
 

 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

MESTRADO ACADÊMICO EM PROCESSO E DIREITO AO 
DESENVOLVIMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANYA LIMA PENHA DE BRITO 
 

 
 
 
 
 
 

DIREITO, (R)EVOLUÇÃO E TRABALHO: UMA DISCUSSÃO DO PAPEL DO 

ESTADO FRENTE AOS IMPACTOS DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FORTALEZA 
2020 

 



 
 

 
 

ANYA LIMA PENHA DE BRITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREITO, (R)EVOLUÇÃO E TRABALHO: UMA DISCUSSÃO DO PAPEL DO 

ESTADO FRENTE AOS IMPACTOS DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

 
 
 

Dissertação apresentada à Coordena-
ção do Programa de Pós-graduação 
stricto sensu em Processo e Direito ao 
Desenvolvimento do Centro Universitário 
Christus, como requisito para obtenção 
do grau de Mestre em Direito. 

Orientador: Professor Doutor André Stu-
dart Leitão. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2020 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Centro Universitário Christus - Unichristus

Gerada automaticamente pelo Sistema de Elaboração de Ficha Catalográfica do
Centro Universitário Christus - Unichristus, com dados fornecidos pelo(a) autor(a)

B862d Brito, Anya Lima Penha de.
      Direito, (r)evolução e trabalho  : uma discussão do papel do
Estado frente aos impactos da quarta revolução industrial / Anya
Lima Penha de Brito. - 2020.
      110 f. 

      Dissertação (Mestrado) - Centro Universitário Christus -
Unichristus, Mestrado em Direito, Fortaleza, 2020.
      Orientação: Prof. Dr. André Studart Leitão.

      1. Trabalho. 2. Revolução 4.0. 3. Desemprego. 4. Estado. 5.
Tecnologia. I. Título.
                                                                                                              
                                                                               CDD 340



 
 

 
 

ANYA LIMA PENHA DE BRITO 
 
 
 

DIREITO, (R)EVOLUÇÃO E TRABALHO: UMA DISCUSSÃO DO PAPEL DO 

ESTADO FRENTE AOS IMPACTOS DA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

 
Dissertação apresentada à Coordena-
ção do Programa de Pós-graduação 
stricto sensu em Processo e Direito ao 
Desenvolvimento do Centro Universitário 
Christus, como requisito para obtenção 
do grau de Mestre em Direito. 

Orientador: Professor Doutor André Stu-
dart Leitão. 

 
 

 
Aprovada em 17 de fevereiro de 2020. 
 
 

 

Banca Examinadora: 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. André Studart Leitão 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Renata Albuquerque Lima 
Centro Universitário Christus (UNICHRISTUS) 

 
 
 
 
 

Prof. Eduardo Pragmácio Filho 
Centro Universitário Farias Brito - FBUni 

 

 

 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Essa dissertação é resultado dos esforços diretos e indiretos de pessoas ao 

meu redor, que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Tenho 

muito a agradecer à minha família, em especial, aos meus pais (José Carlos Brito e 

Ana Cleyde Brito), que sempre acreditaram nos meus sonhos e compreenderam 

minhas ausências, ao meu irmão (José Carlos Filho), que, mesmo em cidade diversa, 

sempre tinha uma palavra de incentivo, ao meu esposo (André Brito), pelo seu 

companheirismo incondicional e incentivo, e, por fim, à minha sócia, Yohanna 

Mendes, que, em muitos momentos, conduziu nosso escritório sozinha, diante das 

minhas necessárias ausências para a construção desta pesquisa.  

Agradeço, ainda, a todos os meus colegas do mestrado e aos docentes que 

cruzaram meu caminho, que foram essenciais para que a pessoa que finaliza o 

mestrado seja totalmente distinta daquela que iniciou esse programa acadêmico.  

E, por fim, sem o encorajamento para a autossuperação, paciência e apoio do 

meu orientador, prof. Dr. André Studart Leitão, nada disso teria sido possível. Os 

ensinamentos dele abriram caminhos para que este estudo fosse desenvolvido e 

finalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"As espécies que sobrevivem não são as 

espécies mais fortes, nem as mais 

inteligentes, e sim aquelas que se adaptam 

melhor às mudanças" (Autor 

Desconhecido). 

