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RESUMO 

 

O presente trabalho possui o escopo de analisar os impactos históricos e socioeconômicos da 

flexibilização das legislações trabalhistas e da metamorfose do próprio conceito de trabalho. 

Esta análise se fez com base na metodologia da pesquisa explicativa, e na abordagem da 

revisão bibliográfica e documental. Preliminarmente, faz-se uma alusão histórica à gênese 

do trabalho, e como a partir das mudanças dos modelos econômicos e sociais foi-se alterando 

a perspectiva que se compreende o trabalho e o trabalhador. Ademais, aborda-se como a 

modernidade, em específico as novas tecnologias, afeta a forma como o trabalho se apresenta 

e se reproduz. Posto isto, faz-se vez de introduzir o conceito dos modos de organização 

industrial e seus impactos na mentalidade e na vivência dos empregados e empregadores, 

bem como na proteção aos direitos trabalhistas. Demonstrou-se necessária a explanação de 

como a crise do sistema econômico vigente no globo, o capitalismo, impacta no processo de 

precarização do trabalho e na flexibilização econômica, alterando o ritmo mundial. Priorizou-

se a pesquisa de cunho explicativo, a fim de identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Toda a análise proposta terá como fundamento 

norteador a concepção crítica-dialética dos direitos humanos. Este trabalho alicerça-se, 

majoritariamente, na concepção e compreensão da Organização Internacional do Trabalho a 

respeito de tais ocorrências e fenômenos. 

Palavras-chave: Precarização Trabalhista. Uberização. Reformas Laborais. Flexibilização 

Econômica. Organização Internacional do Trabalho.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BIT – Bureau International du Travail.  

CF – Constituição Federal.  

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.  

CIT – Conferência Internacional do Trabalho.  

EUA – Estados Unidos da América 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

ILO – International Labour Organization.  

FMI – Fundo Monetário Internacional.  

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

OIT – Organização Internacional do Trabalho.  

OMC – Organização Mundial do Comércio.  

ONU – Organização das Nações Unidas.  

PIB – Produto Interno Bruto.  

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 

SDN – Sociedade das Nações.  

TPA – Transporte Particular por Aplicativos.  

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 8 

2 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) 10 

2.1 DIVISÃO INSTITUCIONAL 11 

2.1.1 DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO (CIT) 11 

2.1.1.1 Dos instrumentos da Conferência Internacional do trabalho 12 

2.1.1.2 Das convenções 12 

2.1.1.3 Das recomendações 13 

2.1.2 DO ESCRITÓRIO INTERNACIONAL DO TRABALHO 13 

2.1.3 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 14 

2.1.4 DA FUNÇÃO TRIPARTITE 15 

2.2 MANDATO DO COMITÊ 17 

3 DA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 20 

3.1 O PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO DO TRABALHO 21 

3.1.1 DA EVOLUÇÃO DO FORMATO DO TRABALHO 23 

3.1.1.1 O trabalho temporário 24 

3.1.1.2 O trabalho a tempo parcial 25 

3.1.1.3 O teletrabalho 26 

3.1.1.4 O trabalho em domicílio 28 

3.1.2 IMPACTOS DOS MODOS DE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 29 

3.1.3 O PAPEL DA OIT NA PROTEÇÃO TRABALHISTA 33 

3.2 A RELAÇÃO ENTRE AS CRISES DO SISTEMA CAPITALISTA E O PROCESSO 

DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 38 

4 LIBERDADE ECONÔMICA EM CONTRASTE AOS DIREITOS 

TRABALHISTAS 44 

4.1 PRECARIZAÇÃO E PRECARIEDADE 48 

4.2 DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 49 

4.3 DA UBERIZAÇÃO 54 

5 CONCLUSÃO 58 

REFERÊNCIAS 59 

 

 



 

 
 

8 

1 INTRODUÇÃO 

 

Mundialmente, a sociedade sofre com mudanças agudas proporcionadas por 

inquietudes sociais, revoluções políticas e transformações econômicas que causam grandes 

impactos na situação trabalhista, de maneira geral, e para com os trabalhadores, em especial 

as minorias sociais e os que não possuem uma qualificação formal. Caracteriza, sobre o 

trabalho, o ensaísta e filósofo francês Émile-Auguste Chartier: “O trabalho é a melhor e a 

pior das coisas: a melhor, se for livre; a pior, se for escravo”1. 

 Com o avanço da tecnologia, das novas formas de emprego e da própria 

modernidade, os fenômenos da ‘Terceirização” e da “Economia Colaborativa”2 vêm como 

uma maneira de contraposição em face de uma crise econômica, na qual muitos trabalhadores 

se encontram sem postos de empregos formais. O primeiro fenômeno se caracteriza por uma 

diminuição do vínculo entre empregador e empregado, no plano em que há um intermediário 

que estabelece e regula tal relação. Já o segundo, demonstra-se, inicialmente, como uma 

forma mais liberal e autônoma da atividade laboral, através da flexibilidade e do rápido 

retorno financeiro.  

Haja vista o período de crise financeira vivenciada no mundo atual e a falta de 

vinculação trabalhista, percebe-se que tais fatores relacionam-se diretamente à insegurança 

empregatícia pois, em muitos casos, há uma abdicação progressiva dos direitos trabalhistas 

para a efetiva mudança do contexto econômico. Os fatores supracitados causam um aumento 

da jornada de trabalho, podendo ultrapassar o permitido por lei, bem como uma falta de 

segurança quanto a acidentes e uma responsabilização, arcada pelo trabalhador, por qualquer 

situação adversa que possa acontecer. Demonstra-se, desta forma, uma mudança no modo do 

trabalho e da lógica da responsabilidade, causando, desse modo, uma fragilidade na proteção 

do empregado.  

Com o objetivo de diminuir o desemprego e incentivar o giro econômico, criam-se 

as propostas governamentais de inclusão de populações minoritárias e de pessoas que não 

obtiveram uma educação formal no mercado de trabalho, apontando para o que alguns 

                                                
1 CHARTIER, Émile-Auguste. Citações e frases famosas, 2020. Citações Émile-Auguste Chartier. Disponível 

em: https://citacoes.in/autores/emile-auguste-chartier/?page=4. Acesso em: 15 de mar. 2020.  
2 OLIVEIRA, Tatiana Moreira Rossini de. A uberização das relações de trabalho. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho/. Acesso em: 20 de mar. 

2020. 
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especialistas consideram “medidas protecionistas”.3 Estas medidas afetam a forma como o 

mercado se comporta através dos limites impostos à atividade econômica. 

Em vista disso, torna-se premente colocar em pauta a fragilização dos direitos 

trabalhistas nas crises econômicas e as propostas protecionistas governamentais para a 

resolução de tal problemática. Assim, buscou-se, a partir da produção do presente trabalho, 

uma construção científica em um contexto que perpassou o histórico e trouxe o cenário atual 

para discussão e reflexão, deixando claro que não é possível esgotar o tema. 

Ademais, utilizou-se a pesquisa de cunho explicativo, pois, segundo Antônio Carlos 

Gil, autor do livro “Métodos e técnicas de pesquisa social”4, tal modalidade objetiva 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, a 

fim de possibilitar a discussão e elaboração de hipóteses. Toda a análise proposta terá como 

fundamento norteador a concepção crítica-dialética dos direitos humanos, bem como o 

posicionamento da OIT no contexto supracitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 GASPAR, Malu. 85% dos países do G20 adotaram medidas protecionistas. Exame, São Paulo, 15 abril 

2009. Caderno Economia. Disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/85-paises-g20-adotaram-

medidas-protecionistas-449707/. Acesso em 14 de maio de 2020. 
4 GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas. 220 p. 
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2 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT) 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em inglês ILO 

(International Labour Organization), é, nos dias hodiernos, uma agência especializada da 

Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo, sua criação antecede a dessa última, 

nascendo com o fim da Primeira Grande Guerra, em abril de 1919, no âmbito do Tratado de 

Versalhes, adotado no quadro da Conferência de Paz de Paris de 1919.5  

No ano da fundação da OIT, o tratado em questão foi assinado pelos Aliados, 

vencedores da Primeira Guerra.6 Essa nova ordem, oriunda das negociações de paz, tinha 

como centro sistêmico a Sociedade das Nações (SDN), prefiguração da ONU, cujo objetivo 

era manter a paz no mundo e com a qual a OIT manteve uma estreita cooperação.7 Isso se 

deu pelo fato de que os fundadores da OIT queriam consolidar a paz e acreditavam que não 

poderia haver paz duradoura sem que houvesse justiça social.8 

Assim, as forças que deram início à criação da OIT surgiram de considerações de 

segurança, humanitárias, políticas e econômicas. Os fundadores da presente organização 

reconheceram a relevância da justiça social na garantia da paz, tendo como fundamento a 

exploração de trabalhadores nas nações industrializadas da época em questão. Além disso, 

houve um entendimento no sentido da interdependência econômica mundial, sendo, 

consequentemente, necessária a cooperação para que fosse possível a obtenção da 

similaridade das condições de trabalho em países que competiam por mercados.9 

Dessa forma, é redigida em 1919 a Constituição da OIT, resultando desse processo 

uma organização tripartite, a única do gênero, agrupando representantes de trabalhadores, 

empregadores e governos em seu corpo executivo.10 

 

                                                
5 GUILLEMOLES, Alain. À quoi sert l’organisation internationale du travail?. Tradução nossa. La-croix. 11 

jun. 2019. Disponível em: https://www.la-croix.com/Economie/Social/A-quoi-sert-lorganisation-

internationale-travail-2019-06-11-1201028035. Acesso em: 29 fev. 2020. 

6 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111. Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
7 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. OIT – Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencia/oit/. Acesso em: 29 fev. 2020. 
8 GUILLEMOLES, Alain. À quoi sert l’organisation internationale du travail?. Tradução nossa. La-croix. 11 

jun. 2019. Disponível em: https://www.la-croix.com/Economie/Social/A-quoi-sert-lorganisation-

internationale-travail-2019-06-11-1201028035. Acesso em: 29 fev. 2020. 

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. History of the ILO. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm. Acesso em: 07 mar. 2020.  
10 Ibidem. 
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2.1 DIVISÃO INSTITUCIONAL 

 

 A estrutura político-institucional da OIT é classificada como clássica. Assim, 

constitui-se de uma assembleia (a Conferência Geral dos Representantes dos Membros), um 

conselho denominado Conselho de Administração, bem como um secretariado permanente, 

designado como Internacional Labour Office (Escritório Internacional do Trabalho), sob o 

Conselho de Administração.11 Nesse contexto, a seguir serão abordadas as competências de 

cada um dos órgãos supracitados. 

 

2.1.1 DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO (CIT) 

 

Os representantes dos governos, trabalhadores e empregadores reúnem-se na 

Conferência Internacional do Trabalho, por no mínimo uma vez ao ano, todo mês de junho, 

em Genebra, na Suíça. Cada um dos 187 Estados-membros da OIT é representado por uma 

delegação de pelo menos dois delegados governamentais, um delegado empregador, um 

delegado trabalhador e seus respectivos conselheiros.12  

Frequentemente, em momentos que antecedem os debates e deliberações 

realizadas nas reuniões plenárias, as questões são discutidas por “comissões”, as quais são 

instituídas para tal13. No tocante ao voto das delegações nacionais, reparte-se do seguinte 

modo:  

 

2 votos dos representantes do governo e 1 voto para cada um dos representantes 

das organizações profissionais (2+1+1). Todavia, nas “comissões” o voto é 

partilhado de modo igual entre os grupos representados (1+1+1). Logo, o voto não 

é exclusivo da delegação nacional, havendo o direito ao voto para cada um dos 

representantes.14  

 

                                                
11 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111.Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
12 ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS. Organization Internationale du Travail. 

Tradução nossa. Disponível em: https://www.ioe-emp.org/en/international-organisations/international-labour-

organization/international-labour-conference/. Acesso em: 07 mar. 2020. 
13 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111.Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
14 Ibidem. 
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Para mais, quanto aos poderes e funções principais da Conferência, destaca-se a 

adoção de convenções internacionais de trabalho e de recomendações, sendo estas adotadas 

quando a matéria em causa ou um dos seus aspectos não pode ser objeto de uma 

convenção. Faz-se, ainda, necessária a aprovação por uma maioria de dois terços dos 

delegados presentes.15  

 

2.1.1.1 Dos instrumentos da Conferência Internacional do trabalho 

 

A CIT usa as convenções e recomendações, objetivando o estabelecimento de 

padrões, todavia, faz-se preciso ressaltar que a Conferência adota outros tipos de texto. As 

declarações, por exemplo, as quais tratam de resoluções utilizadas para fazer uma declaração 

formal autorizada, bem como reafirmar a importância que os constituintes atribuem a certos 

princípios e valores. Ainda, coloca-se que essas não estão sujeitas à ratificação, contudo, 

destinam-se à implementação ampla, contendo compromissos simbólicos e políticos por 

parte dos Estados-membros.16  

 

2.1.1.2 Das convenções  

 

Trata-se do instrumento de maior importância da OIT, já que uniformiza os direitos 

nacionais em relação à matéria em causa.17 Nesse sentido, a própria organização explana que 

“frequentemente, uma convenção estabelece os princípios básicos que devem ser aplicados 

pelos Estados que a ratificarem”.18 Por consequência, quando aprovada, a convenção deve 

ser apresentada ao órgão nacional competente do respectivo Estado-membro em até 18 

meses, para que seja ratificada.19
 

                                                
15 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111.Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
16ORGANISATION INTERNATIONAL DU TRAVAIL. Déclarations de l'OIT. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-

instruments/WCMS_432223/lang--fr/index.htm. Acesso em: 07 mar. 2020. 
17 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111. Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
18 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION.  Conventions and Recommendations. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--fr/index.htm. Acesso em: 07 mar. 2020. 
19 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111.Disponível em: 
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Após esse processo, caso haja a ratificação, o Estado-membro deve notificar a 

ratificação formal ao Diretor Geral, tomando as medidas necessárias para tornar efetiva as 

disposições da convenção. Não obstante, caso seja reprovada, torna-se o Estado obrigado a 

enviar a informação ao Diretor Geral, relatando sobre o estado de sua legislação em relação 

à convenção, sua aplicação, bem como os projetos de modificação.20  

 

2.1.1.3 Das recomendações  

 

As recomendações seguem uma tramitação parecida com as das convenções e, além 

disso, os órgãos nacionais competentes são responsáveis por decidir, de forma autônoma, se 

desejam adotar as diretrizes estabelecidas por elas.16 Deste modo, as recomendações 

correspondentes complementam as convenções, propondo princípios que orientam, de forma 

mais precisa, a forma como a convenção, por exemplo, pode ser aplicada. Ainda, valioso se 

faz destacar a existência das recomendações autônomas, cujo nome as tornam 

autoexplicativas, pois essas não estão vinculadas a nenhuma convenção.21 

Faz-se valoroso evidenciar, a título de exemplo, a Recomendação nº 198 de 2006 da 

OIT sobre as relações de emprego. Essa, levando-se em consideração que a legislação 

nacional e as convenções coletivas oferecem proteção relacionada à existência de uma 

relação de trabalho entre empregador e empregado, bem como que a legislação e sua 

interpretação devem ser coerentes com os objetivos do trabalho decente, dentre outras 

considerações, traz pontuações meritórias no contexto das relações empregatícias. Sendo 

assim, destaca-se o papel da política nacional de proteção dos trabalhadores vinculados por 

uma relação de trabalho, a determinação da existência de relacionamento com o emprego, 

bem como o monitoramento e aplicação da presente recomendação.22 

 

2.1.2 DO ESCRITÓRIO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

                                                
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
20 Ibidem. 
21 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION.  Conventions and Recommendations. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--fr/index.htm. Acesso em: 07 mar. 2020. 
22 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Recomendación sobre la relación de trabajo (núm. 198). Genebra, 2006. Disponível em: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUM

ENT,P55_NODE:REC,es,R198,%2FDocument. Acesso em: 17 abr. 2020. 



