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RESUMO  
O trabalho em plataformas digitais tem crescido em todo o mundo 
trazendo em seu processo de disseminação muitas discussões e 
reflexões quanto ao seu modus operandi e rebatimentos para os 
trabalhadores “parceiros”. Assume-se a hipótese de que a 
plataformização atualiza o cenário de informalidade, precarização e 
desigualdade do mercado de trabalho no capitalismo contemporâneo. 
Buscou-se, portanto, analisar a ascensão da plataformização e sua 
relação com a intensificação do trabalho e atualização da precarização a 
partir do gerenciamento algorítmico. Conclui-se, portanto, que a 
dominação e exploração do trabalho no século encontra terreno fértil 
no discurso neoliberal, na atuação despótica dos apps e na inércia 
Estatal em regular as plataformas e proteger os trabalhadores da 
exploração e escravidão plataformizada. 
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ABSTRACT 
Work in digital platforms has grown around the world, bringing in its 
dissemination process many discussions and reflections about its modus 
operandi and repercussions for "partner" workers. We assume the 
hypothesis that the platformization updates the scenario of informality, 
precariousness, and inequality of the labor market in contemporary 
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capitalism. The aim was, therefore, to analyze the rise of platformization 
and its relation to the intensification of work and the actualization of 
precarization through algorithmic management. It is concluded, 
therefore, that the domination and exploitation of labor in this century 
finds fertile ground in the neoliberal discourse, in the despotic 
performance of apps and in the State inertia in regulating platforms and 
protecting workers from exploitation and platform slavery. 

 
Keywords:  Platformization, Precariousness, Labor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados divulgados no relatório “El papel de las plataformas digitales en la 

transformación del mundo del trabajo” pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), desde 

2010 o número de plataformas digitais que facilitam o trabalho ou contratam diretamente 

trabalhadores para prestar serviços (de táxi e de entrega, principalmente) quintuplicou em todo 

o mundo (ILO, 2021). No Brasil, estima-se, de acordo com dados divulgados na carta de 

conjuntura nº53 do mercado de trabalho publicada pelo IPEA, que até 1,4 milhões de 

trabalhadores poderiam estar inseridos na chamada “gig economy”, quantidade essa que 

representa cerca de 31% do total de 4,4 milhões de trabalhadores inseridos no setor de 

transporte (de pessoas e mercadorias), armazenagem e correio, geralmente os aplicativos. 

É por considerar esse cenário e as transformações, já iniciadas, no contexto da 

plataformização do trabalho que se busca refletir neste trabalho a seguinte questão: Como a 

precarização e as desigualdades decorrentes da plataformização do trabalho no século XXI tem 

ensejado políticas públicas e legislações protetivas para evitar ou minimizar a degradação das 

condições de vida dos trabalhadores? 

A hipótese como ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho, baseia-se na 

consideração de que a expansão da plataformização é chancelada pelo papel do Estado que 

reforça os efeitos perversos e destrutivos do trabalho desenvolvido nas plataformas digitais, 

porém não se observa o desenvolvimento de políticas públicas ou legislação protetiva concretas 

de combate à estrutura e forma de atuação das empresas-aplicativos.  

Assim sendo, o objetivo deste trabalho consiste em analisar o cenário da 

plataformização e o contexto de formulação e implementação de políticas públicas de 

mitigação dos efeitos de desigualdade e precarização do trabalhador no Brasil. Para isso, é 

imprescindível compreender o que é a plataformização digital do trabalho e suas 
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características. Buscou-se também verificar o cenário de precarização do trabalho em 

plataformas digitais e discutir sobre a criação e implementação de políticas públicas de combate 

à degradação dos direitos. 