 

“Nos últimos setenta anos, montamos o 

palco para nossa própria morte. Ficamos 

cada vez mais descontentes, a qualidade 

dos relacionamentos se degradou e 

perdemos a noção do que realmente 

importa. Como o comediante Louis CK 

observou, hoje “tudo é incrível, e ninguém 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo realizar um estudo acerca das consequências 

que a Revolução 4.0 trará ao mundo do trabalho, com a apresentação ousada de 

algumas alternativas que poderão ser adotadas pelo Estado, como forma de evitar um 

colapso social, frente à inevitável diminuição da utilização da mão de obra humana 

nos postos de trabalho, o que enseja um crescente desemprego. As discussões são 

pautadas, inicialmente, na evolução da relação do homem com o trabalho, 

consideradas as mudanças observadas no período pré-industrial, industrial e pós-

industrial, destacando-se a atual relação de dependência existente entre o homem e 

o trabalho. Realizou-se uma análise da Revolução 4.0, com um recorte de algumas 

tecnologias e modelos de negócios disruptivos que terão forte impacto no mundo 

laboral. Refletiu-se, ainda, a respeito da evolução dos direitos fundamentais no Brasil, 

com enfoque especial no direito social ao trabalho e ao pleno emprego, com o intuito 

de compreender qual será o papel do Estado frente às mudanças geradas pelo 

progresso tecnológico no processo produtivo, na economia e na rotina da sociedade. 

Sugere-se uma mudança no papel do Estado, que poderá adotar uma posição mais 

conciliadora para ajustar as transformações advindas dessa nova era, sem violar, 

contudo, os preceitos normativos-constitucionais, que preveem os direitos sociais e 

os princípios de proteção ao trabalhador e os impactos oriundos da Revolução 4.0. A 

metodologia envolveu a pesquisa bibliográfica a partir do método da abordagem 

dialética.  

 

Palavras-Chave: Trabalho. Revolução 4.0. Desemprego. Estado. Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The present master thesis intends to conduct a study of the consequences that the 4.0 

Revolution will bring to the labour world, with the bold presentation of some alternatives 

that could be adopted by the State as a way of avoiding a social collapse, facing the 

inevitable decrease in the use of human labour on jobs, leading to increasing unem-

ployment. The discussions are initially based on the evolution of the relationship be-

tween man and work, considering the changes observed in the period pre-industrial, 

industrial and post-industrial, highlighting the current relationship of dependence be-

tween man and work. An analysis of 4.0 Revolution was carried out, with a cutout of 

some disruptive technologies and business models that will have a strong impact on 

the labour world. It was also reflected on the evolution of fundamental rights in Brazil, 

with a special focus on the social right to work and full employment, in order to under-

stand what will be the role of the State facing the changes generated by technological 

progress in the productive process, in the economy and in the routine of society. It is 

suggested a change in the role of the State, which may adopt a more conciliatory po-

sition to adjust the transformations arising from this new era, without violating, how-

ever, the normative-constitutional precepts, which provide for social rights and the prin-

ciples of protection and the impacts of 4.0 Revolution. The methodology involved bib-

liographic research based on the dialectical approach method. 

 
Keywords:  Labour. Revolution 4.0. Unemployment. State. Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho propõe uma reflexão acerca dos impactos que a 

Revolução 4.0 trouxe ao mundo do trabalho, oportunidade em que se analisa a 

evolução da relação do homem com o trabalho até o momento atual vivenciado. 

Apresenta, de forma ousada, algumas alternativas a serem adotadas diante das 

consequências inevitáveis da aplicação cada vez mais constante das novas 

tecnologias nos diversos segmentos empresariais.  

Para tanto, é importante esclarecer o que significa a expressão “Revolução 

4.0”. Trata-se da aplicação de novas tecnologias na cadeia produtiva, com mudanças 

significativas nos processos e nos produtos industriais, vinculando o mundo físico, 

biológico e digital, sem falar das profundas alterações nos distintos segmentos. 