 

 
 

14 

O Escritório Internacional do Trabalho, órgão não tripartite, é o secretariado 

permanente da OIT, cuja sede serve para todas as atividades da organização e, além disso, 

seu funcionamento se dá sob a supervisão do Conselho de Administração, bem como sob a 

autoridade do Diretor Geral23. Compete a ele garantir a logística e o funcionamento da 

organização e a sua contribuição técnico-científica, visto que ele dirige inúmeras pesquisas e 

promove a publicação de numerosos estudos.24  

Ademais, a ação do BIT25 bem como a do Conselho de Administração tem a 

cooperação das “comissões de indústrias” tripartidas. Estas comissões são órgãos 

permanentes de debate e análise dos problemas sociais e de trabalho que são gerados no 

âmbito dessas atividades, cujos estudos, bem como suas análises, são direcionados aos 

Estados-membros e à ação da OIT. O apoio em questão é complementado com a ação das 

“comissões de peritos”, as quais têm como intuito o estudo de matérias variadas como, à 

título de exemplo, a segurança e higiene no trabalho, o trabalho feminino, o trabalho dos 

jovens, entre outros.26  

Salienta-se, ainda, que os trabalhos do Escritório e do Conselho de Administração - 

abordado no próximo ponto - são apoiados por comitês tripartites. Isto posto, destaca-se que 

esses comitês têm uma grande relevância, porquanto eles cobrem grandes indústrias, bem 

como comitês de especialistas em assuntos como, por exemplo, treinamento profissional, 

desenvolvimento de gestão, segurança e saúde no trabalho, relações industriais, educação dos 

trabalhadores e problemas especiais de mulheres e jovens trabalhadores.27 

 

2.1.3 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O Conselho de Administração, órgão executivo da OIT, é eleito pela Conferência 

Internacional do Trabalho (CIT) e seu mandato é de três anos.28 O Conselho é composto por 

                                                
23 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. International Labour Office. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/international-labour-office/lang--fr/index.htm. Acesso 

em: 07 mar. 2020. 
24 Ibidem. 
25 Sigla para Bureau International du Travail. 
26 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111.Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 29 fev. 2020. 
27 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Conheça a OIT. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/lang--pt/index.htm. Acesso em: 14 mar. 2020. 
28 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, vol.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111.Disponível em: 
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56 membros regulares divididos entre 28 governos, 14 empregadores e 14 trabalhadores. 

Ademais, ainda existem 66 membros suplentes, os quais se distribuem entre 28 governos, 19 

empregadores e 19 trabalhadores. Dez dos cargos no governo são reservados para os 

membros com maior relevância industrial, a saber Brasil, China, Alemanha, França, Índia, 

Itália, Japão, Reino Unido e a Federação Russa.29  

Ainda, o Conselho é assistido por várias comissões, reúne-se três vezes ao ano e 

dirige a gestão principal da OIT. Desse modo, nomeia o Diretor-Geral 

do BIT (Bureau International du Travail), cujo mandato é de cinco anos com a possibilidade 

de renovação, prepara a ordem do dia das reuniões da CIT, funcionando como executivo 

desta, prepara o projeto de orçamento, dentre outras funções.30 

 

2.1.4 DA FUNÇÃO TRIPARTITE 

 

No final do século XIX, objetivando lidar com as questões sociais, alguns países 

começaram a criar estruturas tripartites em nível nacional. Entretanto, a Primeira Guerra 

Mundial trouxe uma maior urgência para essa abordagem, uma vez que havia uma demanda 

crescente posta na economia das nações para que houvesse a fabricação de armas cada vez 

mais sofisticadas, tornando necessários esforços conjuntos da indústria. Nesse contexto, 

industrialistas e trabalhadores precisaram envolver-se para que houvesse uma cooperação em 

apoio ao esforço nacional.31 

Nesse cenário, na França de 1916, Albert Thomas, primeiro diretor da OIT, torna-

se Ministro dos Armamentos, posição que contribuiu para a criação de uma aliança 

sindicatos-empregadores, cujo objetivo era a defesa nacional, compondo um respeito mútuo 

entre ambas as partes. Já na Alemanha, as reuniões entre esses dois setores da sociedade 

                                                
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 14 mar. 2020. 
29 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. About the Governing Body. Disponível em: 

https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/lang--es/index.htm. Acesso em: 14 mar. 2020.   
30 LEITÃO, A. R. A Organização Internacional do Trabalho (OIT): quase um século de ação em contextos 

históricos diversos. Laboreal, Porto, v.12, n.1, jul. 2016, p. 103-111. Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1646-52372016000100012&lang=pt. Acesso 

em: 14 mar. 2020. 
31 RODGERS, G; LEE, E.; DAELE, J. V. L'Organisation internationale du Travail et la quête de justice 

sociale, 1919-2009. Tradução nossa. Genève: BIT, 2009. p. 14. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_104645.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
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culminaram em um acordo, em 1918, pondo fim às greves revolucionárias e que iniciaram 

por solidariedade à Revolução Bolchevique na Rússia.32  

O acordo em questão previa consideráveis pontuações tais como a generalização da 

jornada de oito horas, sistemas de conciliação, organização conjunta de agências de emprego, 

dentre outras. As alianças sindicatos-empregadores, oriundas da Primeira Guerra, e repetidas 

na Segunda Guerra Mundial, corriam o risco de desaparecimento, por conseguinte, foram 

levadas em consideração nas negociações de paz.33 

 Com isso, a OIT nasce como uma organização tripartite e é a única instituição 

intergovernamental na qual os governantes não têm o direito exclusivo de voto para a 

definição de normas e de políticas. Destarte, os empregadores e os trabalhadores têm os 

mesmos direitos que os governantes no processo de decisão.34 Denominado tripartismo, esse 

conceito fundamenta-se no artigo 3º da Constituição da OIT, o qual prevê que:  

 

A Conferência geral dos representantes dos Estados-Membros realizará sessões 

sempre que for necessário, e, pelo menos, uma vez por ano. Será composta de 

quatro representantes de cada um dos Membros, dos quais dois serão Delegados 

do Governo e os outros dois representarão, respectivamente, os empregados e 

empregadores.35  

 

Desse modo, percebe-se que esse conceito quebra a percepção do Estado como 

único detentor de poder no processo decisório. Uma vez que essa forma de governança impõe 

limites na atuação que seria única e exclusiva do Estado nas decisões em organizações 

intergovernamentais, por conseguinte, sendo reconhecido que os trabalhadores e 

empregadores têm interesses que transcendem as fronteiras nacionais.36  

Ainda nesse contexto, a Convenção nº 144 da OIT de 1976, denominada Convenção 

de Consultas Tripartites sobre Normas Internacionais do Trabalho, prevê que “os 

                                                
32 RODGERS, G; LEE, E.; DAELE, J. V. L'Organisation internationale du Travail et la quête de justice 

sociale, 1919-2009. Tradução nossa. Genève: BIT, 2009. p. 14. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_104645.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração de Filadélfia). Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf. Acesso em: 07 mar. 2020. 
36 RODGERS, G; LEE, E.; DAELE, J. V. L'Organisation internationale du Travail et la quête de justice 

sociale, 1919-2009. Tradução nossa. Genève: BIT, 2009. p. 13. Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_104645.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
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empregadores e trabalhadores estarão representados em pé de igualdade em qualquer 

organismo mediante o qual sejam levadas a cabo as consultas”.37  

  

2.2 MANDATO DO COMITÊ  

 

Considerando os desafios da globalização, bem como os déficits das políticas no 

tocante ao crescimento e emprego, a OIT possui como objetivo central o trabalho decente. 

Esse abrange a promoção de oportunidades para que seja possível que homens e mulheres 

consigam um trabalho produtivo, com remuneração adequada, exercido em condição de 

liberdade, equidade e segurança e, também, capaz de garantir uma vida digna.38 

Por consequência, o trabalho decente constitui o eixo central onde convergem os 

quatro objetivos estratégicos da OIT, sendo eles: o respeito às normas internacionais do 

trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho; a promoção do 

emprego de qualidade; a extensão da proteção social e, por último, o fortalecimento do 

diálogo social.39 

Para mais, aprovada no âmbito da 26ª sessão da Conferência Geral da organização, 

no ano de 1944, a Declaração de Filadélfia é anexada à Constituição da OIT. Esse anexo 

possui um papel relevante, visto que traz os objetivos e os princípios que devem inspirar a 

política dos membros da OIT.40 Nesse enquadramento, sua cláusula primeira conduz a 

organização sob alguns princípios fundamentais, dentre eles que: 

 

a) o trabalho não é uma mercadoria; b) a liberdade de expressão e de associação é 

uma condição indispensável a um progresso ininterrupto; c) a penúria, seja onde 

for, constitui um perigo para a prosperidade geral; d) a luta contra a carência, em 

qualquer nação, deve ser conduzida com infatigável energia, e por um esforço 

internacional contínuo e conjugado, no qual os representantes dos empregadores e 

dos empregados discutam, em igualdade, com os dos Governos, e tomem com eles 

decisões de caráter democrático, visando o bem comum.41  

                                                
37 ORGANIZATION INTERNACIONAL DU TRAVAIL. C144 – Convention (nº144) sur les consultations 

tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Tradução nossa. Disponível em: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C144. Acesso 

em: 29 fev. 2020.  
38 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. OIT. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/oit/. Acesso em: 

07 mar. 2020. 
39 Ibidem. 
40 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração de Filadélfia). Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
41 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração de Filadélfia). Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
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Ainda dentro das cláusulas trazidas pela Declaração em questão, e sendo sabido que 

a paz, para que seja duradoura, deve assentar sobre a justiça social, realça-se na segunda 

cláusula que os seres humanos têm o direito de assegurar o bem-estar material e o 

desenvolvimento espiritual dentro da liberdade, da dignidade, da tranquilidade econômica e 

com as mesmas possibilidades42. Também é trazido que “sejam realizadas condições que 

permitam o exercício de tal direito, constituindo-se principal objetivo de qualquer política 

nacional ou internacional.”43 

Ademais, a cláusula II da Declaração de Filadélfia, no tocante aos fins e objetivos 

da OIT, traz que: 

 

c) quaisquer planos ou medidas, no terreno nacional ou internacional, máxime os 

de caráter econômico e financeiro, devem ser considerados sob esse ponto de vista 

e somente aceitos, quando favorecerem, e não entravarem, a realização desse 

objetivo principal; d) compete à Organização Internacional do Trabalho apreciar, 

no domínio internacional, tendo em vista tal objetivo, todos os programas de ação 

e medidas de caráter econômico e financeiro; e) no desempenho das funções que 

lhe são confiadas, a Organização Internacional do Trabalho tem capacidade para 

incluir em suas decisões e recomendações quaisquer disposições que julgar 

convenientes, após levar em conta todos os fatores econômicos e financeiros de 

interesse.44   

 

Outrossim, a Conferência proclamou na Declaração de Filadélfia, que a OIT tem a 

obrigação de auxiliar as nações do mundo na execução de programas que busquem a 

promoção de empregos integrais para todos e a elevação dos níveis de vida; de proporcionar 

ao trabalhador uma ocupação laboral através da qual ele possa utilizar, de forma satisfatória, 

suas habilidades e conhecimentos, contribuindo para o bem geral; de favorecer, para que seja 

possível a efetivação do objetivo anterior, as possibilidades de formação profissional; de 

adotar, para que todos possam usufruir do progresso, normas referentes aos salários, às 

remunerações, aos horários e às outras condições de trabalho.45  

No mais, ainda é proclamado pela Conferência através da Declaração de Filadélfia, 

ambas supracitadas, a obrigação da OIT em: 

 

                                                
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
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e) assegurar o direito de ajustes coletivos, incentivar a cooperação entre 

empregadores e trabalhadores para melhoria contínua da organização da produção 

e a colaboração de uns e outros na elaboração e na aplicação da política social e 

econômica; f) ampliar as medidas de segurança social, a fim de assegurar tanto uma 

renda mínima e essencial a todos a quem tal proteção é necessária, como assistência 

médica completa; g) assegurar uma proteção adequada da vida e da saúde dos 

trabalhadores em todas as ocupações; h) garantir a proteção da infância e da 

maternidade; i) obter um nível adequado de alimentação, de alojamento, de 

recreação e de cultura; j) assegurar as mesmas oportunidades para todos em matéria 

educativa e profissional46 

 

Portanto, tem-se que a organização assenta-se sob objetivos que visam alcançar o 

trabalho decente, o qual deve ser a essência das estratégias mundiais, nacionais e locais para 

que seja possível o progresso econômico e social. Para além, devendo-se dar cumprimento 

aos objetivos relacionados ao emprego pleno e produtivo, em especial às mulheres e aos 

jovens, bem como às estratégias de erradicação da pobreza extrema.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Constituição da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e seu anexo (Declaração de Filadélfia). Disponível em: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf. Acesso em: 29 fev. 2020. 
47 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. OIT. Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/oit/. Acesso em: 

07 mar. 2020.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
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3 DA CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Desde os primórdios da humanidade, o trabalho se desenvolve como consequência 

da luta pela sobrevivência, cuja valoração vivenciou diversas transformações de acordo com 

o conjunto social no qual se inseria. Ademais, percebendo a guerra como fator determinante 

nos rumos trilhados pela sociedade, é necessário encarar o processo de escravização dos 

povos como grande influenciador na percepção laboral histórica que se sucede nas 

civilizações.48
  

Assim, a escravidão e a submissão do outro para o trabalho foi um forte 

influenciador da percepção trabalhista ao longo dos anos. Considerando as civilizações grega 

e romana como preponderantes basilares do “velho mundo”,49 tem-se o trabalho braçal como 

manifestação diminuta da capacidade humana, visto que existia diretamente atrelado à 

necessidade e não a livre manifestação do ser. O pensamento de diversos filósofos gregos, 

dentre eles Platão e Aristóteles, valoriza o ócio e a contemplação como necessários à 

evolução humana, bem como separam a atividade prática e a teórica de forma bastante direta 

e latente, valorizando apenas certos aspectos laborais.50 

Por sua vez, durante a Idade Média, o trabalho também era enxergado como algo 

indigno e repugnante a ser exercido pelos indivíduos considerados socialmente inferiores, 

mas assume a conotação religiosa de forma mais expressiva. Em decorrência do 

desenvolvimento da atividade artesanal e do surgimento de uma nova classe social, a 

burguesia, insurgem questionamentos e transformações que paulatinamente envergam a 

estrutura da sociedade feudal.51 

Neste sentido, a percepção de inferiorização do trabalho é abalada pelo surgimento 

das ideias renascentistas e iluministas, visto que o desenvolvimento da classe burguesa 

transforma a própria lógica econômica. A partir da nova percepção de mercado, da troca e 

                                                
48 IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSO CIVILIZADOR. A evolução do trabalho do homem no 

contexto da civilização: da submissão à participação. Disponível em: http://www.uel.br/grupo-

estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf. Acesso em: 27 fev. 