Para alcançar estes objetivos, fez-se uso do recurso metodológico teórico-bibliográfico, 

com abordagem exploratória e qualitativa, a partir de pesquisas em bases de dados acadêmicas 

e institucionais para problematizar e responder à questão do tema em estudo. Dividido em 

quatro partes, sendo a primeira delas esta introdução, o artigo traz no segundo capítulo um 

levantamento bibliográfico sobre a plataformização do trabalho a fim de compreender essa 

principal ideia-força; no capítulo três, busca-se compreender a precarização e a desigualdade 

na dinâmica do trabalho plataformizado no Brasil; e, por fim, no último capítulo, é apresentada 

a conclusão com vistas a posicionar a hipótese suscitada nesse estudo. 

 

2 PLATAFORMIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A sedução provocada pelo discurso, libertador e emancipador, das plataformas digitais 

de trabalho, enseja uma nova onda de debates sobre o papel e seus impactos na geração de 

empregos decentes, principalmente para os jovens. O processo de plataformização do trabalho 

e seus efeitos sistêmicos no mundo laborativo, marcado pela informalidade, flexibilização, 

banimento dos apps, superexploração, autoexploração, subjetivação, autogerenciamento 

mediado por algoritmos, etc., tem delineado um cenário de maior precarização do trabalhador 

que é visto como “empreendedor de si mesmo”, e “parceiro” dos apps.  

Nesta perspectiva o capitalismo de plataforma, inicialmente ancorado no ideário e no 

manto áureo da Economia do Compartilhamento, ascende na contemporaneidade como uma 

nova onda, dentro da etapa da ciberindústria deste século, na qual as corporações globais 

buscam autovalorização sem compromisso humano-societal (SLEE, 2017; ABÍLIO, 2020; 

ANTUNES, 2020). 

A chamada escravidão moderna na era digital, ou seja, o trabalhado plataformizado e 

suas nuances, fruto dessa nova onda, associa-se diretamente com o processo de reorganização 

produtiva e do trabalho, estes, indiscutivelmente e intensamente ligados ao desenvolvimento 

tecnológico. No entanto, longe de ser uma novidade, esse modus operandi do capitalismo, 

agora em uma fase neoliberal, tem apenas evidenciado um processo, em curso, de deterioração 
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das relações de trabalho, porém iniciado há décadas que envolvem transformações na forma 

de organizar, controlar, gerenciar o trabalho e que justificam os modos de ser e aparecer do 

capital (ANTUNES, 2019; ABÍLIO, 2017; 2020; GROHMANN, 2020). 

Nesse sentido, a uberização em espectro mais amplo, um dos modos de ser do trabalho 

que avança em razão das plataformas digitais, expandiu-se pelo desenvolvimento das TIC’s, 

bem como ampliou os processos de precarização do proletariado digital em amplitude global. 

Destaca-se que o termo ganhou conotação universal e, em muitos casos, associado à uma 

dimensão precária do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores “parceiros” nas plataformas.  

O ponto central desse processo de plataformização ou uberização do trabalho, consiste 

em reduzir o trabalhador, enquanto fator de produção, exatamente na medida que as 

empresas-aplicativo e o capital necessitam. Ao considerar essa perspectiva, o trabalhador das 

plataformas, transforma-se em um trabalhador just-in-time, uma espécie de gerente 

subordinado que assume os riscos e custos da sua própria atividade. A uberização é um 

processo amplo de transformações do trabalho e que não se restringe aos meios técnicos 

materializados nas plataformas digitais de trabalho (ABÍLIO, 2020b; FILGUEIRAS; ANTUNES, 

2020; ABÍLIO, 2021). 

Destarte, a exploração do trabalhador dentro das mais distintas modalidades de 

trabalho no capitalismo informacional-digital-financeiro encontra-se ancorada em dispositivos 

que intensificam e ampliam o movimento de proletarização virtual, o cybertariado, e a 

precarização estrutural do trabalho nessa fase do capitalismo mais neoliberal. O fenômeno da 

uberização, face mais evidente da plataformização, apoia-se em um tripé básico com aspectos 

centrais ao atual estágio de desenvolvimento capitalista: mobilidade urbana, legislação digital 

e o desemprego estrutural.  A plataformização do trabalho, de maneira mais ampla, ascende 

nesse século como um dos elementos da teia resultante da imbricação entre a financeirização 

e datificação do capital.  (ANTUNES, 2019; HUWS, 2017; MORAES; OLIVEIRA; ACCORSI, 2019; 

GROHMANN, 2020). 