Embora exista divergência sobre o fato de essa revolução estar sedimentada 

em boa parte do mundo, é inquestionável que postos de trabalhos até então ocupados 

por seres humanos estão sendo destronados por robôs, os quais passaram a executar 

as tarefas com maior eficiência e menor custo para as empresas. 

Ao longo da história da humanidade, o mundo do trabalho vem sofrendo 

severas mudanças devido à introdução de novas tecnologias. Evidentemente, nunca 

deixará de existir o pensamento de que, independentemente dos rearranjos sociais e 

tecnológicos, a sociedade sempre conseguirá tomar novos rumos e readequar-se 

diante das novas exigências do mercado. Indaga-se então: seria verossímil acreditar 

que a progressiva eliminação dos velhos postos de trabalho seria compensada com a 

criação de novas ocupações, alinhadas às novas demandas sociais e ao admirável 

mundo novo?   

A anunciada dispensabilidade do trabalho humano, do ponto de vista 

sociológico e normativo-constitucional, pode ser considerada uma fissura no modo de 

vida contemporâneo. De fato, atualmente, a relação do homem com o trabalho é de 

total dependência em virtude de uma imposição social.  

Na sociedade contemporânea, as pessoas precisam ser produtivas. O 

trabalho passa a ser visto, dessa forma, como um pressuposto para a aceitação, pois 

não são raros os casos de pessoas que sentem a necessidade de se apresentarem 

como profissionais ativos e bem-sucedidos. Uma das possíveis causas para essa 

formatação social é a busca por dinheiro e pela aquisição de bens de luxo, que 
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demonstram o perfil consumista do mundo moderno, qual seja, o de valorizar 

excessivamente o ter em detrimento do ser.   

Ademais, o próprio texto constitucional é muito apegado à noção de trabalho, 

valorizando-o sobremaneira, posto que inclui como fundamento da República 

Federativa do Brasil o valor social do trabalho, além de elencar, em outros dispositivos, 

valores diretos afetos a referido direito. Denota-se, então, que o trabalho, na 

democracia brasileira, corresponde a um instrumento que busca a efetiva cidadania e 

a implementação da integridade social e distribuição de renda. 

Contudo, na contramão, cresce o universo de desempregados. Em todo o 

mundo, o número de pessoas à procura de uma posição no mercado de trabalho é 

(bem) superior ao número de vagas disponíveis. Com isso, o desemprego pode ser 

considerado um problema crônico mundial, haja vista atingir, de maneira 

indiscriminada, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nessa linha, pode-se 

sugerir, por intermédio de uma abordagem pessimista, que a crescente introdução das 

tecnologias disruptivas (robótica, da inteligência artificial, do big data, da automação 

etc) no mundo do trabalho elevará o número de desempregos, com inegáveis 

consequências sociais. 

Apenas para ilustrar, nos Correios, a introdução da inteligência artificial tornou 

desnecessária a mão-de-obra humana que fazia a verificação manual de cartas e 

pacotes e, na sequência, separava-os de acordo com os endereços dos destinatários. 

Graças à automação, houve demissão ou realocação de diversos funcionários 

públicos. (2018, on-line). Outro exemplo de profissão que acabou sendo engolida pela 

tecnologia foi a de trocador. Após a implementação de terminais de autoatendimento, 

apenas na cidade de Fortaleza, Ceará, mais de quatro mil profissionais foram 

demitidos. (2019, on-line). 

Embora a evolução tecnológica seja indispensável para o desenvolvimento 

(descontínuo) da sociedade, nos seus diversos âmbitos, as inserções high-tech no 

campo do trabalho promoverão incontáveis reflexos negativos. O desemprego é 

apenas um desses problemas. As desigualdades socioeconômicas devem aumentar, 

assim como a discriminação do conhecimento. Em termos metafóricos, o mundo será 

um deserto, com alguns oásis reservados para poucos.   

Alguém, portanto, poderia fazer alguma coisa para solucionar esses 

problemas? 
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A priori, caberia ao Estado buscar mecanismos eficientes de normalização 

das relações sociais mediante a instituição de políticas públicas. No caso do Brasil, 

pode-se dizer que o vultoso investimento na educação superior, por meio de 

universidades públicas e de financiamentos educativos, figura como uma das 

principais estratégias para o combate ao desemprego.      

