
RESUMO

  

WORKERTECH
Como a tecnologia 
pode viabilizar 
uma melhora nos 
empregos emergentes 
na América Latina  
e no Caribe. 
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1.
Em poucas 
palavras 

Hoje em dia, pensar só em termos de trabalho tradicional 
é ignorar os milhões de pessoas que acumulam fontes 
de renda e dão forma a suas vidas mediante uma ampla 
variedade de relações de trabalho não convencionais.

 Na América Latina e no Caribe (ALC), a taxa média 
regional de informalidade é de 58% (BID, 2020).

 Dentro do emprego formal, pelo sexto ano consecutivo, 
o emprego assalariado teve uma expansão inferior ao 
trabalho autônomo na ALC (CEPAL/OIT, 2019).

 Em 2019, havia aproximadamente 40 milhões de traba-
lhadores de plataformas no Sul Global, em uma ampla 
variedade de setores. Em 2020, a plataforma argentina 
Workana, com mais de 3 milhões de freelancers regis-
trados, afirmou registrar mais de 1.600 novos traba-
lhadores a cada dia. Uber, só no México, tem mais de 
250.000 sócios motoristas. Rappi tem mais de 200.000 
entregadores nos países da América Latina onde opera. 

https://doi.org/10.34669/wi.cp/2.13
https://doi.org/10.34669/wi.cp/2.13
https://revistafortuna.com.mx/contenido/sube-a-3-2-millones-de-personas-trabajo-freelance-en-america-latina/
https://revistafortuna.com.mx/contenido/sube-a-3-2-millones-de-personas-trabajo-freelance-en-america-latina/
https://www.forbes.com.mx/uber-celebra-5-anos-en-mexico-con-los-conductores-al-centro/
https://www.forbes.com.mx/uber-celebra-5-anos-en-mexico-con-los-conductores-al-centro/
https://negocios.elpais.com.uy/rappi-inicia-piloto-entregas-robots-colombia-cuarentena.html
https://negocios.elpais.com.uy/rappi-inicia-piloto-entregas-robots-colombia-cuarentena.html
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1.
Em poucas palavras

Os sistemas fiscais e de proteção social estão 
organizados em torno do emprego tradicional.  
A COVID-19 mostrou como a rede de proteção social 
não cobre as pessoas com trabalhos não tradicionais.  
Estes novos modelos de trabalho geram novos 
desafios para trabalhadores, policymakers, 
empregadores e instituições.

O desafio é desenvolver um regime comum de 
direitos trabalhistas e proteção social para todos os 
trabalhadores, independentemente de seu status 
jurídico trabalhista.

WorkerTech é uma forma possível de colocar a 
tecnologia a serviço dos trabalhadores. 

 Ajuda a: 1) garantir o acesso a cobertura e direitos 
trabalhistas básicos; 2) otimizar a produtividade  
e desenvolvimento profissional, e 3) facilitar a orga-
nização coletiva, tanto no âmbito sindical como 
profissional.

 Surge no contexto das necessidades dos trabalha-
dores de plataforma, mas apresenta ferramentas 
úteis para todo tipo de trabalhadores, especialmente 
aqueles que não têm um emprego tradicional.

 É um ecossistema emergente que necessita  
reconhecimento e consolidação. Também requer 
coordenação com o setor público para não criar 
um sistema paralelo e diferenciado para um  
subsegmento de trabalhadores.

Para o Grupo BID, os serviços WorkerTech 
têm o potencial de oferecer rapidamente e 
em grande escala formalização e proteção 
dos trabalhadores, tanto na economia 
analógica como na digital, com especial  
foco nos trabalhadores com piores 
condições de trabalho.

Já existem iniciativas em andamento 
centradas em adicionar qualidade aos 
empregos de motoristas e entregadores, 
trabalhadoras do lar, trabalhadores do setor 
criativo e freelancers.

Para avançar neste desafio complexo, 
coletivo e urgente, o Grupo BID se propõe 
conectar startups WorkerTech, governos, 
organismos multilaterais e coletivos de 
trabalhadores ou neo-sindicatos.

Os serviços da WorkerTech 
têm o potencial de
proporcionar uma 
formalização e proteção 
rápida e em grande escala 
dos trabalhadores.



Para afirmar que “o trabalho já não é o que era” basta 
levantar a cabeça e olhar ao redor. A modalidade de 
trabalho tradicional, surgida do século XX, na América 
Latina e no Caribe, representa a realidade de uma pro-
porção minoritária e decrescente de pessoas. Hoje em 
dia, pensar só em termos de trabalho assalariado em 
tempo integral e contrato indefinido, o que foi denomi-
nado o contrato fordista, é ignorar as milhões de pessoas 
que acumulam fontes de renda e dão forma a suas vidas 
mediante uma ampla variedade de relações trabalhis-
tas não convencionais, que vêm sendo consolidadas no 
século XXI.

Estas novas modalidades de trabalho incluem o emprego 
sob demanda dos trabalhadores da economia gig, 
emprego temporário, trabalho em tempo parcial, a 
relação de trabalho multipartite e o trabalho autônomo 
economicamente dependente; em todas elas, a tecno-
logia pode ou não ter um papel (quadro 1). De fato, se 
está começando a falar de emprego gig analógico e gig 
digital (Mastercard Foundation, 2020). Estas modalidades 
desconstroem as barreiras entre ser assalariado ou autô-
nomo, enfatizam a flexibilidade e realçam a necessidade 
de adaptar a regulação para fornecer proteção a um 
crescente número de pessoas. 

2.
O trabalho, 
ontem e hoje: a 
“plataformização” das 
relações trabalhistas 
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As novas modalidades diluem as barreiras 
entre assalariados e independentes  
e realçam a necessidade de adaptar o  
a regulação para proporcionar proteção  
a um número crescente de pessoas.



Quadro 1. Quatro modalidades de trabalho emergentes, como se contrapõem 
ao trabalho tradicional, e exemplos com e sem tecnologia envolvida.