A uberização, assume a forma de um amplo processo de informalização da força de 

trabalho que, por sua vez, mostra-se complexa e com elevado poder para redefinir as relações 

de trabalho no capitalismo contemporâneo a partir da regulação e papel ativo do Estado em 

generalizar os retrocessos como a transferência dos riscos e custos ao trabalhador. As 

plataformas, percebidas como um horizonte de libertação das amarras do trabalho formal para 
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muitos trabalhadores, na verdade, têm trazido novos e complexos desafios e debates ao mundo 

do trabalho, pois inauguraram novo movimento de rebelião global contra as investidas do 

capital em sua fase informacional-digital-financeira (ABÍLIO, 2020; FESTI, 2020). 

De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho alguns fatores 

contribuíram para a popularidade das plataformas, como horários de trabalho flexíveis; 

liberdade para a escolha de tarefas, e a possibilidade de escolher trabalhar a qualquer hora em 

qualquer lugar. Os trabalhadores plataformizados buscam nas plataformas uma renda adicional 

ou aderem a elas pela falta de outras oportunidades de emprego no mercado formal, por 

exemplo (ILO, 2021).  

Cabe destacar que esses novos negócios ou novas formas de organização do trabalho, 

representados pelas plataformas digitais de trabalho, estão associadas ao progresso e uso das 

TIC’s, e utilizam a narrativa do capital para escamotear a natureza do serviço, mascarar e negar 

o que realmente significam. Além disso, pela forma como se apresentam, as plataformas, 

constituem formas estratégicas utilizadas pelo capitalismo para contratar e gerir o trabalho, 

porém, na verdade, mascarando o assalariamento das relações estabelecidas entre a 

plataforma online e o entregador/motorista (FILGUEIRAS; ANTUNES, 2020; GROHMANN, 2020).  

Sob a face de um movimento dialético, há um processo de experimentação pelas forças 

do capital para controlar e gerenciar o trabalho por meio das plataformas que combinam 

capitalismo rentista, extração contínua de dados e gestão neoliberal. As plataformas 

representam atualmente novos centros de acumulação de capital e o trabalho plataformizado 

a principal dimensão-chave do capitalismo de plataforma financeirizado (GROHMANN, 2021; 

VAN DOORN, 2021). 

Nesse sentido, a exploração do trabalhador dentro das mais distintas modalidades de 

trabalho no capitalismo informacional-digital-financeiro encontra-se ancorada em dispositivos 

que intensificam e ampliam o movimento de proletarização virtual, o cybertariado, e a 

precarização estrutural do trabalho nessa fase neoliberal do capitalismo. A plataformização do 

trabalho, de maneira mais ampla, ascende nesse século como um dos elementos da teia 

resultante da imbricação entre a financeirização e datificação do capital. (ANTUNES, 2019; 

HUWS, 2017; MORAES; OLIVEIRA; ACCORSI, 2019; GROHMANN, 2020). 
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3 PRECARIZAÇÃO E DESIGUALDADE NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRABALHO 

 

Na dinâmica das plataformas digitais de trabalho, ao acessar o aplicativo e ficarem 

online, os trabalhadores estão se sujeitando a uma autoridade que organiza os pedidos e as 

demandas dos consumidores, determina quais, onde e como as tarefas devem ser executadas, 

o valor que será pago, além de controlar, direta ou indiretamente, a execução do trabalho e a 

performance do trabalhador. Ou seja, a plataforma monitora e avalia de forma minuciosa o 

comportamento dos trabalhadores, remunerando-o pela produtividade e não pelo tempo de 

trabalho (GANDINI, 2018; GONSALES, 2020). 