2020.  
49 PADOVANI, Humberto, CASTAGNOLA, Luís. História da filosofia. 4 ed. São Paulo: Melhoramentos, 

1961. p. 71 - 84. 
50 THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. O racional e o razoável: Aristóteles e o trabalho hoje. Scielo, Rio 

de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 1-11, ago./2003. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cebape/v1n1/v1n1a05.pdf. 

Acesso em: 27 fev. 2020.  
51 COLOSSI, Nelson et al. Do trabalho ao emprego: uma releitura da evolução do conceito de trabalho e a 

ruptura do atual modelo. Disponível em: http://seer.upf.br/index.php/rtee/article/view/4769. Acesso em: 27 

fev. 2020. 

http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf
http://www.scielo.br/pdf/cebape/v1n1/v1n1a05.pdf
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do fortalecimento da concepção monetária de riqueza, transforma-se a lógica estrutural da 

sociedade e surge um novo conceito de trabalho, sendo este passível de remuneração.52 

A monetização da força de trabalho e a lógica de troca atrelada ao universo 

trabalhista transformam radicalmente a percepção social do trabalho, visto que o mundo 

estabelece novos paradigmas para organizá-lo. Essa transformação atribuiu nova roupagem 

aos problemas sociais, considerando que o contexto de transformações do trabalho não se dá 

de forma necessariamente positiva, como se explanará posteriormente.53 

Futuramente, ocorre o advento da Revolução Industrial. Tal contexto será mais 

bem analisado em momento posterior, uma vez que possui implicações diretas no mundo do 

trabalho atual de forma teórica e prática, perceptíveis estrutural e materialmente. No mais, 

insta destacar neste momento a construção do pensamento sobre o trabalho, porquanto tal 

discussão se faz essencialmente necessária para compreensão crítica dos processos 

de instabilização do trabalho no contexto vigente.54 

 

3.1 O PROCESSO DE INSTABILIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Considerando os contextos supracitados, é necessário refletir primeiramente sobre 

o significado da estabilidade no trabalho e a mudança de percepção ocasionada no contexto 

pós-industrial. Do contexto nômade até o momento feudal, percebe-se uma relação muito 

mais evidente do homem com o território, revelando relações de trabalho mais estáveis, tendo 

em vista o contexto fático dos períodos em comento.55 

Com a transformação das concepções do trabalho, estabelece-se uma subdivisão 

bem mais evidente entre a vida do trabalhador e o produto de seu trabalho. Afasta-se a 

identidade com o processo de trabalho e com o produto, gradativamente se desconstruindo a 

percepção da força de trabalho como condicionante ao resultado produzido, posto que as 

atividades podem ser executadas por qualquer um que se proponha a tal.56 

                                                
52 IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSO CIVILIZADOR. A evolução do trabalho do homem no 

contexto da civilização: da submissão à participação. Disponível em: http://www.uel.br/grupo-

estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf. Acesso em: 27 fev. 

2020.  
53 Ibidem. 
54 DERANTY, Jean-philippe. A Teoria Crítica entre Marx e Honneth. Civitas - Revista de Ciências Sociais, 

[s.l.], v. 18, n. 3, p.630-653, 3 dez. 2018. EDIPUCRS. http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2018.3.32249. 
55 PERONDI, Eduardo. Crise econômica e instabilidade política: cenários da ofensiva do capital contra o 

trabalho no Brasil. Revista de Políticas Públicas, Maranhão, v. 21, n. 2, p.603-621, 05 maio 2017. 

Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/3211/321154298003.pdf. Acesso em: 27 fev. 2020. 
56 Ibidem. 

http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf
http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf
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Vale salientar que a princípio, no contexto de produção fordista, são conferidas ao 

trabalhador determinadas garantias advindas do trabalho industrial, dentre elas: o sustento 

familiar, a moradia e a educação dos filhos. Com o avanço do modelo de produção capitalista, 

percebe-se que (em nome da obtenção de lucro) ocorre uma capitalização bem mais evidente 

das condições de trabalho, tornando a flexibilidade “regra do jogo”.57 

Assim, a instabilidade passa a compor diferentes contextos da esfera trabalhista, 

tornando-se comum e fator determinante na precarização do trabalho. Como pode-se 

observar a partir da análise dos contextos laborais existentes, as relações sociais de trabalho 

se tornaram frágeis e instáveis por toda parte. A insegurança e a incerteza passaram a fazer 

parte dessa precariedade e se expandiram através do mundo do trabalho, bem como fora 

dele.58 

Desta feita, a possibilidade de se variar o volume de empregados, salários, horários, 

locais de trabalho, aliada à possibilidade de regular as representações político-sindicais que 

surgem como forma de oposição à instabilização desenfreada do trabalho, permite às 

empresas executarem manobras de instabilidade como condição inerente ao meio laboral. 

Tais fatores conferem ao capital a capacidade de tornar domável, complacente e submissa a 

força de trabalho. 59 

Ainda, segundo a renomada economista brasileira, Maria de Lourdes Rollemberg 

Mollo60, o capitalismo é instável em decorrência da forma pela qual a atividade econômica é 

financiada. Assim, subentende-se que a forma de estabelecimento do sistema capitalista 

contribui diretamente na organização do trabalho, visto que esse se torna paulatinamente 

instável em sua essência, apesar dos esforços para formalizá-lo e estabelecer legalmente 

garantias básicas ao trabalhador.61 

Dentre as diversas formas de instabilização do trabalho, como a supracitada 

sensação de insegurança ante a horários, salários, vínculo empregatício estável, dentre outras, 

                                                
57CARMO, Roberto Coelho do. A instabilidade social reposta pela flexibilidade do trabalho. Revista 

Ciências do Trabalho, Paraiba, v. 6, n. 6, p.85-103, jun. 2016. Anual. Disponível em: 

https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/view/66. Acesso em: 27 fev. 2020 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 MOLLO, Maria de Lourdes Rollemberg. Instabilidade do Capitalismo, Incerteza e Papel das Autoridades 

Monetárias: uma leitura de Minsky. Revista de Economia Política, Brasília, v. 8, n. 1, p.100-123, jan. 1988. 

Disponível 

em:https://www.researchgate.net/profile/Maria_Mollo2/publication/268387817_Instabilidade_do_Capitalism

o_Incerteza_e_Papel_das_Autoridades_Monetarias_uma_leitura_de_Minsky/links/546a042a0cf2f5eb180771

b3/Instabilidade-do-Capitalismo-Incerteza-e-Papel-das-Autoridades-Monetarias-uma-leitura-de-Minsky.pdf. 

Acesso em: 27 fev. 2020. 
61 Ibidem.  
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destaca-se a chamada “flexibilização qualificante”, isto é, a formação de um segmento de 

trabalhadores considerado pelas empresas como um investimento. Neste sentido, segundo a 

socióloga brasileira Joana Gomes de Almeida, tal investimento se 

 

assenta na ideia de que uma mão-de-obra qualificada e motivada tem maior 

capacidade de adaptação às mudanças. Simultaneamente a esta valorização 

profissional, as empresas flexíveis tendem a criar uma mão-de-obra periférica 

desqualificada, que permite à empresa a flexibilidade numérica necessária para se 

ajustar à procura do mercado. Subjacente a esta flexibilização quantitativa está a 

ideia de que a desregulação dos dispositivos protetores dos trabalhadores é 

condição sine qua non à competitividade.62 

 

Outrossim, considerando a distinção jurídica entre “trabalho” e “emprego”, sendo o 

primeiro gênero e o seguinte espécie desta categoria, cita-se que segundo Almeida63 a 

definição de “emprego” estaria arraigada em garantias jurídicas ao trabalhador. Desta feita, 

o futuro do trabalho para as companhias não estaria mais posto sobre a construção de relações 

estáveis, descritas como “empregos”, e sim flexíveis, mutáveis, verbalizadas pela palavra 

“trabalhos”.64  

Portanto, percebe-se que os processos de instabilização do trabalho são diversos e 

estão diretamente associados à precariedade e à precarização do trabalho, que será abordada 

posteriormente. Tais processos de instabilização se relacionam à sensação de insegurança do 

trabalhador, no sentido social, econômico e jurídico do termo, bem como à própria 

instabilidade inerente ao contexto capitalista. 

 

3.1.1 DA EVOLUÇÃO DO FORMATO DO TRABALHO 

 

Como supracitado, os formatos de trabalho adequam-se ao contexto social e 

histórico no qual estão inseridos. Nos anos 30, observa-se um trabalho caracterizado pela 

possibilidade de progressão, um vínculo mais “estável” entre empresa e trabalhador existente 

em decorrência da organização estabelecida juridicamente pelo Estado.65  

                                                
62 ALMEIDA, Joana Gomes de. Trajetórias de incerteza: a instabilidade laboral como modo de vida. Cabo 

dos Trabalhos, Coimbra, v. 9, n. 9, p.103-124, nov. 2013. Disponível em: 

https://cabodostrabalhos.ces.uc.pt/n9/documentos/06-Joana_Almeida.pdf. Acesso em: 28 fev. 2020. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSO CIVILIZADOR. A evolução do trabalho do homem no 

contexto da civilização: da submissão à participação. Disponível em: http://www.uel.br/grupo-

estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais9/artigos/mesa_debates/art26.pdf. Acesso em: 27 fev. 

2020.  
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O referido momento caracteriza-se, primordialmente, por estabelecer contratos com 

duração indeterminada, horário de trabalho completo e regulado por contratação coletiva, um 

determinado local de trabalho, pela possibilidade de progressão numa carreira profissional e, 

ainda, por uma concepção hierárquica e coletiva das relações de trabalho.66  

Com o fortalecimento do contexto econômico nos países, observamos o surgimento 

de novas formas de organização do trabalho, dentre elas: o trabalho temporário, o trabalho a 

tempo parcial, o auto-emprego, o trabalho em domicílio, o teletrabalho, dentre outros. Nesse 

sentido, faz-se necessário compreender o termo “evolução” criticamente, considerando que 

nem sempre o contexto evolutivo se relaciona a melhora do contexto trabalhista.  

Como demonstra a portuguesa Ilóna Kóvacs, professora de Economia da 

Universidade de Lisboa, parece inadequado o adjetivo "novas", porque muitas dessas formas 

de emprego não são novas, mas significam um retorno a formas bem antigas de trabalho 

remunerado, tais como o trabalho a domicílio, o trabalho temporário, o trabalho independente 

ou o trabalho a tempo parcial.67 

Assim, considerando a perspectiva crítica aqui apresentada, revela-se necessário 

conceituar cada uma das formas de trabalho comentadas.  

 

3.1.1.1 O trabalho temporário 

 

Apesar de sua aceitação mundial, o conceito de trabalho temporário é fluido e se 

orienta de acordo com as perspectivas adotadas nacionalmente na legislação de cada país. 

Apesar da fluidez existente na definição, materialmente pode-se fazer distinções essenciais a 

esta categoria laboral como 

 

(...) uma diferenciação dos vínculos fixos baseada em quatro dimensões: 1) um 

contrato temporário tem uma duração reduzida e data de término previamente 

definida; 2) os trabalhadores não exercem a sua actividade directamente no seu 

empregador: trabalham numa empresa cliente; 3) os vínculos temporários não estão 

associados a benefícios sociais como o ordenado mínimo, subsídio de desemprego 

e subsídio de férias (tal não acontece em Portugal); 4) os trabalhadores a “recibos 

verdes” são vistos como trabalhadores temporários (caso específico dos EUA).68 

                                                
66 KOVÁCS, Ilona. Emprego flexível em Portugal. Sociologias, [s.l.], n. 12, p.32-67, dez. 2004. 

FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1517-45222004000200003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222004000200003&lang=pt. Acesso em: 

04 mar. 2020. 
67 Ibidem. 
68 DUARTE, Ana Rita Gonçalves. Satisfação no Trabalho Temporário: implicações das motivações para 

aceitar o contrato de trabalho. Implicações das Motivações para Aceitar o Contrato de Trabalho. 2009. 50 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2009. Disponível em: 



 

 
 

25 

 

Destaca-se que dentre as características essenciais à definição de trabalho 

temporário encontra-se a relação triangular entre duas empresas e o trabalhador, na qual a 

primeira recruta e encarrega-se do pagamento e encargos, enquanto a outra utiliza-se do 

serviço prestado, determinando fatores como horário e condições de trabalho.69 

Tal percepção trabalhista surge em decorrência das demandas de trabalho 

ocasionadas pelo pós-guerra, nos anos 20, considerando a necessidade de mão de obra no 

setor fabril. Posteriormente, tal concepção foi incorporada pelo continente europeu no 

contexto da II Guerra Mundial como forma de reconstrução dos países afetados.70 

Destacam-se nesta perspectiva laboral dois sentidos: o primeiro refere-se ao perfil 

dos trabalhadores temporários e o segundo refere-se ao crescimento exponencial que o 

mesmo vem ganhando ao longo dos anos. Sobre o perfil destes profissionais, observa-se que 

o trabalho temporário atinge sobretudo jovens, mulheres e indivíduos portadores de baixos 

níveis de escolaridade e com poucas (ou mesmo sem) qualificações.71 

Sobre a segunda perspectiva, percebe-se que este modelo de trabalho vem sendo 

adotado como regra nos contextos econômicos de crise, em razão da alta rotatividade de 

profissionais, bem como pelas vantagens econômicas perceptíveis na ausência de 

manutenção de vínculo com estes trabalhadores. 72  

 

3.1.1.2 O trabalho a tempo parcial 

 

Segundo o Art. 1º da Convenção nº 175 da Organização Internacional do Trabalho, 

esta modalidade de trabalho se define a partir do tempo de atividade do trabalhador no 

                                                
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/1876/1/AnaDuarte_Satisfa%c3%a7%c3%a3oNoTT.pdf. 

Acesso em: 05 mar. 2020. 
69 Ibidem. 
70 DUARTE, Ana Rita Gonçalves. Satisfação no Trabalho Temporário: implicações das motivações para 

aceitar o contrato de trabalho. Implicações das Motivações para Aceitar o Contrato de Trabalho. 2009. 50 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2009. Disponível em: 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/1876/1/AnaDuarte_Satisfa%c3%a7%c3%a3oNoTT.pdf. 