   
Modalidade Comparada a... Sem tecnologia/ Gig analógico  Com tecnologia/ Gig digital 

Dentro deste conjunto de novas modalidades, estão  
os trabalhadores de plataformas, popularmente 
conhecidos como trabalhadores gig, que, com um 
clique em um aplicativo, aceitam trabalhos sob 
demanda, por hora ou por tarefa, nos mais diversos 
setores. Fala-se de “plataformização” das relações  
trabalhistas, um fenômeno que, ainda que recente, 
cresce a uma taxa acelerada.

Nem todas as novas modalidades de trabalho 
mediante plataformas estão na mesma situação 
(esquema 1). Nem todas as plataformas de trabalho 
têm a mesma relação com seus usuários trabalhadores 
(esquema 2).

A controversa tendência das plataformas de classifi-
car seus trabalhadores como contratados autônomos 
impacta negativamente os direitos individuais e coleti-
vos destes trabalhadores, a sua capacidade de acessar 
a estrutura de proteção social e, potencialmente, as 
rendas fiscais dos Estados. O desequilíbrio de poder 
entre plataformas e trabalhadores inerente à arquite-
tura da maioria das plataformas (OIT, 2018a) aumenta 
ainda mais a preocupação sobre a erosão do contrato 
social, os direitos dos trabalhadores e o poder de 
negociação coletiva.

Sob demanda

Temporário

Tempo  
parcial

Por conta 
própria 
econômica 
dependente

Contrato com data 
indeterminada

Contrato com data 
indeterminada

Tempo integral

Emprego formal 
registrado

Trabalhadores do lar 
(limpeza, ofícios)

Diaristas. Setores da 
construção e rural

Garçom em um 
restaurante que trabalha 
menos de 30 horas por 
semana

Jornalista contratado 
como independente, 
mas que, na prática, tem 
relação trabalhista com 
seu empregador

Web designers que trabalham  
sob demanda através de 
aplicativos e plataformas

Trabalhadores por projetos que 
recebem através de plataformas

Programadores que trabalham 
por blocos de horas remuneradas 
através de um aplicativo

Motorista ou entregador que 
faz atividades através de uma 
plataforma, com alta dependência 
econômica do trabalho
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Fonte: adaptado da OIT (2019) e do BID (2019).

MISSÕES
Talento pessoal 

Rendas elevadas

TAREFAS
Não diferenciação 

Precariedade
Microtrabalhadores Sob demanda Colarinho Azul Freelancers  

e colarinho branco
Especialistas

Esquema 1.  
Modalidades emergentes de trabalho mediante plataformas digitais   

2.
O trabalho, ontem e hoje:  
a “plataformização”  
das relações trabalhistas 
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Esquema 2. Taxonomia de plataformas de trabalho

LOCALIZAÇAO
DO TRABALHO

TIPO DE
TRABALHO

EXEMPLOS DE  
PLATAFORMA

BARREIRAS DE ENTRADA/
DESAFIOS

O surgimento destes novos modelos trabalhistas gera 
novos desafios para os trabalhadores, os policymakers, 
os empregadores e as instituições que fazem parte 
dos sistemas de previdência social. Na maioria dos 
países o desenho dos sistemas de proteção social e os 
sistemas fiscais estão otimizados para um cenário de 
os trabalhadores com um único empregador e con-
tratos de longa duração. Muitos países enfrentam o 
desafio de integrar opções de cobertura contra riscos 
de pessoas com empregos temporários, trabalhadores 
independentes e trabalhadores informais. Portanto, 
muitos governos da ALC enfrentam o desafio de atu-
alizar suas estruturas de proteção para alcançar todos 
os trabalhadores.

Ao longo da história, cada revolução tecnológica 
beneficiou primeiro os empregadores e só depois, 
após lutas coletivas e a participação pública, os 
empregados. As respostas para as desigualdades de 
poder chegaram pela ação coletiva dos trabalhadores, 
da organização sindical, da criação e do fortaleci-
mento de sistemas de proteção social e da regulamen-
tação das relações trabalhistas. Nesta terceira década 
do século XXI, atravessamos uma situação similar. 
WorkerTech é uma das possíveis formas que existem 
para colocar a tecnologia a serviço dos trabalhadores, 
para que a revolução tecnológica em curso seja bené-
fica também para eles.

2.
O trabalho, ontem e hoje:  
a “plataformização”  
das relações trabalhistas 

Clickworker, 
Cloud Factory, 
Appen, 
Amazon 
Mechanical 
TurkPlataformas

de trabalho

Trabalho  
na nuvem
(online)

Especialistas TopTal

Workana, 
Upwork,
Freelancer, 
Twago

-Conectividade 
(Internet)

-Treinamento

Conectividade 
(Internet)

-Conectividade 
(smartphone)

-Ferramentas 
necessárias  
(ex carro ou 
outro veículo  
de transporte)

Coople, 
Cornerjob, 
Wonolo,  
Adia

Uber, Glovo, 
DiDi, iFood, 
PedidosYa, 
Zolvers 

Tarefas
semi-profissionais
ou profissionais

Micro tarefas

Tarefas
manuais

Sob  
demanda

Trabalho  
pontual
(em uma  
localização  
especifica)

Fonte: adaptado da OIT (2019) e do BID (2019).



A esta situação devemos somar 
o impacto da COVID-19, que ace-
lerou tendências preexistentes 
e acrescentou urgência a estes 
debates.