As plataformas ou aplicativos, consideradas para muitos trabalhadores um horizonte de 

libertação das amarras do trabalho formal, na verdade, tem trazido novos e complexos desafios 

e debates ao mundo do trabalho, pois inauguraram novo movimento de rebelião global contra 

as investidas do capital em sua fase informacional-digital-financeira. Essas plataformas, dos 

mais variados tipos, são a concretização de um processo contínuo de acumulação e extração de 

valor a partir dos dados e da intermediação dos algoritmos (ABÍLIO, 2020; FESTI, 2020; 

GROHMANN, 2020). 

É a partir dessa concretude que as plataformas podem se apresentar legalmente como 

empresas de tecnologia e não como empresas de transporte ou entregas. Essa condição tem 

ensejado intenso debate sobre subordinação, vínculo empregatício e regulamentação das 

empresas-aplicativos trazendo à tona temas como desigualdade, controle e a atualização da 

precarização do trabalho no capitalismo contemporâneo (SCHINESTSCK, 2020; ABÍLIO, 2020b). 

A plataformização do trabalho no capitalismo contemporâneo, assume a forma de um 

amplo processo de informalização da força de trabalho que, por sua vez, mostra-se complexa e 

com elevado poder para redefinir as relações de trabalho, a partir da regulação e papel ativo 

do Estado em generalizar os retrocessos como a transferência dos riscos e custos ao 

trabalhador. Dito de outro modo, na perspectiva da uberização, o que há é a redução do 

trabalhador a força de trabalho sempre subordinado ao controle e definições da empresa-

aplicativo. A disseminação das plataformas nos últimos anos, trouxe um novo adeus à classe 

trabalhadora e o que há de pior: a isenção de responsabilidades das empresas-aplicativos que 

negam a natureza assalariada, bem como o caráter laboral da relação (ABÍLIO, 2020; 2021; 

FILGUEIRAS, 2021). 
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De acordo com Kalleberg (2018), o trabalho precário pode ser entendido a partir de 

algumas dimensões-chave como a insegurança e incerteza, a baixa remuneração e benefícios 

sociais, transferências de riscos e governo para os trabalhadores e desregulamentação 

trabalhista ou falta de proteção legal. Já para Guy Standing (2020) o trabalho precário não está 

associado somente aos trabalhadores pobres ou empregados dentro de um regime de 

incerteza. Para ele, a caracterização do trabalho precário está associada também à falta de 

controle sobre o próprio trabalho ou emprego. 

Sem sombra de dúvidas, essas dimensões são perceptíveis no trabalho plataformizado 

que já nasceu socialmente desprotegido e vulnerável ao despotismo das empresas-aplicativo 

que normalizam e ampliam um autogerenciamento em novos patamares. Esse 

autogerenciamento, narrativa do novo mundo do trabalho que cultua o empreendedorismo, 

inaugura a autoexploração, ou seja, um novo processo de metamorfose da exploração e maus-

tratos ao trabalhador decorrentes da ascensão do ultraliberalismo (ABÍLIO, 2021; CAVALCANTI, 

2021). 

No capitalismo de plataforma, as empresas da gig economy utilizam práticas inovadoras 

de controle do trabalho e dos trabalhadores centradas em tecnologia e em orientações 

normativas. A operação dos serviços dessas plataformas se dá pela transferência de custos aos 

trabalhadores, associados aos equipamentos (carros, motos, patinetes, etc.) e operações de 

capital, tornando-os mais sobrantes, supérfluos e expostos a maiores riscos sob a batuta dos 

algoritmos que determinam o trabalho a ser executado (GANDINI, 2018; ILO, 2021, ANTUNES, 

2020). 