Acesso em: 05 mar. 2020. 
71 Ibidem. 
72 VIANA, Márcio Túlio. Velhos e novos enfoques sobre o trabalho temporário. TRT, Belo Horizonte, v. 57, 

n. 27, p.151-162, jul. 1997. Disponível em: http://as1.trt3.jus.br/bd-

trt3/bitstream/handle/11103/27140/marcio_tulio_velhos_e_novos_enfoques.pdf?sequence=2. Acesso em: 12 

mar. 2020. 
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ambiente laboral, sendo tal duração inferior à dos trabalhadores a tempo completo ou em 

situação comparável, discorrendo ainda sobre as formas de calcular este período.73 

Assim, destaca-se que essa modalidade se diferencia essencialmente pelo fator 

tempo e em decorrência disso se limita por um regime jurídico específico, menos garantista, 

visto não corresponder ao trabalho temporário e nem ao modelo de trabalho de duração 

determinada ou mesmo ao trabalho convencional. Nos últimos anos, houve uma grande 

expansão deste formato de trabalho no mundo e tal evento pode ser relacionado às 

conferências realizadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), como proposto: 

 

A partir da década 1980, foi observado um aumento acentuado de empregos com 

jornada de trabalho em tempo parcial nos países da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esse processo continuou nas décadas 

seguintes, fazendo com que empregos com contrato desse tipo representassem 

atualmente uma parcela considerável do total de empregos nesses países. Entre os 

indivíduos ocupados na OCDE, calcula-se que cerca de 10% dos homens e 25% 

das mulheres possuam empregos com jornada em tempo parcial, a maior parte 

voluntariamente (OCDE, 2010). Na Holanda, por exemplo, em torno de 50% dos 

trabalhadores estão em empregos em tempo parcial, enquanto na Suíça as jornadas 

parciais correspondem a 30% do total de empregados.74 

 

Desta feita, destaca-se que tal modelo de trabalho é bastante difundido nos países 

nórdicos e vem crescendo exponencialmente em outras nações, sendo incentivado por 

diversos governos em decorrência da ampla resposta econômica ocasionada a curto prazo.75 

 

3.1.1.3 O teletrabalho 

 

O termo teletrabalho, frequentemente confundido com o chamado “home office”, 

possui diferentes acepções doutrinárias, abrangendo amplamente as diversas formas de 

trabalho remoto existentes. Desta feita, faz-se necessário elencar que a Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se como fator determinante nesta modalidade 

de trabalho, dado que é definidora basilar da forma de execução desta atividade laboral a 

distância. Assim: 

 

                                                
73 OIT. C175 - Sobre o Trabalho a Tempo Parcial. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242712/lang--pt/index.htm. Acesso em: 12 mar. 2020. 
74 REIS, Maurício Cortez; COSTA, Joana Simões de Melo. Jornada de trabalho parcial no Brasil. Repositório 

do Conhecimento do Ipea, Rio de Janeiro, v. 61, n. 61, p.33-40, set. 2016. Disponível em: 

http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7314. Acesso em: 24 mar. 2020. 
75 Ibidem. 
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O trabalho remoto menos vinculado à produção industrial e necessariamente ligado 

ao uso de TIC tem suas primeiras concepções apresentadas nos anos 1970, com o 

surgimento do termo teletrabalho (telecommuting ou telework, em inglês) e a 

convergência das noções de “trabalho a distância” e “trabalho em casa”. Observa-

se que o interesse por tal modalidade de trabalho na época, principalmente na 

Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), foi influenciado pela crise 

energética (petrolífera), a popularização do uso e a redução do preço das TIC 

(principalmente dos microcomputadores) e o surgimento da telemática – termo 

criado em 1978 para designar o “casamento” entre as TIC (SERRA, 1996). Na 

passagem dos anos 1970 para os 1980 surgiram diversas experiências de 

teletrabalho como alternativa para reduzir o movimento de deslocamento casa-

trabalho e trabalho-casa (commuting, em inglês).76 

 

Ademais, ante as diversas acepções doutrinárias adotadas na conceituação de 

teletrabalho, torna-se necessário estabelecer uma categorização destas atividades de trabalho, 

tendo em vista a evidente disparidade de atividades possíveis dentro de uma definição tão 

ampla. Neste sentido, no âmbito da OIT, consideram-se primordialmente quatro parâmetros 

para tal classificação, sendo estes: o local ou espaço de trabalho, o horário ou tempo de 

trabalho (integral ou parcial), o tipo de contrato (assalariado ou independente), bem como as 

competências requeridas para o mesmo (conteúdo do trabalho).77 

Nesta perspectiva, adotam-se diversas categorizações da atividade laboral a 

distância, considerando as suas características. Segundo os estudos de Cháris Telles Martins 

da Rocha, jurista brasileira e pesquisadora da sociologia do trabalho, é possível classificar o 

trabalho da seguinte forma: trabalho em domicílio, também identificado com os termos 

“small office/home office” (realizado na casa do trabalhador), trabalho em escritórios satélite 

(quando os trabalhadores executam o trabalho em pequenas unidades espalhadas de uma 

empresa central), bem como o trabalho em telecentros (realizado em postos de trabalho ou 

várias organizações com serviços telemáticos a clientes remotos).78 

Elencam ainda o trabalho móvel (compreende viagens de negócios ou de campo, 

bem como instalações de clientes), o trabalho em empresas remotas ou off-shore (call-centers 

ou telesserviços onde as empresas instalam seus escritórios satélite ou subcontratam 

                                                
76 ROCHA, Cháris Telles Martins da; AMADOR, Fernanda Spanier. O teletrabalho: conceituação e questões 
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empresas do gênero visando mão de obra mais barata) e o trabalho informal ou teletrabalho 

misto (arranjo com o empregador para se trabalhar algumas horas fora da empresa).79 

Assim, resta esclarecido que essa forma de atividade laboral possui implicações 

distintas no ordenamento jurídico nacional e internacional, tendo em vista sua ampla forma 

de execução, podendo ocorrer tanto no âmbito industrial quanto no setor de serviços. 

 

3.1.1.4 O trabalho em domicílio 

 

Como disposto anteriormente, esta forma de organização do trabalho existe como 

subsidiária ao teletrabalho em geral.80A Convenção nº 177 da Organização Internacional do 

Trabalho, ratificada por apenas 10 países, aborda o trabalho em domicílio em seu art. 1º como 

sendo uma modalidade de trabalho na qual o trabalhador exerce suas atividades em sua 

própria casa.81 Assim, esta modalidade de trabalho diferencia-se por múltiplos fatores, dentre 

eles a flexibilização das horas e do local de trabalho, sendo geralmente definido por metas.  

O trabalho em domicílio, também chamado home office, tem ganhado grande 

destaque no contexto global, mas este contexto não possuía tanto destaque até a década 

passada. Isto se dava pois: 

 

Esta visão se apoiava na convicção, firmemente estabelecida, de que havia um elo 

indissolúvel entre crescimento econômico e ampliação de direitos sociais e 

trabalhistas nas sociedades democráticas. A dinâmica econômica recente, tanto no 

Brasil como em outros países, anuncia uma ruptura deste modelo e do paradigma 

do assalariamento como forma dominante de mobilização da força de trabalho. (...) 

Além disso, o processo de globalização da atividade produtiva tem inserido o 

trabalho a domicílio, bem como outras modalidades de trabalho informal, em 

cadeias produtivas que ultrapassam fronteiras nacionais. As consequências sociais 

e políticas deste fenômeno ainda estão por ser avaliadas.82  

 

Destaca-se, portanto, que essa modalidade de trabalho ocasiona diversas 

inseguranças jurídicas, ainda que raramente regulamentada, seja em âmbito nacional ou 
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internacional, considerando neste último a baixa adesão dos países a Convenções que versam 

sobre tal temática. Ademais, é notável que o avanço tecnológico contribuiu como fator 

primordial para a execução desta atividade de trabalho, provocando redução de custos e uma 

flexibilização do tempo de trabalho bem mais evidente, interseccionando ócio, lazer e 

trabalho de forma a interferir diretamente no aspecto individual da vida do trabalhador.83 

 

3.1.2 IMPACTOS DOS MODOS DE ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL 

 

Buscando compreender a organização do processo de labor, grandes pensadores 

sociológicos redirecionaram seus estudos para analisar de que modo a influência do capital 

organiza o consumo produtivo de sua força de trabalho. Isto porque, segundo Felizardo, 

administrador brasileiro com doutorado em educação pela UFC, a organização capitalista 

tem por objetivo controlar não só a produção, mas também os trabalhadores, além de visar o 

aumento excessivo da produtividade e não o desenvolvimento humano.84 Para servir a essa 

lógica do capital, os processos de produção foram sendo aperfeiçoados ao longo da história, 

sempre com a finalidade de maior obtenção de lucro em detrimento da valorização da mão 

de obra do trabalhador. 

É no século XIX que o administrador Frederick Winslow Taylor se torna um dos 

pioneiros no tocante ao desenvolvimento de modelos de organização industrial. Ele criou o 

conceito da gerência científica do trabalho, o qual propunha a criação, por meio de métodos 

de experimentação, de regras e modos padronizados de execução do labor. A partir dessa 

concepção, Taylor acreditava no estímulo à eficiência da produção, com vistas a otimizar a 

relação de tempo e movimento. Contudo, o papel da gerência deveria ser executado por 

aqueles que administravam os laborantes85 e não por estes, uma vez que os trabalhadores – 

segundo a visão taylorista – possuíam apenas o domínio sobre o processo de trabalho.86 
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4) 
86 COSTA, Achyles Barcelos da. Inovações e mudanças na organização industrial. Ensaios FEE, Porto 

Alegre, v. 21, n. 2, p.7-31, 2000. Disponível em: 

https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/1971/2351. Acesso em: 15 jan. 2020. 

http://dx.doi.org/10.29148/labor.v1i3.9286
https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/view/1971/2351
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Constituindo-se, assim, o modelo denominado como o taylorismo, em que uma das 

suas características principais está na necessidade de expropriação do saber da classe 

trabalhadora, uma vez que essa expropriação permite um maior controle sobre o processo de 

trabalho, evitando problemáticas as quais eram vistas como empecilho para uma produção 

eficiente, a exemplo da “vadiagem” e do “ato de fazer cera”87. A ideia de Taylor baseava-se 

inteiramente na perspectiva de tempo e em como ele deveria ser usado para produzir mais e 

o mais rápido possível. 

Assim, cabe ao trabalhador a execução de atividades mais simples ao pé em que a 

expropriação retira a característica que o diferencia enquanto humano – a sua capacidade de 

adquirir conhecimento. Tal fator desencadeou, por conseguinte, a legitimação do discurso de 

barateamento da força de trabalho. Para o administrador, a relação de prosperidade estava 

diretamente ligada à máxima de produção e isso se associava à prática da mais valia, uma 

vez que todo trabalho excedente às necessidades de produção transforma-se no acúmulo de 

capital do empregador.88 Segundo Felizardo:  

 

Na grande indústria ou maquinaria, a apropriação do saber historicamente 

acumulado passa ao completo domínio do capitalista. O trabalhador é destituído de 

seu saber, de suas ferramentas de trabalho e da decisão sobre o que, como, quando 

e para que produzir. O trabalhador é transformado de uma vez por todas em fator 

de produção, porque possui a capacidade de produzir mais do que o necessário para 

a sua subsistência, ou seja, detém a capacidade de produzir mais-valia. O saber do 

trabalhador, na grande indústria, se transporta totalmente para as máquinas. Estas 

são seu instrumental de trabalho, mas não lhe pertencem.89 

  

Posteriormente, a revolução na organização do trabalho passou a implicar na 

separação entre a concepção e a execução das tarefas, assim como a sua simplificação, 

fazendo que as atividades a serem realizadas pelos trabalhadores passassem a não lhes exigir 

qualificações técnicas ou específicas, tornando-os como peças suscetíveis de troca a qualquer 

momento.90 É nesse contexto em que Henry Ford adaptou o modelo de produção taylorista 

ao tratar o fordismo como uma continuidade e intensificação do processo de trabalho já 

desenvolvido por Taylor anteriormente. 

                                                
87 Para Ribeiro (2015, p.3): “o ato de fazer cera é uma posição política dos trabalhadores que acreditam que 

trabalhando menos estarão preservando postos de trabalhos para a classe, assim como evitando uma 

exploração excessiva da força de trabalho”. 
88 RIBEIRO, Andressa de Freitas. Taylorismo, fordismo e toyotismo. Lutas Sociais. São Paulo, v. 19, n. 35, 

p. 1-15, 2015. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/26678/pdf. Acesso em: 15 jan. 2020. 
89 FELIZARDO, Jean Mari. Capitalismo, organização do trabalho e tecnologia da produção e seus impactos 

na qualificação da força de trabalho. Revista Labor. Fortaleza, v. 1, n. 3, p. 1-27, 2010. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.29148/labor.v1i3.9286. Acesso em: 16 jan. 2020. 
90 RIBEIRO, Andressa de Freitas. Taylorismo, fordismo e toyotismo. Lutas Sociais. São Paulo, v. 19, n. 35, 

p. 1-15, 2015. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/26678/pdf. Acesso em: 15 jan. 2020. 

https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/26678/pdf
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O fordismo, por sua vez, introduziu a técnica da esteira rolante às fábricas, cujo 

objetivo estava em tornar o processo de labor mais eficaz, otimizado e automatizado, com a 

finalidade de obter maior retenção da produtividade. No entanto, o que o diferencia da 

perspectiva taylorista está no modo como o trabalhador é enxergado, exercendo não só o 

papel de força do trabalho, mas também de um operário-massa, que poderia ser um grande 

consumidor em potencial. Para isso, Ford atentou para a conquista da adesão dos laborantes, 

instituindo mecanismos que os motivassem a consumir, como o aumento dos salários.91 

Muito embora a lógica capitalista se mantivesse a partir do intenso consumo por 

parte da classe trabalhadora, esse consumo não deveria interferir nas condições psicofísicas 

dos operários, as quais eram necessárias para suportar “os ritmos extenuantes de 

produtividade exigidos pela indústria fordista”92. Destarte, tornou-se necessário uma espécie 

de controle moral que, por meio da disseminação de princípios, tratou sobre o modo de vida 

do operário, sendo denominado de evangelho-fordista. Esse buscava regular a vida sexual 

dos laborantes, assim como o consumo de álcool, o que implicou a atuação do Estado ao 

aplicar medidas para efetuar essa regularização, a fim de concretizar os anseios do tripé 

fordista, composto pelo trabalho organizado, o capitalismo corporativista e o Estado-nação.93  

A principal diferenciação entre o impacto dos objetivos taylorista para o fordista diz 

respeito ao ideal de hegemonia o qual ansiava o fordismo. Como já dito, esse modelo de 

organização não buscava apenas o domínio do trabalho, mas a adesão por parte do 

trabalhador, que só seria possível através de um projeto hegemônico, visto que “não é só 

dominação, hegemonia é capacidade de direção, quem dirige é quem é capaz de conquistar a 

adesão dos outros. Dominar é diferente de dirigir, nem toda classe dominante é classe 

dirigente”.94 

Com a crise fordista a partir do fim da década de 60, motivada pela saturação do 

mercado e, consequentemente, um consumo decrescente, o modelo desenvolvido por Ford – 

requerente de uniformidade e continuidade – não atendia às demandas heterogêneas que 

passaram a se delinear. A intitulada crise do fordismo demandou, segundo Ribeiro, Doutora 

brasileira em Ciências Sociais: 

 

Uma reestruturação produtiva caracterizada por uma inversão de perspectiva, por 

desafios lançados ao movimento operário, pela ruptura do compromisso social do 

                                                
91 RIBEIRO, Andressa de Freitas. Taylorismo, fordismo e toyotismo. Lutas Sociais. São Paulo, v. 19, n. 35, p. 

1-15, 2015. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/26678/pdf. Acesso em: 15 jan. 2020. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
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período pós-guerra, pela fragmentação do proletariado e pela 

flexibilização/precarização do trabalho e da organização do trabalho.95 

 

Ao mesmo tempo, surgia, no Japão, um novo modo de organização do processo de 

trabalho, motivado pela reestruturação japonesa dado o seu estado de destruição após a 2ª 