Algumas projeções estimam 
que, devido à crise gerada pelo 
coronavírus, mais de 15 milhões 
de empregos foram perdidos na 
região entre fevereiro de 2020 e 
2021 (Observatório do trabalho 
COVID-19, BID). Ao mesmo tempo, 
a crise é um contexto propício 
para o crescimento do uso de pla-
taformas digitais de trabalho por 
três motivos principais:

1 
Os trabalhadores veem nas pla-
taformas um recurso ágil para 
encontrar emprego. No Chile, em 
maio de 2020, Rappi aumentou 
para 7.000 entregadores ativos 
por dia com 55.000 registra-
dos (antes eram 4.000 ativos de 
40.000 inscritos) e PedidosYa 
aumentou em 20%. Cabify incre-
mentou em 78% os motoristas 
em sua categoria Easy Taxi desde 

março de 2020. No DiDi, mais de 
17.000 motoristas inscritos no ser-
viço express entraram entre março 
e junho do mesmo ano. Uma 
recente análise de Workana reve-
lou que a atividade de freelancers 
na América Latina cresceu 42% 
entre fevereiro e abril de 2020. 

2 
Em um contexto de alta incerteza, 
as empresas buscam incorporar 
talento externo e não acrescen-
tá-lo de maneira fixa à lista de 
funcionários. Durante o confina-
mento, com teletrabalho forçado, 
as empresas recorreram às plata-
formas para contratar especialistas 
em TI para realizar as instalações 
necessárias. É provável que os 
trabalhadores independentes 
tenham mais demanda no futuro, 
com 47% dos gerentes de RH mais 
propensos a contratar profissio-
nais independentes desde o início 
da crise da COVID-19 do que no 
futuro, segundo uma pesquisa 
realizada pela Upwork. Do mesmo 
modo, um artigo da Harvard 
Business Review mostra que o 

número deste tipo de plataformas 
subiu de 80 em 2009 para 330 até 
final de 2020, e que quase todas 
as empresas de Fortune 500 estão 
utilizando uma ou mais delas. 

3 
Os consumidores digitalizaram 
muitas de suas interações de 
trabalho, sociais, assim como o 
consumo e as compras online. Isto 
gerou um maior uso dos sistemas 
de entrega mediante plataformas.

Sob a ótica do acesso a proteções 
sociais ficou ainda mais evidente 
durante o confinamento como, em 
termos gerais, as novas modalida-
des de trabalho estiveram menos 
ou nada protegidas. Os governos 
tomaram medidas de urgência 
para dar proteção aos trabalhado-
res. Tudo isso acelerou o debate 
acerca da regulação e a proteção 
dos trabalhadores mediante plata-
formas e do teletrabalho.

O impacto da COVID-19

2.
O trabalho, ontem e hoje:  
a “plataformização”  
das relações trabalhistas 

7

Algumas projeções estimam que, devido 
à crise do coronavírus, a região já 
perdeu mais de 15 milhões de empregos 
desde fevereiro 2020.

https://observatoriolaboral.iadb.org/es/
https://observatoriolaboral.iadb.org/es/
http://www.jec.cl/articulos/?p=140084
http://www.jec.cl/articulos/?p=140084
http://www.jec.cl/articulos/?p=140084
https://reporte.workana.com/
https://reporte.workana.com/
https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2020/06/12/the-coming-boom-for-freelancers/?sh=3641d8205adc
https://hbr.org/2020/11/rethinking-the-on-demand-workforce


Esquema 3. Modalidade tradicional de trabalho, modalidade emergente 
atual e com serviços WorkerTech

3.
O que é WorkerTech 
e por que é relevante 
para a América Latina 
e o Caribe?
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 COBERTURA  
 E DIREITOS  
 SOCIAIS 

Proteções sociais

Seguros

Identidade e 
reputação digital

 ORGANIZAÇÃO  
 COLETIVA 

Representação  
e ação coletiva

Resolução  
de conflitos

 PRODUTIVIDADE  
 E PROFISSIONAL 

Acesso a   
ferramentas

Formação e treinamento

Finanças e tarefas 
administrativas

Avaliação de plataformas

Organizar multiplos trabalhos

Comunidade e encontro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EMPREGADO/A

1

5

11

2

9

4

10

TRABALHADOR/A 
INDEPENDENTE 
+ SERVIÇOS 
WORKERTECH

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

TRABALHADOR/A 
INDEPENDENTE

Definição e características

A passagem do trabalho assalariado tradicional para 
novas modalidades —e especialmente o trabalho 
independente— implica que os trabalhadores devem 
reconstruir a estrutura de trabalho necessária para 
poder trabalhar. Reconstruir o “pacote fordista”, tradi-
cionalmente associado ao trabalho tradicional, não é 
fácil. Aqui é onde entram os serviços genericamente 
chamados WorkerTech, que definimos como os ser-
viços digitais que oferecem aos trabalhadores, em 
modalidades emergentes de emprego, benefícios, 
utilidades, acesso a sistemas de proteção e/ou defesa 
de seus direitos (INLINE).

A WorkerTech é definida como serviços 
digitais que oferecem benefícios aos 
freelancers para melhorar as proteções 
sociais e a produtividade.

https://www.inlinepolicy.com/understanding-workertech


Os serviços WorkerTech podem cobrir uma ou mais 
funcionalidades, um ou mais benefícios e utilidades. O 
conjunto de necessidades para os trabalhadores em 
modalidades de trabalho não tradicionais se agrupam 
em 3 blocos principais:

 Acesso a coberturas e direitos trabalhistas básicos,  
como seguro médico, férias, aposentadoria, etc. 
com um cenário de múltiplos empregadores. No 
ambiente digital, deve-se considerar também novos 
direitos, como o direito a uma identidade digital 
soberana, a uma reputação portátil e o direito ao 
esquecimento.

 Produtividade e desenvolvimento profissional, como 
formação, ferramentas de trabalho, gestão adminis-
trativa, serviços financeiros, acesso a clientes, etc. 

 Organização coletiva, tanto no âmbito sindical como 
profissional. 

Os âmbitos nos quais inicialmente surgiram maior 
número de iniciativas WorkerTech são os serviços 
financeiros, os seguros e tarefas administrativas (Heru 
no México ou MyAlia nos Estados Unidos, mistura de 
FinTech e InsurTech), a formação de todo tipo (como 
The Ride Share Guy para motoristas nos Estados 
Unidos, os centros de vendedores de Mercado Livre 
em vários países na ALC ou os cursos na Domestika 
para os criativos.) e as ferramentas de representação 
e ação coletiva (como AppSindical na Argentina o 
Acua no Chile).