As plataformas têm representado uma ameaça ao trabalho decente, um conceito 

formalizado pela OIT em 1999 e ancorado em equidade, segurança, liberdade e dignidade 

humana como condições fundamentais para a redução das desigualdades sociais e superação 

da pobreza (ILO, 2019). Assim, o trabalhador usado em sua exata medida (ABÍLIO, 2020), 

transforma-se um apêndice da tecnoestrutura das plataformas submetendo-se à pretéritas 

formas de exploração que remetem à protoforma do capitalismo (ANTUNES, 2020).  

Dados coletados e divulgados pela Aliança Bike em 2019, mostram que jovens de 18 a 

22 anos e em situação de desemprego (59%) trabalham mais de 8 horas/dia para garantir uma 

renda mínima para sobrevivência. A pesquisa revelou ainda que esses jovens bikeboys 

trabalham, em média, de 9 a 10 horas/dia, fazem 9 entregas/dia e conseguem ganhar algo em 
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torno de R$ 992,0/mês; utilizam, em sua maioria (83%), a sua própria bicicleta; e também 

assumem todos os custos da atividade como consertos as bicicletas (27%), compra de mochila 

térmica (67%), compra de smartphone (30%) e troca de plano de Internet (59%) (ALIANÇA BIKE, 

2019). 

De acordo com dados divulgados no Relatório - “Levantamento  sobre o Trabalho dos 

Entregadores por Aplicativos no Brasil”, produto do projeto Caminhos do Trabalho: Tendências, 

Dinâmicas e Interfaces, do local ao global – desenvolvido pelo NEC/Núcleo de Estudos 

conjunturais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), os trabalhadores das plataformas, tanto 

aqueles que as utilizam como ocupação principal, quanto aqueles que as utilizam como 

ocupação complementar, trabalham em média 55 horas semanais. Realizada com mais de 100 

trabalhadores de plataformas digitais em todas as regiões do país, a pesquisa identificou que 

quando se trata de ocupação principal as jornadas são bem mais extensas – motociclistas (66,9 

horas/semana) e Bikeboys (59,2 horas/semana). Cabe ressaltar ainda que 90% deles trabalham 

5, 6 ou todos os dias da semana e recebem menos de 1 salário mínimo, em média (NEC, 2020). 

Insegurança e insatisfação são sentimentos perceptíveis nos trabalhadores da Uber, 

segundo pesquisa realizada com motoristas da cidade do Rio de Janeiro, que consideram a 

plataforma um subterfúgio para a satisfação das necessidades. Além disso, a pesquisa 

identificou, a partir de dimensões estabelecidas como “trabalho sem vínculo empregatício”, 

“intensificação do trabalho”, “precarização”, insegurança no trabalho”, “captura de 

subjetividade” e “desemprego”, que os motoristas entendem que existe no desenvolvimento 

desse trabalho na plataforma um excesso de trabalho que se evidencia nas muitas horas 

trabalhadas (para garantir ganhos maiores) e por conseguinte, um processo de precarização 

assemelhado, para alguns, ao trabalho escravo (ANDRÉ; DA SILVA; NASCIMENTO, 2019). 

A precarização do trabalho dos parceiros das plataformas de delivery e transporte pode 

ser visualizada não só pelas disparidades envolvendo renda, mas, principalmente, pela jornada 

de trabalho dos trabalhadores, conforme visto anteriormente. Assim como também podem ser 

levadas em consideração clivagens de gênero, raça, território como aspectos fundamentais 

para a análise de oportunidades e desigualdades geradas pelas plataformas (GROHMANN, 

2020; VAN DOORN, 2021).  

Ainda nessa seara, de acordo com o relatório do “Fairwork Brasil 2021: por trabalho 

decente na economia de plataformas”, as plataformas digitais de trabalho ofertam condições 
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injustas de trabalho e não garantem proteções mínimas aos parceiros, sendo consideradas 

promotoras de trabalho informal, temporário, mal remunerado e precário. No país, de acordo 

com o relatório Fairwork, há uma atualização e intensificação da informalidade histórica antes 

mesmo do surgimento e disseminação das plataformas digitais de trabalho (FAIRWORK, 2022). 

