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Não é apenas o Brasil que vive incertezas quanto ao chamado “trabalho            

em plataforma” (platform work), mas também países desenvolvidos – como os EUA e o              

Reino Unido. Essa nova forma de trabalho se insere no contexto da economia “gig” –               

termo amplo relacionado à “economia criativa”, à “economia de compartilhamento” e a            

outras modalidades –, compreendendo uma variedade de empresas, em diversas          

atividades. De toda forma, seu representante mais destacado – e controverso – é o Uber.               

Apresentamos, a seguir, um panorama de acontecimentos nos EUA e no Reino Unido             

acerca do tema. Como decisões e medidas frequentemente surgem, apontamos que este            

trabalho não tem a pretensão de ser exaustivo. 

No dia 9 de janeiro de 2018, Stempel (2018) publicou uma notícia sobre             

o aceite do Uber em pagar 3 milhões de dólares – em torno de 12 milhões de reais – em                    

um processo, o qual envolveu 2.421 motoristas do Uber em Nova Iorque. As             

argumentações dos motoristas eram, por exemplo, sobre desconto excessivo que a           

empresa praticava nos ganhos deles e propaganda enganosa – pois o Uber mencionava             

que seus motoristas teriam assegurados determinados ganhos. Pouco depois, em 9 de            
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março de 2018, Steingart (2018) colocou que um Juiz Federal na Califórnia havia             

reconhecido que o Uber pagou incorretamente 9.602 motoristas, o que somava 1,4            

milhão de dólares – aproximadamente 5,5 milhões de reais – em tarifas. O debate foi               

sobre se uma taxa – visando a promover a segurança no transporte – estava sendo               

descontada da tarifa mínima de uma corrida. O Juiz entendeu que o Uber havia violado               

os termos dos contratos com os motoristas. Ainda na Califórnia, Marks (2018) expôs             

um caso da Suprema Corte do estado que falava das operações de franquia da empresa               

Dynamex. O denominado “teste ABC” foi aplicado. Pelo teste, o trabalhador é            

empregado – não autônomo – salvo se ele: (i) não tem controle em assuntos de               

produtividade (“A”); (ii) realiza atividade fora do usual na empresa (“B”); e (iii) estiver              

vinculado a ocupações ou negócios tidos por autônomos (“C”). 

No dia 12 de maio de 2018, Menegus (2018) noticiou uma estratégia            

bastante perspicaz. Como empresas da economia gig estavam promovendo a arbitragem           

– o que costuma ser desvantajosa aos trabalhadores, os impede de ingressar no             

Judiciário e se faz protegida pela confidencialidade –, e a Suprema Corte dos EUA              

havia restringido o reconhecimento do vínculo de emprego, 12.501 motoristas do Uber            

pediram que seus casos fossem levados à arbitragem. O Uber, segundo o contrato,             

deveria pagar os custos da arbitragem. Assim, eram 12.501 casos diferentes de            

arbitragem, o que levaria o Uber a pagar 18,7 milhões de dólares – mais de 74 milhões                 

de reais. Em 8 de agosto de 2018, Smith (2018) exaltou a “vitória” de Nova Iorque                

contra Uber e similares. O Conselho da cidade aprovou padrões mínimos de pagamento             

e a limitação do crescimento dessas plataformas. Segundo o autor, os motoristas devem             

trabalhar uma hora para ganhar o equivalente a apenas 25 minutos. Uma associação de              

taxistas teve papel importante nessa mudança, pois defendeu também os interesses de            

motoristas de aplicativos. Avançando no tempo, em 12 de março de 2019, Conger             

(2019) se referiu a um caso envolvendo motoristas em Massachusetts e na Califórnia.             

Eles pediam o reconhecimento do vínculo de emprego com o Uber. A startup aceitou              

pagar 20 milhões de dólares – quase 80 milhões de reais – aos motoristas, mas sem                

admitir que eles são empregados. De toda forma, o Uber se comprometeu com             
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procedimentos mais transparentes sobre a desativação de seus motoristas, constituindo,          

por exemplo, mecanismos recursais internos. 

Em 26 de junho de 2018, Satariano (2018) informou que o Uber            

recuperou sua licença para operar em Londres – o mercado mais lucrativo na Europa              

para a startup. Em troca, o Uber deveria se submeter a uma fiscalização mais rígida. Em                

setembro de 2017, depois de escândalos de repercussão internacional, o órgão Transport            

for London definiu que o Uber não tinha uma atividade apropriada, o que impediu suas               

atividades na cidade. O uso do software Greyball pelo Uber também gerou polêmicas             

por lá, pois este programa supostamente permitia à empresa contornar a fiscalização – o              

que seria particularmente útil em mercados onde o Uber havia sido proibido. O Uber foi               

acusado de se valer de uma versão fake do seu aplicativo para driblar fiscalizações              

hostis à sua presença. O Judiciário em Londres reintegrou a licença para o Uber operar,               

mas por 15 meses apenas – prazo muito menor que o de táxis, que é de cinco anos. A                   

startup se comprometeu a constituir uma nova representação na cidade, afastar os            

motoristas que fazem muitas horas de corrida, adotar normas para viabilizar uma            

conexão com a polícia, remeter informações de trânsito às autoridades e nomear uma             

nova comissão independente para o Reino Unido. O autor destaca a estratégia do Uber              

em Londres, que é comparável à adotada em outras grandes cidades: alcançar            

popularidade – com a conveniência e os baixos preços de seus serviços – e aumentar sua                

participação no cotidiano do local o mais rápido possível, de modo a se tornar              

indispensável. Em 20 de dezembro de 2018, Butler (2018) noticiou que o recurso do              

Uber no caso de Yaseen Aslam e James Farrar – os quais haviam processado a startup                

em nome de 19 outros motoristas, pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego –              

foi negado. Esse caso é um marco, pois nele houve uma decisão – em outubro de 2016 –                  

apontando que era devido o pagamento de salário mínimo e férias remuneradas. 

Percebe-se como a economia gig e seu trabalho em plataforma desafiam           

o Direito. É muito difícil falar em estabilidade de eventos, dada a natureza disruptiva da               

tecnologia nessa realidade. Conforme esses negócios se expandem, novas formas de           

trabalho se consolidam, o que provoca trabalhadores a se organizarem de maneiras            
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novas e órgãos públicos – não somente o Judiciário – a desenvolverem novas             

regulações. Então, temos dois questionamentos relevantes: O sindicato está preparado          

para lidar com esse cenário? A proteção social via reconhecimento do vínculo de             

emprego é suficiente? A ver. 

 

Freitas Júnior e Silva – Coordenadoria de D. Internacional do Trabalho da OAB-SP 
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