Uma das chaves de WorkerTech é que está centrado 
na pessoa, em suas necessidades específicas, e na 
personalização massiva de serviços que se pode con-
seguir graças à tecnologia e com respostas em tempo 
real. Muitos serviços WorkerTech foram desenvolvidos 
até para que os trabalhadores possam acessar e se 
beneficiar de determinados benefícios independente-
mente do número de empresas, plataformas e clientes 
para as que trabalham.

Este tipo de soluções chega por enquanto, mesmo 
que não exclusivamente, por duas frentes diferencia-
das. A primeira, a dos insurgentes, startups emergen-
tes que apostam no desenvolvimento de produtos 
e serviços de apoio a trabalhadores independentes 
tanto no âmbito individual quanto coletivo. A segunda, 
a dos “incumbentes” ou existentes, empresas tradi-
cionais (seguros, finanças, formação, etc.) que viram 
uma oportunidade e começam a adaptar sua oferta de 
serviços à conjuntura emergente.

O objetivo no horizonte é combinar a flexibilidade e a 
liberdade do trabalho independente, ou por conta pró-
pria, com as proteções e benefícios tradicionalmente 
associadas ao trabalho assalariado, ou por conta 
alheia. Em outras palavras, deixar para trás e superar a 
dicotomia herdada da era industrial, que diferenciava 
entre o assalariado altamente protegido e o trabalha-
dor sob novas modalidades de emprego, quase sem 
direito a nada.

3.
O que é WorkerTech e por que é relevante 
para a América Latina e o Caribe?

Embora a 
WorkerTech 
surja no 
contexto das 
necessidades 
dos 
trabalhadores 
de plataforma, 
é útil para 
todos os 
trabalhadores.
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https://somosheru.com/
https://www.myalia.org/
https://therideshareguy.com/
https://vendedores.mercadolibre.com/
https://www.domestika.org/
https://twitter.com/appsindical
https://www.acuachile.cl/


Quando se fala de “tech” podemos pensar em tecno-
logias complexas, mas nem sempre é assim. Dentro de 
WorkerTech há alta tecnologia (apps com inteligência 
artificial e sensores), tecnologia intermediária (foros, 
blogs, grupos de whatsapp, etc.) e baixa tecnologia 
com componente social (um espaço de coworking ou 
um grupo de meetup em um setor profissional). Tudo 
soma e contribui para que o trabalhador independente 
reconstrua um ambiente de trabalho.

Outro detalhe importante é que, ainda que WorkerTech 
surja no contexto das necessidades dos trabalhadores 
gig de plataforma, é útil para os trabalhadores em seu 
conjunto: 

 Com ou sem plataformas digitais que intermediem tra-
balhadores e empregadores, as propostas WorkerTech 
podem proporcionar serviços de valor ao conjunto 
dos trabalhadores. Um exemplo são as campanhas 
dos trabalhadores de Starbucks ou Walmart usando 
Coworker como plataforma de coordenação e difusão.

 Em países com uma alta porcentagem de economia 
informal, estes serviços também podem propiciar a 
formalização das relações de trabalho e o acesso a 
certos benefícios. Ao digitalizar os processos e os 
pagamentos, se favorece a inclusão financeira e eco-
nômica, ao mesmo tempo em que se evita que os 
usuários vivam em uma economia analógica, só de 
dinheiro vivo. 

 Do mesmo modo, podem ser úteis até para os empre-
gados assalariados em âmbitos como a formação, 
certificação ou a resolução de conflitos, entre outros.

3.
O que é WorkerTech e por que é relevante 
para a América Latina e o Caribe?
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Devemos apontar também os problemas, dúvidas e desafios 
que surgem de WorkerTech. 

A maioria dos projetos está, ainda, em estágios iniciais. Em 
muitos casos, ainda existem dúvidas sobre sua viabilidade 
econômica. Serão capazes de se manter mediante a venda 
de serviços ou a cobrança de mensalidades de sócio/assi-
naturas, em vez de depender de subvenções públicas e/ou 
injeções de capital empreendedor? Nos projetos orientados 
aos trabalhadores mais precários, a dificuldade é dupla, pois 
seus possíveis usuários não possuem dinheiro para pagar 
esses serviços. 

https://www.coworker.com/


Ao constituir-se, em muitos casos, de serviços digi-
tais, WorkerTech pode ser fonte de exclusão devido 
à lacuna digital. No caso dos serviços WorkerTech 
mais digitais, a lacuna pode ser difícil de superar. Nos 
casos de tecnologias de menor complexidade (ex: 
um espaço de coworking para o setor criativo), esta 
lacuna não existirá ou será menor.

Uma dúvida habitual é se os serviços de WorkerTech 
não significam, de fato, uma privatização do sistema 
de proteções sociais. Como se encaixa a regulação do 
setor público e seu papel de norteador do sistema de 
trabalho com todas estas novas tecnologias? O risco 
é que sejam desenvolvidos dois mundos paralelos, 
segregando ainda mais os mercados de trabalho. Por 
exemplo, os seguros por interrupção de atividade ou 
incapacidade temporária (AXA Seguros), esquemas 
para viabilizar férias remuneradas (Alia) ou esquemas 
de pensões privadas (Betterment), entram em concor-
rência com funções do setor público em muitos paí-
ses. Dever-se-á garantir que todas estas opções sejam 
um complemento ao que o setor público estabelece 
e oferece, ou que, em ausência de legislação, sejam 
co-criados espaços de colaboração público-privada. 