É possível reconhecer, portanto, processos de degradação do trabalho na uberização 

desses trabalhadores que se evidenciam principalmente no rebaixamento do valor da força de 

trabalho extensão e intensificação do tempo de trabalho, e na transferência de custos e riscos 

(PRAUN; ANTUNES, 2020; ABÍLIO, 2020c). Assim como, percebe-se, evidentemente, que essa 

ofensiva ao trabalho se trata de uma resposta articulada do capital à crise atual, configurando-

se como uma nova estratégia hegemônica globalizada e travestida de “novidade” que amplia 

desigualdades e o desemprego.  

Tal novidade para o mundo do trabalho nada mais significa que a legitimação de políticas 

públicas e práticas que endossam o processo de destruição de direitos e das condições de 

trabalho as quais estão sujeitas o trabalhador de plataforma ao excluí-lo da legislação protetora 

do trabalho. Uma situação “nova” que é resultado das brechas que o próprio Estado abre ao 

ceder aos arranjos e premissas corporativas, mesmo sabendo que fere os direitos e coloca em 

xeque as condições da força de trabalho (CAVALCANTI, 2021; FILGUEIRAS, 2021; ANTUNES, 

2021). 

Essa “nova” condição, narrativa do capital, para combater o anacronismo e o colapso do 

mercado de trabalho, mostra-se predatória ao flexibilizar e atacar direitos fundamentais dos 

trabalhadores (FILGUEIRAS, 2021). No entanto, essas narrativas conseguem se reproduzir por 

conta do contexto legal e da ausência de legislação específica que trate da regulação das 

relações de trabalho nas plataformas digitais, apesar de haver projetos de lei em tramitação no 

Congresso Brasileiro e de Lei aprovada no ápice da pandemia da covid-19 cujos dispositivos 

atem-se restritivamente aos cuidados de proteção em relação à pandemia (FAIRWORK, 2022). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Refletir sobre os rumos do trabalho no século XXI com todas as suas dinâmicas e os 

desdobramentos sistêmicos decorrentes da inovação tecnológica, evidenciados e propagados 

pelas plataformas digitais de trabalho, tem se tornado indispensável por conta do iminente 
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processo de degradação e precarização do trabalhador nessa fase digital-financeira do 

capitalismo. Promover reflexões acerca da expansão do trabalho digital e, principalmente, das 

plataformas ou mais comumente conhecidas como “apps”, faz-se necessário uma vez que 

muitas discussões em torno desse tema emergiram, tanto em amplitude local, quanto global, 

em razão do crescente e acelerado fenômeno da uberização do trabalho no capitalismo 

contemporâneo. 

Mais importante, destarte, é elaborar e implantar políticas públicas ou instrumentos 

legais de proteção ao trabalhador que possam salvaguardá-lo das imposições despóticas e 

autoritárias das plataformas digitais. No Brasil, o assunto ainda é polêmico e o poder judiciário 

ainda não é unânime quanto ao reconhecimento da subordinação e do vínculo empregatício 

entre plataforma e trabalhador, apesar dos dispositivos legais previstos na Consolidação das 

Leis do Trabalho versarem sobre os mecanismos de controle, supervisão e comando que 

habilitam os trabalhadores a serem reconhecidos como empregados. 

Assim sendo, este trabalho concorre para o seu objetivo que é refletir sobre o modo de 

organizar o trabalho no capitalismo contemporâneo a partir de uma análise da plataformização 

e seus efeitos geradores de desigualdade e precarização em uma força de trabalho já marcada 

por traços precários de precariedade que antecedem o surgimento desse modelo 

plataformizado. Faz-se necessário, portanto, repensar a forma de gerenciar o trabalho 

desenvolvido nos aplicativos, bem como regular e definir políticas públicas que garantam 

condições mínimas e o trabalho decente nas plataformas. 
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