Guerra Mundial. O toyotismo, por sua vez, preconizava enquanto modelo organizacional de 

produção industrial o ritmo just in time, isto é, o modo produtivo baseava-se na produção no 

tempo certo feita sobretudo de acordo com a demanda requisitada. O modelo também se 

ateve a características como: a participação do trabalhador, visando melhorias na produção; 

somado à polivalência do laborante, visto que este poderia desempenhar múltiplas funções; 

o sistema de representação sindical por empresa, o qual se integrava à política de gestão do 

trabalho; o kanban, sistema visual como meio de controle do estoque, etc.96 

Além disso, o toyotismo estabeleceu um sistema de relações interempresarial, no 

qual as pequenas, médias e grandes empresas desenvolviam um papel de hierarquização 

referentes à prestação de seus serviços, ocorrendo a subcontratação de micro e pequenas 

empresas em situação de extrema precariedade e instabilidade. Para Ribeiro, as 

características do modelo são maneiras objetivas de abolir os tempos inúteis da produção, de 

dar a falsa impressão de que o trabalhador, de fato, participa do processo conceptivo da 

produção, assim como também perpassa seus interesses ao, supostamente, legitimar as ações 

dos sindicatos ao influenciá-los com os interesses da empresa.97 

A partir da retrospectiva histórica tangente aos modelos de organização, sobretudo 

industriais, infere-se que, ao longo do tempo, tais modos foram se adequando às necessidades 

do capital frente à exigência conjuntural. O sociólogo Ricardo Antunes, em sua obra “Adeus 

ao trabalho?”, tratou com precisão a forma como os meios de produção e organização 

estabelecem-se no contexto capitalista: 

 

Vivem‑se formas transitórias de produção, cujos desdobramentos são também 

agudos, no que diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, 

são flexibilizados, de modo a dotar o capital do instrumental necessário para 

adequar‑se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são 

substituídos e eliminados do mundo da produção. Diminui‑se ou mescla‑se, 

dependendo da intensidade, o despotismo taylorista, pela participação dentro da 

ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, próprio da 

                                                
95 RIBEIRO, Andressa de Freitas. Taylorismo, fordismo e toyotismo. Lutas Sociais. São Paulo, v. 19, n. 35, 

p. 1-15, 2015. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/26678/pdf. Acesso em: 15 jan. 2020. 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
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sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema produtor de mercadorias. 
98 

 

A flexibilização travestida de menos garantias ao trabalhador, assim como a 

supressão de direitos, são pilares fundamentais nos quais se apoiam a cadeia produtiva do 

capital. É nela que o trabalhador está como alicerce, cuja manutenção se mantém em 

constante minoração e mesmo assim possui a incumbência de sustentá-la em qualquer 

circunstância. 

 

Figura 01 – Trabalhador da Volkswagen utiliza máscara durante jornada, após a retomada das 

atividades da montadora em meio a pandemia da COVID-19, na Alemanha. 

 
Fonte: Swen Pfoertner99 

 

Do taylorismo ao toyotismo, as variadas características das estruturas 

organizacionais mostram-se empenhadas em priorizar a efetividade da produtividade, ao 

passo em que se contrapunham à prestação de melhores condições de trabalho para a classe 

operária. É nessa perspectiva que se torna de extrema necessidade a compreensão acerca dos 

rumos que os modelos de produção vêm tomando, a fim de repensar seus impactos na vida 

do trabalhador. 

 

3.1.3 O PAPEL DA OIT NA PROTEÇÃO TRABALHISTA 

 

                                                
98 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 

trabalho. ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16. ed. Brasil: Cortez, 2016. 

288 p. 
99 PFOERTNER, Swen. Trabalhador da Volkswagen utiliza máscara durante jornada nesta segunda-

feira (27), em Wolfsburg, na Alemanha. 27 Abril 2020. 1 fotografia. Disponível em: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2020/04/27/volkswagen-retoma-producao-em-maior-fabrica-da-europa-e-

fiat-reinicia-atividades-na-italia.ghtml. Acesso em: 15 maio 2020. 
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A partir do processo de institucionalização das relações internacionais ocorrido no 

pós-guerra, a OIT surge com vistas a promover a paz social, impulsionando a pauta da 

regulamentação internacional do trabalho. Muito embora sua carta constitutiva só tenha sido 

incorporada em 1946, seu propósito sempre se manteve atrelado à proteção dos trabalhadores 

por meio da elaboração de convenções com normas comuns a todos os países os quais se 

interessassem em aderi-las.100  

Como consequência da 2ª Guerra Mundial, a OIT teve suas atividades limitadas. 

Contudo, logo após o conflito em tela, tornou-se a primeira agência especializada da ONU 

(Organização das Nações Unidas) – antiga Sociedade das Nações –, e vem desenvolvendo 

um extenso trabalho na execução de seus objetivos, sobretudo no que tange ao combate aos 

processos de exploração e supressão dos direitos trabalhistas, preconizado pelos novos 

modelos de modernização e flexibilização das condições de trabalho.101 

Posteriormente, com o advento da globalização, as relações de mercado, consumo e 

capital transcenderam as barreiras dos limites e fronteiras territoriais a partir do surgimento 

de agentes globais102 . Desse modo, a concepção de um Direito Internacional do Trabalho 

teve a necessidade não só de ampliação, bem como de garantias acerca de sua existência no 

plano formal. Para Gunther, jurista brasileiro: 

 

Os fundamentos do Direito Internacional do Trabalho, como uma das partes 

importantes do Direito Internacional Público, dizem respeito a razões de ordem 

econômica, de índole social e de caráter técnico. Quanto aos fundamentos de ordem 

econômica, dizem respeito ao nivelamento do custo das medidas sociais de 

proteção ao trabalho, evitando a concorrência desleal no comércio mundial. O 

fundamento de caráter social cinge-se à universalização dos princípios da justiça 

social (“o motor mais possante e permanente da regulamentação internacional do 

trabalho”) e da dignificação do trabalhador. Por fim, razões de ordem técnica, como 

as Convenções e Recomendações (elaboradas pela Conferência Internacional do 

Trabalho), e os estudos e investigações realizados pela OIT, constituem subsídios 

para a elaboração dos sistemas e normas legislativas nos diversos países.103 
  

                                                
100 CARREAU, Dominique; BICHARA, Jahyr Philippe. Direito Internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2015. 758 p. 
101 MISAILIDIS, Mirta Gladys Lerena Manzo de; JUNIOR, Waldomiro Antonio Rizato. O Papel da OIT na 

Eficácia das Normas Internacionais dos Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. Revista de 

Direitos Fundamentais nas Relações do Trabalho, Sociais e Empresariais, São Paulo, v. 2, n. 1, p.1-23, 

2017. Conselho Nacional de Pesquisa e Pos-Graduacao em Direito - CONPEDI. 

http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2526-009x/2016.v2i1.1699. 
102 Nesse sentido, trata-se do papel de organismos internacionais e sobretudo de empresas transnacionais e 

multinacionais. 
103 GUNTHER, Luiz Eduardo. A OIT e a uniformização das normas trabalhistas. Revista eletrônica [do] 

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Curitiba, v. 1, n. 3, p. 11-78, 2011. Disponível em: 

https://hdl.handle.net/20.500.12178/97619. Acesso em: 12 jan. 2020. 

http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2526-009x/2016.v2i1.1699
https://hdl.handle.net/20.500.12178/97619
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 Nessa perspectiva, a Organização Internacional do Trabalho desempenha com 

importante afinco o ideal de justiça social na proteção e efetivação dos direitos trabalhistas, 

propondo-se a atuar a partir de uma proposta de universalização de normas capazes de regular 

inúmeras situações de opressão e arbitrariedade que ferem não só princípios universais, a 

exemplo do trabalho digno e a dignidade da pessoa humana, positivados pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.104  

Em seu preâmbulo, a carta da OIT revela seu caráter protetivo e papel primário de 

luta pela paz e justiça social ao dispor que: 

 

Considerando que a paz para ser universal e duradoura deve assentar sobre a justiça 

social; Considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande 

número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento que daí 

decorre põe em perigo a paz e a harmonia universais, e considerando que é urgente 

melhorar essas condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das 

horas de trabalho, à fixação de uma duração máxima do dia e da semana de 

trabalho, ao recrutamento da mão-de-obra, à luta contra o desemprego, à garantia 

de um salário que assegure condições de existência convenientes, à proteção dos 

trabalhadores contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes do 

trabalho, à proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, às pensões de 

velhice e de invalidez, à defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no 

estrangeiro, à afirmação do princípio "para igual trabalho, mesmo salário", à 

afirmação do princípio de liberdade sindical, à organização do ensino profissional 

e técnico, e outras medidas análogas; Considerando que a não adoção por qualquer 

nação de um regime de trabalho realmente humano cria obstáculos aos esforços 

das outras nações desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios 

territórios.105  

 

Observa-se, portanto, que a finalidade da OIT é buscar pela universalização tangente 

aos direitos trabalhistas, de modo a incentivar que as nações signatárias cumpram com as 

devidas disposições vinculativas a fim de coibir práticas indignas de trabalho, já vivenciadas 

historicamente nos séculos XVIII e XIX106 e que ainda perduram nos dias atuais.  

Embora a execução das medidas universalizadas de proteção ao trabalhador seja 

uma tarefa árdua, a regulamentação de tais ações protetivas deve ser sempre prioridade para 

os Estados que prezam pelo seu crescimento econômico e social sustentáveis, visto que a 

dignidade da pessoa humana, positivada por inúmeros tratados, convenções e constituições, 

requer a existência de bem estar social. 

                                                
104 Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. Acesso em: 14 fev. 2020. 
105 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Agência Especializada das Nações Unidas. 

Constituição da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e seu anexo: Declaração da Filadélfia. 

Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf. Acesso em: 30 jan. 2020. 
106 Ibidem. 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/genericdocument/wcms_336957.pdf
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A OIT, por sua vez, assume um papel conciliatório ao prezar pela conscientização 

dos países signatários que passam a seguir suas disposições, bem como visar a proteção social 

dos laborantes. Cumpre enfatizar que essa atuação se materializa através de convenções 

vinculativas, recomendações e resoluções, de competência designada à Conferência 

Internacional do Trabalho, órgão de cúpula da OIT, responsável pela elaboração e aprovação 

de tais dispositivos.107  

Segundo a Constituição da OIT de 1946, cada Estado-membro, após ratificar as 

convenções, deverá apresentar de que modo pretende aplicá-las. No Brasil, por exemplo, a 

integração das normas internacionais do trabalho é de competência exclusiva do Congresso 

Nacional – conforme o artigo 49, I, CF.108 Assim, tem-se que a soberania de cada Estado-

membro é preservada, sendo de sua atribuição estabelecer a aplicação formal dos dispositivos 

internacionais. Desse modo, a questão que decorre do processo normativo é a efetiva 

aplicabilidade das normas da OIT, prezando pelo respeito aos ditames internacionais, sendo 

esse um dos seus principais objetivos.  

Ademais, as normas internacionais do trabalho são supervisionadas – no plano 

internacional - por um sistema que ajuda a garantir que os Estados signatários, de fato, 

implementem as convenções ratificadas. Para além disso, é também papel da OIT examinar 

regularmente a aplicação de tais medidas pelos Estados-membros, bem como direcioná-las 

para áreas onde estas seriam melhor executadas. No entanto, em caso de existir algum 

descumprimento ou violação na aplicação das normas, a organização busca ajudar as nações 

por meio de assistência técnica e do diálogo social.109 

Desse modo, foram desenvolvidos alguns mecanismos de supervisão de aplicação 

das convenções e recomendações em sua atuação legislativa e prática pela Conferência 

Internacional do Trabalho, após sua ratificação pelos Estados. Dentre eles, o sistema regular 

de supervisão que é responsável pela “análise dos relatórios periódicos apresentados pelos 

Estados-Membros sobre as medidas que tomaram para implementar as disposições das 

                                                
107 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Agência Especializada das Nações Unidas. 

Sobre a ILC (International Labour Conference). Disponível em: 

https://www.ilo.org/ilc/AbouttheILC/lang--en/index.htm. Acesso em: 14 mar. 2020. 
108 Cumpre destacar, contudo, que tal ponto é passível de divergência hermenêutica na doutrina, visto que há 

quem diga que somente o decreto legislativo não é suficiente. BRASIL. Senado Federal. Constituição da 

República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 mar. 2019. 
109 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Agência Especializada das Nações Unidas. 

Como funciona a OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--

en/index.htm. Acesso em: 30 jan. 2020. 
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Convenções ratificadas”110 e os procedimentos especiais que dizem respeito a um 

procedimento de representação, um procedimento de reclamação de aplicação geral, 

juntamente com um procedimento especial de liberdade de associação.111  

Em 2008, a organização reconheceu que, considerando os atuais desafios da 

contemporaneidade, deve empenhar seus esforços e mobilizar todos seus meios de ação no 

intento de assegurar uma maior eficácia na promoção dos seus objetivos constitucionais a 

fim de reforçar sua capacidade para prestar apoio aos Estados-membros, objetivando alcançar 

suas aspirações no contexto da globalização.112 Na Declaração sobre a Justiça Social para 

uma Globalização Equitativa,113 a Organização estabelece que:  

 

Com tal finalidade, a OIT deveria revisar e adaptar suas práticas institucionais para 

melhorar sua governança e reforçar suas capacidades, com o fim de utilizar, da 

melhor forma possível, seus recursos humanos e financeiros, e a vantagem única 

que representa sua estrutura tripartite e seu sistema normativo, com vistas a 

Declaração da OIT sobre a Justiça social para uma Globalização Equitativa.114 

 

É nesse panorama de atuação que se reitera a diligência referente à execução dos 

tratados, declarações e convenções firmados pelos Estados-membros, pois diz respeito não 

só à salvaguarda de direitos universais – aos trabalhadores, como no caso da OIT -, como 

também ao papel do Estado em ser guardião primordial das normas estabelecidas no plano 

interno e externo ao seu território, exercendo sua soberania da maneira que lhes cabe, ao 

respeitar e prezar por condições dignas de vida e de trabalho perante seus cidadãos. 

Cabe, portanto, enfatizar que a internacionalização do movimento de medidas 

protetivas ao laborante é precedida de luta histórica115 com a qual a OIT esteve firmemente 

comprometida desde a sua criação e atua até o presente momento para torná-la efetiva nos 

mais diversos contextos e seguimentos da atual sociedade globalizada.  

 

                                                
110 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Agência Especializada das Nações Unidas. 

Como funciona a OIT. Disponível em: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--
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3.2 A RELAÇÃO ENTRE AS CRISES DO SISTEMA CAPITALISTA E O PROCESSO 

DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

100 anos. Esse foi o intervalo de tempo que Keynes estipulou para superarmos a 

importância do trabalho na luta pela subsistência. Em “Possibilidades econômicas para 

nossos netos”, o autor revela um grande otimismo ao enxergar o ano de 1928 como um 

momento propício para o desenvolvimento econômico. A good-life keynesiana seria uma 

etapa em que o desenrolar do sistema financeiro, resultado do melhoramento da técnica, 

possibilitaria superar um problema que aflige os indivíduos desde Adão: a luta pela 

sobrevivência.116 

No período imaginado por Keynes, as economias teriam crescido de quatro a oito 

vezes e, diante dessa conjuntura, uma nova habilidade deveria ser aprendida pelo homem: 

administrar o tempo que era ocupado pelo trabalho, uma vez que o seu objetivo seria para 

preencher o velho Adão que habita dentro de nós.117 Pelo raciocínio do autor, três ou quatro 

horas diárias de trabalho seriam o suficiente para suprir as necessidades humanas. O mundo 

dos netos de Keynes se concretizou na prosperidade do pós-guerra e no otimismo que a 

globalização trouxe. No entanto, atualmente, suas perspectivas aparentam estar mais 

distantes do que na época em que foram formuladas. 