Outra leitura da mesma pergunta é o que o setor 
público pode aprender e aproveitar dos serviços 
WorkerTech. Em muitos países, a digitalização pode 
representar uma oportunidade para otimizar as solu-
ções atuais, pensadas e desenvolvidas para outro 
modelo de trabalho. O governo sueco, com suas ini-
ciativas JobTech e JobTechGig, é um dos primeiros a 
avançar nesta direção.

Magnitude e tendências das 
novas formas de trabalho 

A relevância dos serviços WorkerTech na América 
Latina e no Caribe ocorre devido: 

 À quantidade de trabalhadores não tradicionais 
(alguns mediante plataformas, outros sem platafor-
mas) e o volume de economia informal na região, 
onde WorkerTech pode servir como caminho para 
começar a gerar incentivos à formalidade e à 
inclusão financeira. 

 Às facilidades ou dificuldades que tiverem estes 
trabalhadores para acessar os sistemas de proteção 
social e apoio.

 Ao nível da digitalização da economia e aos serviços 
públicos relacionados com o emprego, assim como 
o grau de digitalização da cidadania em geral.

 Ao status dos debates regulatórios acerca do tra-
balho de plataformas e às novas modalidades de 
trabalho em geral (ex: teletrabalho).

 Aos múltiplos impactos do COVID-19 que atua 
como um acelerador de tendências preexistentes.

3.
O que é WorkerTech e por que é relevante 
para a América Latina e o Caribe?

O que o setor 
público pode 
aprender  
e aproveitar 
dos 
serviços da 
WorkerTech?
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Emprego informal e criação de emprego Trabalhadores independentes

3.
O que é WorkerTech e por que é relevante 
para a América Latina e o Caribe?
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Gráfico 1. Emprego informal 

Percentagens (OIT, 2018b; para os dados de El Salvador. UNODC, 2020) 

Gráfico 2. Trabalho independente

Percentagens (Banco Mundial, 2019) 

Na América Latina e no Caribe, 
de um total de 292 milhões de 
pessoas empregadas, 158 milhões 
trabalham em condições de 
informalidade, equivalente a  
uma taxa média regional de 58% 
(BID, 2020). 

Além disso, a tendência parece 
se consolidar. Na região, pelo 
sexto ano consecutivo, o emprego 
assalariado teve um crescimento 

Outro indicador ao que os governos e thinks tanks 
estão dedicando mais atenção é o do crescimento do 
trabalho independente. A definição de freelance ou 
trabalhador independente ou autônomo não é sempre 
diretamente comparável, mas a revisão dos dados 
permite obter uma primeira visualização da situação.

inferior ao trabalho por conta 
própria (CEPAL/OIT, 2019). A baixa 
criação de emprego assalariado 
foi bastante generalizada. Nos 
14 países analisados, somente 
em 3 países (Chile, Honduras 
e República Dominicana) foi 
registrada uma maior taxa 
de crescimento do emprego 
assalariado em comparação com  
o trabalho por conta própria. 

12



Trabalho mediante plataformas digitais

3.
O que é WorkerTech e por que é relevante 
para a América Latina e o Caribe?

A Organização Internacional do 
Trabalho define o crescimento do 
trabalho em plataformas como 
“uma das transformações mais 
importantes no mundo do traba-
lho durante a última década” (OIT, 
2021). Apesar de o número de 
pessoas que conseguem emprego 
através de plataformas de traba-
lho digital continuar sendo rela-
tivamente marginal - entre 1% e 
3% da força de trabalho mundial 
(Schwellnus, C., Geva, A., Pak, M., 
et al., 2019)–, espera-se que as 
cifras cresçam significativamente 
nos próximos anos. Há aproxima-
damente 40 milhões de trabalha-
dores de plataformas só no Sul 
Global (Graham, M., Woodcock, J., 
Heeks, R., et al., 2019).

Medir com exatidão o trabalho 
mediante plataformas, a escala 
regional e por países, é um desafio 
ainda ser solucionado. Alguns dos 
estudos e relatórios publicados  
até o momento lançam os seguin-
tes dados:

 O estudo do BID Quem são os 
motoristas que utilizam as plata-
formas de transporte na América 
Latina? realizou uma pesquisa 
com mais de 5.000 motoristas 
de Uber no Brasil, no Chile, na 
Colômbia e no México. O estudo 
quantifica os motoristas sob esta 
modalidade:

 México:  
atualmente tem mais de 
250.000 sócios motoristas, 
com presença em mais de 40 
cidades do país. O quarto mer-
cado mundial em número de 
viagens, ficando somente atrás 
dos Estados Unidos, Brasil  
e Índia.

 Colômbia:  
88.000 sócios motoristas.

 Chile:  
70.000 sócios motoristas.

 Peru:  
38.000 sócios motoristas.

 Como é trabalhar para um app 
na Argentina?, realizado pelo 
CIPPEC, BID Lab e a OIT em 
2019, mostra que o fenômeno 
ainda é incipiente. O conjunto 
de usuários-fornecedores de 
serviços através de plataformas 
digitais (Airbnb, Cabify, Uber, 
MercadoLibre, Zolvers, etc.) 
representava, em 2018, 1% do 
total de ocupados da Argentina. 
Um terço dos prestadores de 
serviço têm menos de 30 anos 
e, em geral, têm um bom nível 
de escolaridade. Na maioria dos 
casos, se trata de uma renda 
extra. Nos recentes debates para 
a regulamentação da atividade,  
estimou-se que na Argentina há 
80.000 ciclistas para aplicativos 
de delivery.

 Rappi tem 200.000 entrega-
dores nos 9 países da América 
Latina onde opera. 

 170.000 trabalhadoras domés-
ticas formam a comunidade de 
Zolvers na Argentina, México, 
Chile e Colômbia.

 No Chile, DiDi registra 120.000 
sócios motoristas inscritos no 
serviço express.

 Workana conta com 3,2 milhões 
de freelancers registrados em 
sua plataforma (2019) e quase 
duplica anualmente o número de 
assinantes desde sua fundação 
em 2012. Cerca de 1.600 novos 
trabalhadores autônomos, afirma 
a companhia.
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https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy/records/measuring-platform-mediated-workers
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https://www.mercadonegro.pe/digital/por-que-uber-cabify-no-reconocen-como-empleados-conductores/
https://www.cippec.org/publicacion/economia-de-plataformas-y-empleo-como-es-trabajar-para-una-app-en-argentina/
https://www.cippec.org/publicacion/economia-de-plataformas-y-empleo-como-es-trabajar-para-una-app-en-argentina/
https://www.infotechnology.com/negocios/El-plan-del-Gobierno-para-regular-a-Rappi-Glovo-PedidosYa-y-todas-las-apps-de-delivery--20200306-0009.html
https://www.infotechnology.com/negocios/El-plan-del-Gobierno-para-regular-a-Rappi-Glovo-PedidosYa-y-todas-las-apps-de-delivery--20200306-0009.html
https://negocios.elpais.com.uy/rappi-inicia-piloto-entregas-robots-colombia-cuarentena.html
https://negocios.elpais.com.uy/rappi-inicia-piloto-entregas-robots-colombia-cuarentena.html
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/crearon-startup-servicio-domestico-online-tiene-300000-nid2335242
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/crearon-startup-servicio-domestico-online-tiene-300000-nid2335242
https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/aplicaciones-muestran-alza-historica-de-repartidores-y-conductores/2020-06-09/213231.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/industria/aplicaciones-muestran-alza-historica-de-repartidores-y-conductores/2020-06-09/213231.html
https://revistafortuna.com.mx/contenido/sube-a-3-2-millones-de-personas-trabajo-freelance-en-america-latina/
https://revistafortuna.com.mx/contenido/sube-a-3-2-millones-de-personas-trabajo-freelance-en-america-latina/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49463795
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49463795


WorkerTech já era um tema relevante para a América 
Latina e o Caribe antes de que acontecesse a pan-
demia de COVID-19. Agora é ainda mais. A desace-
leração da atividade econômica evidenciou como a 
rede de proteção social não cobre adequadamente as 
pessoas com trabalhos informais, independentes e por 
conta própria. O sistema está defasado.

O Grupo BID vê WorkerTech como um conjunto de 
soluções inovadoras desenvolvidas e projetadas para 
melhorar a vida dos trabalhadores, tanto na economia 
analógica como na digital, e com especial foco nos 
trabalhadores com piores condições de trabalho. Os 
serviços WorkerTech têm o potencial de oferecer, rapi-
damente e em grande escala, a formalização e a pro-
teção aos trabalhadores, tal como foi em matéria de 
serviços financeiros o caso de M-Pesa, no Quênia, que 
oferece serviços financeiros a centenas de milhares 
de clientes desatendidos pelas instituições financei-
ras tradicionais. Do mesmo modo, WorkerTech pode 
contribuir para satisfazer necessidades de milhões de 
trabalhadores na região que hoje carecem de condi-
ções dignas de trabalho. 

4.
A iniciativa WorkerTech 
do Grupo BID
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Agenda de trabalho e proposta de valor

O Grupo BID propõe impulsionar 
o ecossistema de WorkerTech na 
região através do BID Lab, o labo-
ratório de inovação da instituição. 
Neste desafio, o enfoque sempre 
seá os trabalhadores (human-
-centric). Foram identificados 
quatro perfis para a agenda de 
WorkerTech do BID Lab:

 Riders & drivers: É um dos gru-
pos protagonistas da economia 
de plataformas de transporte 
e entregas. O tema da modali-
dade contratual e os benefícios 
já surgiu como desafio em mui-
tos países do mundo, às vezes 
em debates legais e processos 
judiciais. Considerando a cres-
cente importância, acentuada 
pelo crescimento do comércio 
digital pós- COVID-19, e a quan-
tidade de pessoas neste grupo, 
será uma das populações priori-
tárias.

 Trabalhadores do lar (majorita-
riamente mulheres): Oferecem 
trabalhos domésticos como lim-
peza ou cuidados de crianças e 

 Trabalhadores da indústria cria-
tiva (economia laranja): Têm 
capacidades criativas como 
design gráfico, música, etc. e em 
muitos casos trabalham inde-
pendentemente. Apesar de fazer 
parte de freelancers, vale a pena 
vê-los como um grupo separado 
dados seus desafios particulares, 
como os temas de propriedade 
intelectual e a necessidade de 
grandes investimentos em equi-
pes, entre outros. 

pessoas idosas. Ainda que sejam 
parte indispensável da socie-
dade, costumam ser trabalhos 
informais sem suficiente prote-
ção ou benefícios. Entretanto, 
em alguns países, surgiram 
iniciativas para organizar e for-
malizar os trabalhadores do lar, 
que eliminam a discriminação 
em algumas leis trabalhistas e de 
previdência social e viabilizam 
benefícios e proteção.

 Freelancers: Trabalham com suas 
habilidades técnicas, com con-
tratos individuais por tarefa, sem 
pertencer a nenhuma empresa. 
Considerando que este segmento 
tem a possibilidade de prestar 
serviços baseados em conheci-
mento, setor estratégico para a 
matriz produtiva da região, será 
incluído como uma das popula-
ções prioritárias. Cada vez mais 
empresas contam com os ser-
viços de freelancers, mas esta 
situação não necessariamente 
foi acompanhada pela corres-
pondente geração de proteção e 
benefícios. 

No âmbito das soluções, está pre-
visto que as primeiras inovações 
venham do setor privado, mas se 
colaborará de perto com o setor 
público (governos nacionais, esta-
duais e prefeituras de cada país) 
para promover soluções e ajustes 
às normas que visem a fomentar 
o desenvolvimento dos objetivos 
buscados por esta iniciativa.