As modificações ocorridas no mercado capitalista a partir dos anos 1970, bem como 

seus impactos nas formas de trabalho, resultaram na necessidade de um perfil diferenciado 

do trabalhador. Paralelamente a isso, o capitalismo passa por uma forte reestruturação, 

ilustrada pela tendência crescente à internacionalização e transnacionalização da economia, 

resultando no deslocamento maciço das empresas.118 

A nova roupagem assumida pelo capitalismo gerou uma nova divisão internacional 

do trabalho, com exigências aliadas ao processo de transnacionalização, em que as grandes 

empresas se dispersam pelo globo, em busca de território nos países emergentes capazes de 

oferecer privilégios fiscais e mão de obra barata.119 Essa alteração foi motivada pelo clima 

                                                
116 KEYNES, John Maynard. Possibilidades econômicas para nossos netos. In: KEYNES, J. M. Ensaios 
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117 Ibidem. 
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de pleno emprego, com ajustes regulares nos salários dos trabalhadores, o que gerou um 

proletariado incompatível com as ambições dos capitalistas. 

O motivo por trás dessa reestruturação seria o desmoronamento da chamada “lógica 

keynesiana” de crescimento econômico, que esteve em curso durante as décadas dos Anos 

Dourados, período de grande desenvolvimento do capitalismo após a Segunda Guerra 

Mundial.120 O consumo da massa sustentado pelo pleno emprego funcionou perfeitamente 

dentro do contexto do imediato pós-guerra, quando as economias precisavam ser reerguidas, 

ocasionando prosperidade econômica e os lucros desejados pelos capitalistas, mas já na 

década de 1970 demonstrava sinais de esgotamento. 

A situação de crescimento contínuo dos salários europeus chegou a um ponto em 

que definitivamente tornou-se mais vantajoso para as empresas migrarem em direção ao 

Terceiro Mundo em busca de maiores lucros e menores expectativas salariais. Somado a isso, 

os choques do petróleo, a luta anti-imperialista (e anticolonialista, na África), as greves nas 

fábricas da Europa, os regimes militares na América do Sul e a prosperidade da economia 

japonesa e alemã contribuíram para o fim dos Anos Dourados e estimularam uma resposta 

capaz de, supostamente, evitar as crises capitalistas: o neoliberalismo.121  

No intuito de restabelecer a taxa de lucro, foram preconizadas a necessidade da 

desregulamentação do trabalho, a abertura comercial, a liberalização dos fluxos de capitais, 

as privatizações, que seriam responsáveis por trazer a prosperidade para a economia 

mundial.122 Com o fito de possibilitar a superação da crise capitalista, era necessário que o 

mercado se desprendesse dos controles existentes e passasse a agir sem rédeas. Com essa 

fórmula, o crescimento econômico e a distribuição de renda seriam alcançadas. Desse modo, 

a “mão invisível do mercado” não poderia estar sujeita ao Estado, visto que suas propostas 

envolvem a desregulamentação da força de trabalho, a redução do déficit público, o controle 

da inflação e o equilíbrio nos orçamentos.123  

Para concretizar as medidas propostas, grandes instituições como o Banco Mundial, 

o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, 

                                                
120 FERREIRA, Lima Emmanoel; LIMA, Rodrigues Regina Kátia. Crise do capitalismo, contrarreforma do 
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POLÍTICAS PÚBLICAS, 4., 2013. Maranhão: São Luís. [Anais]. Disponível em: 
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bem como inúmeros países, reuniram-se no Consenso de Washington para institucionalizar 

10 medidas econômicas, de caráter recomendatório, com o objetivo de recuperar países em 

desenvolvimento.124  

No que tange à eficiência - ou não - dessas providências, há muito o que se discutir. 

Por um lado, tem-se posicionamentos semelhantes ao de William Easterly, professor e 

economista da Universidade de Nova York, que atribui um “pessimismo prematuro” em 

relação ao que foi proposto em Washington e revela a recuperação do crescimento na África 

e na América Latina após as “décadas perdidas” de 80 e 90.125 Por outro lado, tem-se as 

críticas formuladas por Joseph Stiglitz, professor e economista, que considera ineficazes as 

políticas do Consenso por não conseguirem dar respostas a uma série de questões vitais para 

o desenvolvimento.126  

Marx, filósofo alemão e autor do livro “O capital”, concebe o capitalismo como uma 

contradição.127 Tal característica é constantemente remodelada — devido à hegemonia e o 

poder coercitivo que o sistema possui — para adaptar-se ao seu próprio meio. Por 

conseguinte, ao trabalhar, o indivíduo exterioriza-se e objetiva-se no que foi produzido sem, 

contanto, ser sujeito-criador da coisa.128 Assim sendo, um sistema livre de crises seria um 

ideal muito difícil de alcançar, fato que se materializou na quebra da bolsa de valores de 

1929, nas crises do petróleo na década de 1970 e, mais recentemente, em 2008.  

A crise da especulação imobiliária tem suas origens nas décadas de 1960 e 1970 e 

sua principal diferenciação das anteriores diz respeito ao nível de alcance. De acordo com 

Edmilson Costa, economista e autor do livro “A crise econômica mundial e a globalização 

no Brasil”, no período anterior à globalização, o capitalismo só era completo na esfera da 

circulação e da exportação de capitais.129 Além de romper as barreiras, a globalização 

aprofundou e acelerou a conexão do mercado financeiro a todos os países do mundo por meio 

da internet. 
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A crise é uma instabilidade sistêmica que atinge todos os âmbitos da sociedade, pois 

o sistema unificou, em nível global, o ciclo do capital. Ademais, o ano de 2008 se difere dos 

demais por se localizar no coração da economia internacional - os Estados Unidos, Europa e 

Japão - e pela modernização da economia estar, cada vez mais, avançada.  

No que se refere à precariedade, pode-se perceber que ela é algo inerente ao trabalho 

assalariado. O Brasil, mais precisamente ao final do século XX, já apresentava indícios de 

um trabalho nesses moldes, principalmente nas empresas que trabalham com as vendas 

diretas.130 Para Kalleberg, professor de sociologia da Universidade da Carolina do Norte: 

 

O crescimento do trabalho precário emerge como o centro das preocupações 

contemporâneas nos Estados Unidos e em todo o mundo desde os anos 1970. Por 

“trabalho precário”, entendo a relação de emprego incerta, imprevisível, e na qual 

os riscos vinculados a ele pesam mais sobre os trabalhadores que sobre os 

empregadores ou o governo. São exemplos de trabalho precário atividades no setor 

informal e o trabalho temporário no setor formal. O trabalho precário não é algo 

novo: existe desde os primórdios do trabalho assalariado. Contudo, certas forças 

sociais, políticas e econômicas que operam há décadas têm tornado o trabalho cada 

vez mais precário — tanto nos Estados Unidos como no mundo. 131 

 

A precarização, portanto, não é um fenômeno novo no capitalismo. Contudo, ela 

assume novas nuances após a crise do Estado do bem-estar social e, posteriormente, seu 

término, ocasionado pelas sucessivas investidas dos governos neoliberais em pôr fim à busca 

do pleno emprego.  

Antônio Bosi, doutor em história e estudioso dos conflitos em torno da organização 

do trabalho e dos trabalhadores, também identifica nos anos 1970, período que findou os Anos 

Dourados, o aprofundamento do trabalho precário. Uma das alternativas para superar a crise 

foi a reestruturação da produção, com o intuito de aumentar os lucros sem que fosse preciso 

complementá-los.132 Para tal empreitada, novas tecnologias foram criadas para intensificar o 

trabalho e subtrair os direitos trabalhistas. 
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O processo de precarização do trabalho se apresenta, portanto, como uma alteração 

que visa à instauração da instabilidade.133 Em uma perspectiva mais tradicional, consideram-

se precárias as modalidades de trabalho que utilizam contratos atípicos (curtos e instáveis) 

para se materializar. Somado a isso, a jornada de trabalho por meio período ou por tarefa e 

as baixas remunerações são características intrínsecas à precarização do trabalho. 

Vale salientar, também, que, apesar do histórico de sempre possuir trabalhos 

precários, a precariedade se institucionalizou, pois passou a ter um lugar estratégico na lógica 

de dominação capitalista. Segundo Ricardo Antunes, um dos principais nomes da Sociologia 

do Trabalho no Brasil, e Graça Druck, professora do Departamento de Sociologia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia 

(FFCH/UFBA), o processo de instabilização do trabalho deixou de ser algo pontual, para se 

tonar o centro da dinâmica do capitalismo flexível.134  

A precarização, assim, deve ser entendida como algo inserido em um contexto de 

economia neoliberal que busca, dentre outros objetivos, transferir responsabilidades ao 

trabalhador.  

Somente no Brasil, após a Reforma Trabalhista de 2017, 19,1 milhões de pessoas 

trabalham por conta própria sem CNPJ e 18,8 milhões sem registro, de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE em 2018. “Com 57 anos, 

não consigo emprego. Está difícil até para quem tem faculdade, imagina quem tem só até o 

primeiro grau. Para não passar fome, resolvi trabalhar na rua”, esse é o relato de Severina, 

natural da Paraíba que foi para São Paulo em uma tentativa de “se virar”.135 Ademais, a 

Reforma de 2017 amplia a autonomia do empresário na gestão do trabalho de acordo com 

seus interesses.  

Por outro viés, a desconformidade entre o nível de escolaridade dos trabalhadores e 

a educação exigida para o desempenho de suas funções resulta em um aumento das 

ocupações de nível médio preenchidas por acadêmicos e bacharéis nas mais diversas áreas 

do conhecimento. No Brasil, o maior exemplo desse quadro são os atendentes de 

telemarketing, setor formado – predominantemente – por estudantes universitários. Um 
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clássico exemplo de precarização, na qual o trabalhador possui uma qualificação bem 

superior à exigida, tendo como principal resultado o descompasso entre o salário e a sua 

produtividade.136 

 

Figura 02 - Atendentes de telemarketing trabalham 6h20 por dia, têm pausas cronometradas e 

apenas 20 minutos para refeição 

 
Fonte: Getty Images137 

 

Por fim, diante da relevância que os novos modelos de trabalho possuem na 

contemporaneidade e com o modelo capitalista no cerne dessa discussão, faz-se relevante a 

atuação da OIT para abranger e proteger os trabalhadores contra as mudanças que a busca 

desenfreada do lucro pode ocasionar. Compreendendo-a como responsável por garantir 

dignidade àqueles que laboram e reconhecendo sua importância como instrumento de 

mudança social, é de fundamental importância que a Organização Internacional do Trabalho 

atue de maneira efetiva no combate ao trabalho análogo à escravidão, à terceirização e a 

outros vínculos de trabalho precários, bem como as diferenças salariais entre homens e 

mulheres. 
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4 LIBERDADE ECONÔMICA EM CONTRASTE AOS DIREITOS                    

TRABALHISTAS 

 

O liberalismo econômico surge como suposta solução para o esgotamento da 

máquina pública. Segundo essa doutrina, o Estado deveria ser mínimo e limitado no que 

tange aos seus poderes e funções. O “Estado mínimo” deve cuidar apenas da educação, saúde, 

segurança e da justiça.138 O mercado seria, portanto, capaz de alocar todos os recursos. 

Dentre os propósitos do modelo liberal, destaca-se a fidelidade e a proteção dos 

interesses das elites econômicas, ao se aumentar e estimular o número de privatizações de 

empresas, bem como de facilitar a entrada de capitais especulativos.139 Tais características 

contribuíram para a redução dos poderes do Estado sobre a economia, reservando sua atuação 

apenas para momentos de crise aguda do sistema. A grande maioria dos países reduziu, em 

massa, as políticas sociais em seus governos com o surgimento do liberalismo.140 Em geral, 

Estados liberais tendem a defender maior provisão de serviços e benefícios via mercado. 

Dessa forma, a partir da adesão maciça das nações subdesenvolvidas ao Consenso 

de Washington, o modelo neoliberal consolida-se e propaga-se pelo mundo, iniciando 

mudanças que aprofundam a distância entre ricos e pobres, contribuindo, assim, para o 

advento de uma era de supressão – ou perda completa – dos direitos trabalhistas, de 

predominância do capital, de aumento do desemprego e, sobretudo, de perda de soberania 

nacional141. Percebe-se, assim, que o Estado passa a se colocar a serviço do capital. 

Com a saturação dos mercados, pós-crise do modelo fordista, foi impulsionada a 

busca por um regime de acumulação flexível, em que a formação de estoques fosse mínima. 

Os produtos são diversificados e a produção é condicionada à demanda. Os trabalhadores são 

polivalentes e qualificados, em contraposição ao profissional especializado do taylorismo.142 

A produção é descentralizada e enxuta e não há mão-de-obra ociosa.  
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Nessa lógica de pensamento, o trabalho torna-se alvo da lei do mercado e passa a 

ser visto como uma mercadoria. Os salários, as condições de trabalho e os direitos 

assegurados são cada vez mais instáveis e sua formalização, incerta. Visando a redução de 

custos, a externalização da produção e a flexibilização das funções é incentivada.143 A 

carteira de trabalho assinada e as oito horas de trabalho diário passaram a ser um privilégio.  

Diante dessa conjuntura, o contrato com tempo determinado de trabalho deixou de 

ser a exceção. O trabalho por meio período, home office (trabalho em domicílio), trabalho 

temporário, job sharing (emprego compartilhado), tele-trabalho e a terceirização constituem-

se como as maiores tendências da atualidade. Em uma análise jurídica do Direito brasileiro, 

é importante destacar que no âmbito trabalhista há uma predominância das normas de ordem 

pública, ou seja, de caráter obrigatório.  

Nessas relações, a desigualdade das partes é levada em consideração em detrimento 

da autonomia da vontade. Além disso, a primazia da realidade consagra a prevalência da 

realidade dos fatos perante a existência de um contrato de trabalho formal. Em suma, na 

Justiça do Trabalho brasileira, os depoimentos das testemunhas possuem um especial valor, 

uma vez que são ferramentas para fazer valer a prevalência da verídica realidade dos fatos.144  

No entanto, é válido salientar que a Reforma Trabalhista, aprovada no Brasil em 

2017, alterou grande parte dos dispositivos supracitados. Sob o lema segundo o qual o 

clausulado prevalece sobre o legislado,145 a Lei nº 13.467/2019 consagra o princípio da 

autonomia da vontade coletiva, que se expressa pela manifestação majoritária do conjunto de 

trabalhadores interessados, mediante processo que tenha como suporte a prática 

democrática.146 

Em território brasileiro, com 2 anos das alterações, foram criadas 101,6 mil vagas 

de trabalho intermitente, sendo que deste total 72% das vagas respondem pelo setor de 
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comércio e serviços.147 No que se refere à uberização das relações de trabalho, o modelo atrai 

muitos jovens e trabalhadores desempregados por vender a possibilidade de ser um 

empreendedor de si mesmo, com autonomia para fazer seu próprio horário. Como 

característica principal, tais relações de trabalho via aplicativo colocam nas mãos do 

trabalhador todo o custo e responsabilidade pelo serviço prestado, isentando o empregador 

de qualquer tipo de responsabilidade ou obrigação.148  

É importante destacar que as novas modalidades de trabalho que evocam a 

autonomia e a possibilidade de gerir o próprio tempo de trabalho são formas de transferir 

para o trabalhador a própria administração do seu labor, sem que isso signifique eliminar a 

relação de subordinação ou a perda de controle do seu trabalho.149 Atualmente, as plataformas 

de aplicativo contam com um eficiente controle de qualidade do serviço, sendo os clientes 

responsáveis por avaliá-lo. Outrossim, como o funcionário não recebe um salário fixo, há 

uma tendência dele ampliar o seu horário de trabalho, a fim de obter um rendimento 

considerável. 