4.
A iniciativa WorkerTech do Grupo BID

Foram identificados quatro perfis pela 
agenda WorkerTech do BID Lab: riders 
& drivers, trabalhadores domésticos, 
freelancers e indústria criativa. 
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4.
A iniciativa WorkerTech do Grupo BID

 Casos piloto com soluções 
WorkerTech: testar e co-criar 
novas soluções por três vias.

I. Empresas existentes (como 
bancos, seguradoras, fundos 
de pensões e outras) que 
buscam oferecer benefícios a 
seus clientes, e ampliar a base 
de seus clientes. Em alguns 
casos será procurada a cola-
boração com empresas de 
plataformas de riders & dri-
vers, freelancers, entre outros. 

Por exemplo, podem ser pro-
curadas iniciativas para os 
trabalhadores do lar ou de 
ofícios de manutenção. As 
soluções podem ser identi-
ficadas como resultado do 
sandbox que se menciona 
abaixo.

 Observatório do trabalho con-
temporâneo: criar um observató-
rio para atender aos desafios dos 
diferentes grupos de trabalhado-
res independentes e informais. 

II. Empreendedores (startups) 
que estão desenvolvendo 
soluções de WorkerTech. 
Mediante processos de ino-
vação aberta, serão identifica-
das as soluções com potencial 
de inclusão tanto da região 
como de outras partes do 
mundo. 

III. Setor público (governo) que 
busca melhorar as condições 
de trabalho dos trabalhadores 
independentes e informais.  

É importante delimitar bem os 
problemas que enfrentam, e o 
observatório permitirá gerar 
informação e conhecimento, 
sobretudo para os atores rele-
vantes do setor privado, público 
e sociedade civil envolvidos, 
projetando um alcance regional 
a curto prazo e global a longo 
prazo. 

 Articulação público-privada: faci-
litar o desenho e implementação 
de políticas públicas que apoiam 
o desenvolvimento do ecossis-
tema WorkerTech e a expansão 
das proteções e benefícios para 
os trabalhadores independentes/
informais, através da promoção 
de um diálogo público-privado, 
a geração e gestão do conheci-
mento e instrumentos políticos 
inovadores como as sandbox*, 
entre outras. 

As principais linhas de trabalho serão:

* O sandbox é o pequeno recinto onde as crianças 
podem brincar e fazer experiências num ambiente 
controlado. No mundo das TI, é um ambiente de 
teste fechado para a experimentação segura com 
projetos de desenvolvimento web ou de software.  
O conceito foi transferido para a economia digital 
sob a forma de sandboxes regulatórias: campos de 
ensaio para novos modelos de negócio que ainda 
não estão protegidos por regulamentação.
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Vale mencionar que, além destes esforços, dois  
temas transversais serão abordados: a identidade 
digital trabalhista e o marco regulatório do trabalho 
independente.

O BID Lab identificou quatro stakeholders prioritários 
para estimular a agenda de WorkerTech na América 
Latina e no Caribe: startups, governos, organismos 
multilaterais e coletivos de trabalhadores ou neo-sin-
dicatos. Cada um deles enfrenta desafios neste novo 
setor. Para cada um deles o BID Lab pode aportar 
soluções e valor.

 As startups necessitam prosperar em um ambiente 
adverso, frequentemente regido por regulações que 
não prevêem a nova realidade, e necessitam fazer 
isso rapidamente, sob pena de sucumbirem na ten-
tativa. Uma iniciativa de WorkerTech incentivada 
pelo BID Lab pode trazer financiamento, mediação 
entre atores e ajuste de velocidades relativas entre 
os atores do ecossistema.

 Os governos veem como as relações de trabalho se 
reconfiguram, e já não estão exclusivamente conti-
das no modelo anterior, surgido no calor do século 
XX. Por isso, cada vez mais pessoas ficam fora de 
seus sistemas de proteção. O BID Lab pode lhes dar 
um guia claro de passos a seguir para incentivar este 
novo tema, assim como financiamento para esses 
primeiros passos.

 Os organismos multilaterais, incluindo outras áreas 
do BID, podem recorrer ao BID Lab para acessar 
mais diretamente o ecossistema empreendedor. O 
BID Lab pode lhes dar uma agilidade e capacidade 
de experimentação que usualmente os organismos 
maiores não têm.

 Os coletivos de trabalhadores ou neo-sindicatos são 
confrontados com uma falta de legitimidade diante 
de outros atores relevantes do ecossistema, como os 
governos e as plataformas. O BID Lab pode cumprir 
a função de mediador imparcial e ajudá-los a obter 
o reconhecimento e a validação necessários e, desta 
forma, contribuir para uma maior visibilidade deste 
grupo de trabalhadores não tradicionais.

4.
A iniciativa WorkerTech do Grupo BID

BID Lab identificou quatro 
stakeholders prioritários 
para promover a agenda 
da WorkerTech: startups, 
governos, organizações 
multilaterais e coletivos  
de trabalhadores. 
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4.
A iniciativa WorkerTech do Grupo BID

O Grupo BID trabalhará tanto para 
criar e promover o ecossistema 
de serviços WokerTech como para 
incentivar soluções pontuais.

Uma das primeiras aterrissagens 
no âmbito de ecossistema será 
na Argentina. Lá, haverá apoio 
a pilotos de serviços que bus-
quem ampliar os benefícios e as 
proteções disponíveis para tra-
balhadores vulneráveis, incluindo 
serviços financeiros ajustados a 
suas necessidades, instâncias de 
formação para a requalificação e 
reinserção no trabalho, ferramen-
tas de produtividade e espaços de 
colaboração e associação, entre 
outros. Estes esforços para mobi-
lizar o setor privado, existente e 
insurgente, serão complementados 
com esforços para contribuir para 
o avanço de políticas públicas 
que apoiem o desenvolvimento 
do ecossistema WorkerTech e a 
expansão dos direitos de trabalha-
dores vulneráveis, através de um 
diálogo público-privado, a geração 
e gestão de conhecimento e o 
apoio ao desenvolvimento de polí-
ticas inovadoras

inovador da tecnologia para garan-
tir transparência, eficiência, for-
malização no trabalho e inclusão 
financeira das trabalhadoras. A 
companhia oferece serviços como 
automatização de pagamento de 
salário e previdência social, aber-
tura de conta bancária e linhas de 
crédito pessoais para as trabalha-
doras domésticas que fazem parte 
de sua plataforma. No final de 
2020, foi aprovada uma operação 
de recuperação contingente para 
Qüilo, uma startup WorkerTech da 
Guatemala, que fornece serviços 
de gestão de recursos humanos e 
cobertura de seguro médico, entre 
outras coisas, a trabalhadoras 
independentes e do setor infor-
mal. Este projeto é um exemplo 
de como promover as soluções via 
empreendedores. 

Do mesmo modo, em El Salvador, 
trabalhar-se-á para desenvolver o 
ecossistema WorkerTech colabo-
rando com atores tanto do setor 
privado como do setor público, 
tanto locais como internacionais. 
Será lançado o primeiro observa-
tório do trabalho contemporâneo 
para analisar as necessidades e 
desafios que os trabalhadores gig 
e independentes enfrentam. 

Busca-se identificar soluções ino-
vadoras promovidas por atores 
tradicionais, como bancos, ou 
novas propostas que surjam de 
startups. Por outro lado, haverá 
estrita colaboração com o setor 
público para procurar soluções 
novas ou reformas de políticas 
após um sandbox regulatório. 

Paralelamente, o Grupo BID, prin-
cipalmente através do BID Lab, 
promoverá e investirá em soluções 
pontuais da área de WorkerTech na 
região. Por exemplo, em 2018 foi 
aprovado um investimento direto 
em Zolvers, uma startup de plata-
forma que conecta trabalhadoras 
do lar com clientes, com um uso 

Iniciativas em andamento
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Heru (México) 
O aplicativo de benefícios para os freelancers: gerir  
suas finanças, declarar seus impostos mensais, garantir  
seus rendimentos, etc. Criado por dois antigos trabalhadores  
de Uber.

 
Nippy (Argentina / Chile)  
A startup oferece apoio e soluções para os trabalhadores da 
plataforma em áreas tais como a formação, seguros, bancari-
zação, aconselhamento jurídico, contábil e migratório, acesso 
a ferramentas de trabalho, etc. Foco em populações migran-
tes nas suas comunidades de acolhimento.

 
CappLATAM (Regional)  
Comunidade Latino-Americana de Motoristas de  
Aplicativos, um meio digital com informação básica e  
atualizada centrada em aplicativos para condutores e  
motoristas de entregas.

Na região da América Latina e do Caribe

AppSindical (Argentina)  
Associação de Pessoal de Plataformas. Um dos primeiros  
sindicatos de trabalhadores de plataformas.

AcuaChile (Chile) 
Associação de Condutores Unidos de Aplicativos, que procu-
ram melhorar as condições de trabalho dos seus membros. 

Zolvers pagos (Argentina)  
Simplificação das questões de gestão e formalização  
de trabalhadoras domésticas.

Symplifica (Colômbia)  
Gestão integral e formalização de empregadas domésticas, 
babás, motoristas, etc. Integração dentro da plataforma 
Hogaru.

Pulpo.life (El Salvador)  
Pacotes médicos concebidos para motoristas  
de entregas e freelancers.

 

Anexo I
Exemplos WorkerTech
Uma mostra de onde se pode ver a diversidade que engloba WorkerTech.  
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Alia (EUA)  
Alia facilita que as trabalhadoras domésticas contribuam 
com um fundo de benefícios pessoais que fornece um seguro 
importante para questões como doenças e invalidez.

Nomo (Espanha)  
Neobanco focado em ajudar a digitalizar a gestão empresarial 
e simplificar a gestão para os trabalhadores independentes e 
as pequenas empresas.

Credly (EUA)  
Credenciais digitais. Credly é uma das empresas líderes  
no espaço digital de credenciação emergente, que valida e 
certifica as competências dos trabalhadores através de fontes 
não tradicionais, como a formação no trabalho.

Organise (Reino Unido), WorkIt (EUA)  
ou Trabalhadores Independentes da  
Grã-Bretanha (UK) 
Sindicatos da nova geração. Estas três organizações  
estão trazendo inovações a este espaço sindical tradicional.

Em outras partes do mundo

Anexo I
Exemplos WorkerTech
Uma mostra de onde se pode ver a diversidade que engloba WorkerTech.  

Portify (Reino Unido)  
Melhor previsão da solvência de crédito. Portify utiliza dados 
bancários reais e informação sobre o comportamento dos 
usuários para dar uma imagem mais completa da solvência 
creditícia dos trabalhadores independentes e trabalhadores 
gig. Estes trabalhadores não pontuam bem nos sistemas de 
pontuação de crédito utilizados pela maioria dos bancos.

WeMind (França)  
Seguro e assistência para alugar um apartamento. Pessoas 
em empregos não tradicionais têm dificuldade em alugar um 
apartamento, um empregado assalariado terá sempre priori-
dade aos olhos do proprietário. 

Indépendants.co (França)  
Neo sindicato para trabalhadores independentes e  
freelancers na França.

Worker Info Exchange (Reino Unido)  
Trabalha para melhorar os direitos de dados para os traba-
lhadores digitais: ter acesso a dados sobre trabalhadores 
que são coletados em plataformas e utilizar estes dados para 
melhorar as condições de trabalho.

Para uma lista mais completa de serviços WorkerTech  
pode consultar a segunda página de  
http://bit.ly/COTECPlataformasWorkerTech
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https://membership-dev.ndwa.io/?lang=es
https://nomo.es/
https://info.credly.com/
https://iwgb.org.uk/
https://organise.network/
https://www.workitapp.org/
https://www.portify.co/
https://www.wemind.io/
https://www.independants.co/
https://www.workerinfoexchange.org/?lang=es
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