De acordo com Graça Druck,150 até a classe operária sofre um desmantelamento por 

não conseguir lidar com essa reorganização do trabalho. Para a autora, o operário social, 

trabalhador instável, é criado quando se estabelece o padrão de acumulação flexível. Nesse 

viés, além do trabalhador ser expropriado do processo de produção, mostrando-se alheio 

àquilo que produz151, a sua organização sindical é fragmentada, impedindo que a classe 

operária se apresente como força social unificada.152  

O Direito do Trabalho é o resultado de um extenso histórico de lutas e reivindicações 

que se travaram nos mais variados cantos do mundo. Ele surgiu como uma forma de 

enfrentamento e oposição às degradantes condições de trabalho e vida submetidas à classe 

trabalhadora na Revolução Industrial.153 O neoliberalismo, principalmente em tempos de 

                                                
147 CAVALLINI, Marta. Em quase 2 anos de reforma trabalhista, 15% das vagas criadas no país são 

para intermitentes. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/concursos-e-

emprego/noticia/2019/09/25/em-quase-2-anos-de-reforma-trabalhista-15-percent-vagas-criadas-no-pais-sao-

para-intermitentes.gtml. Acesso em: 17 fev. 2020. 
148 OLIVEIRA, Tatiana Moreira Rossini de. A uberização das relações de trabalho. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho/. Acesso em: 12 de mar. 2020. 
149 KREIN, José Dari; GIMENEZ, Denis Maracci; SANTOS, Anselmo Luis dos (org.). Dimensões críticas 

da reforma trabalhista no Brasil. Campinas: Curt Nimuendajú, 2018.  
150 MERCURE, Daniel; SPURK, Jan. O trabalho na história do pensamento ocidental. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2005.  
151 Ibidem. 
152 RIBEIRO, Andressa de Freitas. Taylorismo, fordismo e toyotismo. Lutas Sociais, São Paulo, v. 19, p.65-

80, 2015. 
153 ARAÚJO, Carlos Eduardo. Bem-vindo ao deserto da precarização: o mundo do trabalho no século XXI. 

Disponível em: https://www.justificando.com/2019/02/27/bem-vindo-ao-deserto-da-precarizacao-o-mundo-

do-trabalho-no-seculo-xxi/. Acesso em: 18 fev. 2020. 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/09/25/em-quase-2-anos-de-reforma-trabalhista-15-percent-vagas-criadas-no-pais-sao-para-intermitentes.gtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/09/25/em-quase-2-anos-de-reforma-trabalhista-15-percent-vagas-criadas-no-pais-sao-para-intermitentes.gtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/09/25/em-quase-2-anos-de-reforma-trabalhista-15-percent-vagas-criadas-no-pais-sao-para-intermitentes.gtml
https://www.justificando.com/2019/02/27/bem-vindo-ao-deserto-da-precarizacao-o-mundo-do-trabalho-no-seculo-xxi/
https://www.justificando.com/2019/02/27/bem-vindo-ao-deserto-da-precarizacao-o-mundo-do-trabalho-no-seculo-xxi/
https://www.justificando.com/2019/02/27/bem-vindo-ao-deserto-da-precarizacao-o-mundo-do-trabalho-no-seculo-xxi/


 

 
 

47 

mundialização financeira, vem se mostrando um viés de atualização da mentalidade 

taylorista.154 De acordo com Pierre Dardot, filósofo especialista em Hegel e Marx, e Christian 

Laval, pesquisador e doutor em sociologia: 

 

Por múltiplos caminhos, o neoliberalismo se impôs como a nova razão do mundo, 

não deixando incólume nenhuma esfera da vida. O que se acha em causa é a forma 

de existência na modernidade última. Sua norma fundamental é a competição 

mortífera modelando tudo da vida social introjetada na subjetividade dos 

indivíduos pelo capital e seu mercado.155 

 

O processo de fragilização de direitos vem, portanto, como uma necessidade dos 

tempos modernos. Há uma tentativa, por parte de determinados setores empresariais, de 

deslegitimar o alicerce jurídico no qual se funda o Direito do Trabalho. Dirigindo ataques 

reiterados ao arcabouço legal de proteção aos direitos da classe trabalhadora, o empresariado 

afirma que o suporte jurídico inviabilizaria o exercício de suas atividades.156  

Em contrapartida, a prestação de serviços por aplicativo consagra a máxima do 

neoliberalismo: desenvolvendo bem o seu trabalho, os melhores trabalhadores serão, 

supostamente, selecionados e sua capacidade empreendedora será coletivizada com o 

restante da população.157 A empresa, que não é uma empregadora, mas uma parceira, oferece 

o seu sistema de dados para o trabalhador, cuja principal vantagem é poder fazer sua própria 

jornada de trabalho. Segundo Ricardo Antunes, estamos presenciando a sociedade da 

terceirização total, em que: 

 

As corporações se aproveitam: expande-se a “uberização”, amplia-se a 

“pejotização”, florescendo uma nova modalidade de trabalho: o escravo digital. 

Tudo isso para disfarçar o assalariamento. Apesar de defender a “responsabilidade 

social e ambiental”, incontáveis corporações praticam mesmo a informalidade 

ampliada, a flexibilização desmedida, a precarização acentuada e a destruição 

cronometrada da natureza. A exceção vai se tornando regra geral. Aqui e alhures.158 
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Pode-se perceber, portanto, que as novas formas de organização do trabalho revelam 

uma adesão a um emprego que vai perdendo seus contornos, socialmente e legalmente 

estabelecidos, limites esses que conferem a sua definição como trabalho. Aprofunda-se, 

então, o trabalho alienado, em que não há identificação entre o sujeito, o processo do trabalho 

e o objeto.  

 

4.1 PRECARIZAÇÃO E PRECARIEDADE 

 

O mundo do trabalho, bem como a sua forma de organização, vem passando por 

consideráveis mudanças nas últimas décadas, seja no epicentro europeu, seja na periferia do 

capitalismo, onde os países emergentes são os principais exemplos.159 Essas alterações são 

resultado de uma tentativa, por parte do sistema, de procurar alternativas para resolver seus 

conflitos. Nessa perspectiva, o processo de precarização do trabalho se apresenta como um 

elemento estratégico do sistema para diluir os obstáculos constituídos pela luta de classes à 

voracidade do capital no decorrer do século XX.160 

Entendida como uma condição socioestrutural que caracteriza o trabalho vivo e a 

força de trabalho como mercadorias, a precariedade atinge aqueles que são alheios ao 

controle dos meios de produção. A precariedade é atributo da força de trabalho vivo desde 

que este se constitua como mercadoria. Em contrapartida, a precarização é a perda de direitos 

acumulados no decorrer de anos pela luta das mais diversas categorias de assalariados.161 

No que se refere às novas modalidades de trabalho, pode-se dizer que a tendência 

atual é de contratos atípicos. Com a progressiva e gradual destruição do trabalho formal, com 

carteira assinada e os direitos sociais dela decorrentes, o que resta é uma esmagadora 

precarização das condições de vida e existência da classe trabalhadora.162 De acordo com 

Graça Druck e Ricardo Antunes: 

 

Assim, a informalidade deixa de ser a exceção para tendencialmente tornar-se a 

regra, e a precarização passa a ser o centro da dinâmica do capitalismo flexível, se 

não houver contraposição forte a este movimento tendencial de escala global.163 
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O desemprego elevado e quase constante tornou-se característico das economias 

capitalistas "globalizadas" a partir da década de 1970. Ele é atribuído aos enormes ganhos de 

produtividade decorrentes da revolução do sistema tecnológico. No entanto, o desemprego 

causado pelo avanço tecnológico pode ser temporário se o volume de trabalho for repartido 

entre todos os que desejam e precisam trabalhar, situação essa que não reflete a realidade ao 

observarmos os trabalhadores precários que tendem a trabalhar muito, cumprindo jornadas 

longas, cujo limite, em muitos casos, é a resistência à fadiga física ou mental. Seguindo essa 

lógica, à medida que mais e mais desempregados tornam-se trabalhadores precários, mais se 

debilitam os sindicatos e mais se desarticula o movimento sindical.164  

É válido destacar que a precarização não é um processo recente. O que a economia 

digital fez foi dar visibilidade a um trabalho sem seus contornos definidos, tornando-se uma 

fonte de exploração do trabalho que conta com um enorme aparato tecnológico.165 No tocante 

à utilização do trabalho humano, pode-se dizer que ela está estruturada sob uma intensa 

mobilidade do capital e da força de trabalho. Mobilidade essa que é, ao mesmo tempo, causa 

e consequência da dinâmica da acumulação sempre ampliada do capitalismo, atuando, 

portanto, como um mecanismo de sustentação desse.166 Todo esse contexto ainda é bastante 

aprofundado quando analisamos as ameaças de desemprego que se tornam um veículo do 

medo e da pressão, proveniente do empregador.167  

Por fim, é possível deduzir alguns impactos da lógica neoliberal sobre o trabalho e 

como esse sistema, sem influência externa, é capaz de se autogerir. Desse modo, a existência 

de políticas públicas capazes de diminuir o desemprego, fortalecer a legislação trabalhista e 

garantir igualdade no acesso ao trabalho e sua consequente remuneração, são – cada vez mais 

– urgentes. 

 

4.2 DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS 
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Observa-se, atualmente, diversos fenômenos de transformação nas relações sociais 

em virtude das necessidades e particularidades da contemporaneidade, em especial de um 

sistema capitalista neoliberal de economia. Na esfera das relações trabalhistas, 

especificamente, isso pode ser observado na flexibilização da relação empregador-

trabalhador, e mesmo na paulatina desconstrução deste tipo de relação. 

A globalização reflete na vida econômica e social das pessoas, integrando os 

indivíduos num contexto de concorrência em escala mundial. O mundo do trabalho, destarte, 

adapta-se às mudanças vividas pela sociedade, especialmente porque a maior e mais 

vulnerável parte da população conta única e exclusivamente com a venda da força de trabalho 

como meio de subsistência.168 

Objetivando abrandar os efeitos dessas crises, muito se debateu acerca da utilização 

de medidas de flexibilização das normas trabalhistas, que seriam, em resumo, o 

abrandamento dos direitos sociais conquistados pelos operários com vistas ao barateamento 

da mão de obra e supostamente, ao aumento dos índices de emprego e à evolução 

econômica.169  

A flexibilização das relações trabalhistas ocorre simultaneamente às mudanças na 

organização global da produção, à liberalização do comércio e à ocorrência de reformas 

legislativas nacionais. Sustenta-se que ela aumenta a competitividade em um cenário de 

mercados e tecnologias em constante evolução. A flexibilização, portanto, se constrói em 

oposição a ideia de “rigidez” trabalhista, sendo essa última representada pelo trabalho regular 

codificado e uma legislação laboral protecionista.170  

Neste contexto, surgem as modalidades atípicas de contratação, a exemplo do 

trabalho intermitente, que consiste no contrato de trabalho em que a prestação de serviços 

não é contínua, mas apenas de acordo com a necessidade do contratante. Neste tipo de 

contrato, há alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade,171 podendo o 
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trabalhador, inclusive, prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, 

que exerçam ou não a mesma atividade econômica.  

Sob o argumento de gerar mais empregos, muitos defendem o estímulo desses novos 

tipos de contratos de trabalho, em que o laborante fica à mercê do eventual interesse de seu 

empregador. Caso não haja necessidade, o trabalhador não será convocado e permanecerá, 

portanto, inerte.  

Também há de se mencionar o fenômeno brasileiro da “pejotização”, que consiste 

no instituto em que o trabalhador assume personalidade jurídica ao disponibilizar sua força 

de trabalho ao empregador, de forma a descaracterizar a relação de emprego. Neste sentido, 

o empregador encoraja a mencionada conduta, objetivando o aumento de lucro pela 

substituição do contrato de trabalho.172  

Sobre este método de contratação, a pesquisadora Maria Amélia Lira de Carvalho 

esclarece: 

 

Sob o pretexto de modernização das relações de trabalho é que se insere uma das 

novas modalidades de flexibilização, que resulta na descaracterização do vínculo 

de emprego e que se constitui na contratação de sociedades (PJ) para substituir o 

contrato de emprego. São as empresas do ‘eu sozinho’ ou ‘PJs’ ou ‘pejotização’, 

como comumente vem sendo denominada.173 

 

Embora este tipo de relação possa ser atrativa para o trabalhador, em decorrência do 

pagamento do imposto de renda como pessoa jurídica, que lhe possibilita menos despesas, 

ela também traz algumas consequências negativas, como a não limitação da carga horária, a 

ausência de pagamento de contribuições previdenciárias e a falta do descanso semanal 

remunerado.174  

Neste seguimento, surgem diversas legislações amparando estas modalidades de 

relativização de direitos trabalhistas a partir da defesa do desenvolvimento econômico e 
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combate ao desemprego, tendo como exemplo a Reforma Trabalhista aprovada no Brasil no 

ano de 2017. Fragiliza-se o elo laboral com a justificativa de que “a que a rigidez e os 

formalismos impostos pela legislação configuram uma dificuldade a mais para a manutenção 

dos postos de trabalho”.175  

Abandona-se, cada vez mais, o modelo tradicional de contrato de trabalho 

individual. Os trabalhadores veem suas escolhas reduzidas a aceitar modelos precários de 

labor e contratação ou, então, sucumbir ao desemprego. D’Angelo e Rabelo, juristas 

brasileiras, esmiúçam esta realidade:  

 

Assim, busca-se a adesão dos trabalhadores, sob o argumento de que, com a 

flexibilização das regulamentações do trabalho e a redução de encargos com a mão-

de-obra nos mercados de produção de mercadorias e prestação de serviços, a 

manutenção dos postos de trabalho existentes seriam mais bem asseguradas, e 

novas contratações seriam incentivadas, mesmo que estas ocorram de forma 

flexível, como a terceirizada e a temporária.176 

 

Krein et al. ressaltam a fragilidade dos vínculos constituídos pelos contratos 

atípicos, ao fazer uma comparação destes com os contratos por tempo indeterminado no 

contexto brasileiro: 

 

No ano de 2016 foram registrados pouco mais de 66 milhões de contratos de 

trabalho (ativos e inativos em 31 dez.). Quando se compara os vínculos do contrato 

por tempo indeterminado com seus atípicos correspondentes em relação ao tempo 

no emprego, constata-se que 21% dos primeiros estão na faixa de 0 a 5,9 meses, 

frente a 70% dos atípicos. Na comparação entre os vínculos estatutários efetivos 

com seus atípicos correspondentes, o resultado é uma diferença brutal, 

evidenciando a maior estabilidade do estatutário efetivo em detrimento da fluidez 

do vínculo de estatutário não efetivo. Com efeito, na faixa de 60 meses ou mais, 

localizam-se 72% dos vínculos estatutários efetivos e apenas 14% dos atípicos.177 

 

 Acresce-se ao cenário de atipicidade contratual, também, o aumento da 

informalidade do trabalho. Em 2018, 61% da população empregada do mundo, ou seja, cerca 

de 2 bilhões de pessoas, estava na economia informal, segundo dados do relatório “Women 

                                                
175 D`ANGELO, Isabele Bandeira de Moraes; RABÊLO, Rebeka Yasmim Teotônio Pereira. Desvendando a 

Flexibilização do Direito do Trabalho como Solução para a Crise Econômica Brasileira: O que os Noticiários 

Não Contam. Revista Jurídica: Unicuritiba, Curitiba, v. 04, n. 53, p.275-305, 2018. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produt

os/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Juridica-UNICURITIBA_n.53.12.pdf. Acesso em: 07 mar. 2020. 
176  Ibidem. 
177 KREIN, José Dari; ABÍLIO, Ludmila; FREITAS, Paula; BORSARI, Pietro; CRUZ, Reginaldo. 

FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO: Insegurança para os Trabalhadores. Revista do 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 52, p.41-66, jan./jun. 2018. Disponível em: 

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/141969/2018_krein_jose_dari_flexibilizacao_relac

oes.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 07 mar. 2020. 
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and Men in the Informal Economy: a Statistical Picture”, da Organização Internacional do 

Trabalho.178 Entre julho e setembro do mesmo ano, 43,3% dos trabalhadores brasileiros 

estavam sem carteira assinada, maior percentual desde 2015.179 

O trabalho informal se distingue do trabalho formal por algumas características-

base. Aquele está fora do âmbito das regulações porque: a) as empresas onde trabalham os 

laborantes são muito pequenas, ou então não registradas; ou porque b) a legislação trabalhista 

não se aplica aos trabalhos atípicos. Nesse sentido, para que a lei trabalhista pudesse ser 

aplicada, seria necessário o reconhecimento da existência de uma relação de emprego entre 

empregador e trabalhador. Os trabalhos informais, contudo, estão inseridos num contexto em 

que muitas vezes não há uma distinção clara dos papéis dessa relação.180  

Destarte, a informalidade prospera, notadamente, num ambiente de flexibilização. 

Neste diapasão, o discurso de modernização de legislação trabalhista e de promoção de maior 

flexibilidade neste campo pode ser interpretado como uma tentativa de legitimação das 

formas de trabalho precárias.181 Krein e Proni, economistas brasileiros, se debruçam sobre as 

circunstâncias especiais as quais estão submetidos muitos dos trabalhadores inseridos na 

economia informal: 

 

Os trabalhadores da economia informal, na maioria das vezes, não são 

reconhecidos pelas agências governamentais, são imprecisamente mensurados nas 

estatísticas oficiais, não estão contemplados pela legislação trabalhista e se 

beneficiam de forma limitada da seguridade social. Dessa maneira, estão 

impossibilitados de desfrutar plenamente dos direitos sociais que alicerçam a 

cidadania.182 (grifo nosso) 

 

A Resolução sobre o Trabalho Decente e a Economia Informal, da Organização 

Internacional do Trabalho, aponta que a progressão contínua para o trabalho decente e 

reconhecido, bem como para a eliminação dos aspectos negativos do labor informal, pode 

                                                
178 ORGANIZATION, International Labour. Women and Men in the Informal Economy: a statistical 

picture. 2018. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf. Acesso em: 07 mar. 2020. 
179 ROLLI, Claudia. É tempo de informalidade e flexibilização do trabalho no país. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/12/e-tempo-de-informalidade-e-flexibilizacao-do-

trabalho-no-pais.shtml. Acesso em: 07 mar. 2020. 
180 HUSSMANNS, Ralf. Defining and measuring informal employment. Disponível em: 

https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/meas.pdf. Acesso em: 07 mar. 2020. 
181 KREIN, José Dari; PRONI, Marcelo Weishaupt. Economia informal: aspectos conceituais e teóricos. 

Disponível em: https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_227055/lang--pt/index.htm. Acesso em: 07 

mar. 2020. 
182 Ibidem. 
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ser feita com a compreensão das causas estruturais da informalidade e das barreiras que 

enfrentam os laborantes para se inserir no mercado regular.183  

Desta forma, os desafios que são postos hoje na conjuntura de flexibilização das 

relações trabalhistas são os de promover a dignidade desses trabalhadores, de modo a garantir 

seu acesso aos direitos sociais e laborais, com a mesma proteção e segurança que gozam os 

trabalhadores no mercado formal sob a égide de contratos típicos.  

 

4.3 DA UBERIZAÇÃO 

 

O sociólogo brasileiro Ricardo Antunes define a uberização de forma sucinta. Para 

ele, a forma de trabalho que hoje denominamos de uberização “é o mascaramento de relações 

assalariadas, que assumem a aparência do trabalho do empreendedor, do trabalho do 

prestador de serviços, dos trabalhos desprovidos de direitos”.184  

O termo uberização advém, notoriamente, do aplicativo de transportes Uber. Tal 

fenômeno tem relação intrínseca com a criação dos aplicativos de prestação de serviços, as 

chamadas empresa-aplicativo, a exemplo do Uber, Uber Eats, 99Pop, iFood e Rappi, e com 

a relação de trabalho proporcionada por eles. No entanto, ela não surge com o universo da 

economia digital: suas bases estão em formação há décadas no mundo do trabalho, e 

atualmente se materializam nesse campo.185  

A socióloga brasileira Ludmila Abílio lança luz sobre a evolução dos prévios 

fenômenos de flexibilização das relações trabalhistas e como eles se concretizaram, 

contemporaneamente, na uberização: 

 

A uberização [...] refere-se a um novo estágio da exploração do trabalho, que 

traz mudanças qualitativas ao estatuto do trabalhador, à configuração das empresas, 

assim como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho. 

Trata-se de um novo passo nas terceirizações, que, entretanto, ao mesmo tempo 

que se complementa também pode concorrer com o modelo anterior das redes de 

subcontratações compostas pelos mais diversos tipos de empresas. 

A uberização consolida a passagem do estatuto de trabalhador para o de um 

nanoempresário-de-si permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe 

                                                
183 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Resolution concerning decent work and the 

informal economy. Disponível em: https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-

25res.pdf. Acesso em: 7 de mar. 2020. 
184 “Uberização” do trabalho: caminhamos para a servidão, e isso ainda será um privilégio. Entrevista com 

Ricardo Antunes. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/591102-uberizacao-nos-leva-para-a-

servidao-diz-pesquisador. Acesso em: 07 mar. 2020. 
185 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização do trabalho: subsunção real da viração. Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br/2017/02/22/uberizacao-do-trabalho-subsuncao-real-da-viracao/. Acesso em: 

07 fev. 2020. 
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garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação; ainda, se 

apropria, de modo administrado e produtivo, de uma perda de formas publicamente 

estabelecidas e reguladas do trabalho.186 (grifo nosso) 

 

No Brasil, as empresas-aplicativo já chegavam a 5,5 milhões de profissionais 

cadastrados em 2019.187 Em particular, as empresas juridicamente denominadas de empresas 

de Transporte Particular por Aplicativos (TPA) têm grande atratividade, prospectando 

parceiros motoristas ao oferecer flexibilidade, independência, autonomia e a renda extra que 

essa atividade laboral pode proporcionar. Essas TPAs administram uma força de trabalho 

desagregada consistente nos condutores amadores, que não são considerados empregados, 

mas “parceiros e empresários de si mesmos”, e que são responsáveis tanto pelos recursos 

usados quanto pelos serviços prestados.188  

A falta de vínculo empregatício é característica primordial da relação entre as 

empresas-aplicativos e aqueles que trabalham por meio delas. A Uber, por exemplo, alega 

judicialmente que não é uma empresa de transportes, mas uma empresa de tecnologia, que 

meramente provê meios técnicos que possibilitam o encontro entre os motoristas parceiros e 

os consumidores.189  

É emblemática, hoje, a figura do entregador vinculado a aplicativos que faz suas 

entregas por meio de uma bicicleta que, por vezes, não é ao menos sua, mas alugada. Ela 

pode ser vista no serviço de entregas de comida Uber Eats, ou ainda no aplicativo de entregas 

sob demanda Rappi, por exemplo. O entregador, denominado “parceiro”, não tem vínculo 

empregatício com o aplicativo, nem com o restaurante, nem com quem fez o pedido. As 

empresas-aplicativo se valem, portanto, de um vácuo jurídico “que se estende da regulação 

deste trabalho, das normas de segurança e proteção ao trabalhador até a regulação, taxação, 

e definição de limites da atuação dos próprios aplicativos”.190  

                                                
186 ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização do trabalho: subsunção real da viração. Disponível em: 

https://blogdaboitempo.com.br/2017/02/22/uberizacao-do-trabalho-subsuncao-real-da-viracao/. Acesso em: 

07 fev. 2020. 
187 GAVRAS, Douglas. 5,5 milhões usam apps de transporte para trabalhar. Disponível em: 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,5-5-milhoes-usam-apps-de-transporte-para-

trabalhar,70002807114. Acesso em: 07 mar. 2020. 
188 MORAES, Rodrigo Bombonati de Souza; OLIVEIRA, Marco Antonio Gonsales de; ACCORSI, André. 

Uberização do trabalho: a percepção dos motoristas de transporte particular por aplicativo. Revista Brasileira 

de Estudos Organizacionais, [s.1], v.6, n.3, p.647-681, 31 dez. 2019. 
189 SABINO, André Monici; ABÍLIO, Ludmila Costhek. Uberização - o Empreendedorismo como novo nome 

para a exploração. Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano, Campinas, v. 2, n. 2, dez. 2019. 

ISSN 2595-9689. Disponível em: http://www.revistatdh.org/index.php/Revista-TDH/article/view/53. Acesso 

em: 07 mar. 2020.  
190 Ibidem. 
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A atual ascensão da mão de obra dos chamados bikeboys – em analogia à figura do 

motoboy – evidencia a monopolização promovida pelas empresas-aplicativo. Essas se 

encontram numa posição em que podem reorganizar o trabalho, alterar o perfil e a identidade 

profissional dos trabalhadores e rebaixar o valor de sua força de trabalho. Os motoboys, que 

realizavam o mesmo trabalho, veem hoje sua profissão ser profundamente transformada, 

subordinada a novas formas de controle, novas formas de remuneração e de distribuição do 

trabalho.191 

  

Figura 03 – Bike boys descansam no meio da tarde sob o Monumento das Musas. 

 
Fonte: Tiago Queiroz192 

 

Muito se discute, enfim, sobre a posição destes laborantes que usam as empresas-

aplicativos como “mediadoras” de seu labor. As empresas defendem que eles são autônomos 

e não possuem vínculo empregatício com elas. Entretanto, várias características do trabalho 

desses colaboradores não condizem com as de um trabalhador autônomo. Isso porque: 

 

[...] no trabalho autônomo impera a discricionariedade técnica e a auto-

organização dos serviços. Ocorre que há, em certa medida a direção do trabalho 

do motorista pelo Uber. Com efeito, é o software que define o preço do serviço 

e chega até mesmo a receber o pagamento, sem que haja qualquer 

interferência do “parceiro”, há definições do padrão de atendimento, o motorista 

apenas pode ser acionado por intermédio da plataforma digital, sendo 

                                                
191 ABILIO, Ludmila Costhek. Uberización: De la iniciativa empresarial a la autogestión subordinada. 

Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, [s.l.], v. 18, n. 3, p.1-11, 15 nov. 2019. Pontificia Universidad 

Catolica de Valparaiso. http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue3-fulltext-1674. 
192 QUEIROZ, THIAGO. Bike boys descansam no meio da tarde sob o Monumento das Musas, na 

Avenida Faria Lima. 15 Setembro 2019. 1 fotografia. Disponível em: 

https://www.estadao.com.br/infograficos/economia,12h-por-dia-7-dias-por-semana-r-936-como-e-pedalar-

fazendo-entregas-por-aplicativo,1034668. Acesso em: 15 maio 2020. 
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expressamente proibido pegar passageiros fora do aplicativo. Não bastasse isso, o 

Uber ainda conta com um sistema disciplinar embasado na avaliação dos 

passageiros após a prestação dos serviços.193 (grifo nosso) 

 

Com efeito, as novas formas de trabalho advindas do recente fenômeno de 

flexibilização das relações trabalhistas trazem dificuldades para o amparo social destes 

trabalhadores, bem como para sua própria classificação como proletariado. Os trabalhadores 

que se valem destes aplicativos para obter sua renda se encontram num limbo, em que não 

são amparados pelas empresas-aplicativos por serem vistos como independentes, sem, no 

entanto, terem autonomia sobre o próprio labor de fato. São denominados empreendedores 

de si, contudo, “estão a mercê de determinações que lhes são inteiramente alheias – a exemplo 

da remuneração, a duração e intensidade de sua jornada”.194  
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5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos mencionados, é possível atestar que a violação de 

direitos fundamentais relacionadas ao trabalho torna-se uma realidade cada vez mais presente 

e preocupante. Nesta vertente, há o discernimento acerca do papel exercido pelo sistema 

econômico na flexibilização trabalhista por meio de alterações legislativas, bem como da 

fundamental atuação da Organização Internacional do Trabalho na salvaguarda de tais 

garantias. 

Nesse sentido, a partir das transformações em torno do conceito e da aplicabilidade 

do trabalho, mecanismos que venham garantir a efetivação dos direitos trabalhistas e a 

proteção social se fazem cada vez mais significativos. Ademais, para além da proteção, as 

relações de trabalho não podem ser vistas com um viés tão somente mercantil. Sua regulação 

precisa ter como base a dignidade da pessoa humana enquanto trabalhador, considerando-o 

como peça fundamental no processo de humanização do trabalho. 

O advento das novas tecnologias e o fortalecimento dos ideais neoliberais levam ao 

aparecimento de novas formas de precarização do trabalho, como a uberização e a 

terceirização. Tais manifestações, revelam a transformação estrutural nos modelos de 

organização do trabalho, assim como na passagem entre o fordismo e o toyotismo, abalando 

as relações de trabalho e tolhendo os direitos trabalhistas. Sob o prisma do efeito da 

tripartição, é válido destacar a relevância que o debate público possui no intuito de 

possibilitar que os trabalhadores, bem como seus interesses e preocupações, sejam ouvidos.  

Por fim, como consequência das recomendações da OIT, a luta contra as relações 

de trabalho abusivas, nas quais possam incluir outras formas de acordos contratuais, 

submetendo os empregados a postos precários e instáveis, de modo a ocultar o seu verdadeiro 

status legal, torna-se uma necessidade urgente de todos aqueles inseridos no sistema, 

sobretudo os Estados-membros que ratificaram as convenções e recomendações que versam 

sobre as problemáticas exaustivamente expostas. 
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