Sem embargo, há muito, o diploma universitário deixou de ser garantia de 

empregabilidade, já que o jovem universitário, ao concluir seu curso, esbarra em um 

mercado gradativamente estagnado. De mais a mais, observa-se uma precarização 

das relações laborais diante da crise econômica, a qual tem levado o contingente 

recém-formado a aceitar empregos de menor qualificação, incompatíveis com sua 

escolaridade. A pesquisa desenvolvida pelo IPEA (Instituto de Pesquisa e Tecnologia 

Avançada), em 2018, aponta que houve um aumento dos indivíduos de 24 a 35 anos, 

com ensino superior, que ocupam empregos abaixo do seu nível de qualificação. 

(2018, online). 

Frente ao avanço inevitável, questiona-se: será que o homem conseguirá, de 

alguma forma, readequar-se às mudanças implementadas no campo do trabalho? Na 

era das novas tecnologias, o emprego será ocupado por quem? Deve-se ter medo da 

inteligência artificial? Qual é o futuro da humanidade? Há risco de violação aos direitos 

sociais sob a justificativa de atos com efeitos prospectivos? E qual será o impacto da 

revolução 4.0 na ambiência laboral e na economia global? Qual é o papel do Estado 

na nova configuração social que se apresentará?  

Com escopo de responder a essas e outras perguntas, o presente trabalho foi 

dividido em três capítulos. Analisa-se, no primeiro tópico, a relação do homem com o 

trabalho, navegando-se pela sociedade pré-industrial, sociedade industrial e pós-

industrial. São detalhados os principais aspectos das revoluções industriais, ocasião 

em que se destacou a recente relação de dependência entre o homem e o trabalho, 

já que, por muitos anos, valorizou-se o ócio criativo e os momentos dedicados à família 

e aos momentos de prazer. Entende-se que essa dependência precisará ser revista, 

pois considera-se que as mudanças implementadas pela Quarta Revolução Industrial 

estão comprometendo, e tornando dispensáveis, os mais diversos ofícios.  

O segundo capítulo tem como enfoque apresentar os novos modelos de 

negócios disruptivos e as tecnologias que estão sendo aplicadas no mundo do 

trabalho, como a economia colaborativa, o Big Data, a internet das coisas, a 
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automação veicular e a impressão 3D. Estuda-se cada uma dessas tecnologias e suas 

implicações no cotidiano dos diferentes segmentos, apresentando as indagações que 

as norteiam e contextualizando suas implicações na sociedade. 

O terceiro capítulo, por sua vez, examina os direitos sociais, com foco 

direcionado ao direito do trabalho. Para tanto, realiza-se uma breve contextualização 

dos caminhos traçados pela sociedade até a conquista dos direitos da modernidade. 

Além disso, são analisadas algumas medidas apresentadas pelo Estado, sob o 

pretexto de readequar os direitos vigentes aos novos panoramas da modernidade, 

ocasião em que se reflete sobre possível violação os direitos conquistados.  

No mesmo capítulo, pondera-se a respeito dos novos desafios do governo 

brasileiro, quais sejam, buscar um equilíbrio entre a crescente introdução das novas 

tecnologias no mundo do trabalho e adotar medidas ativas que permitam ao país estar 

preparado para readequar-se as novas exigências, sem violar os direitos 

constitucionais duramente conquistados pela população.  

Realiza-se, ainda, uma reflexão do papel do Estado frente à nova estrutura 

social e econômica vigente, com o crescente desemprego, sugerindo-se a 

implantação de políticas públicas para a readequação do novo contexto social. Tendo 

em vista a diminuição inconteste de postos de trabalho, o homem deve encontrar 

novas motivações e alterar a sua relação com o trabalho, valorizando um estilo de 

vida mais simples, o ócio criativo e a busca da felicidade sob outros prismas, já que o 

avanço da automação aumenta a massa de desempregados. 

Embora essas mudanças de paradigma pareçam um contrassenso, em face 

do sistema econômico vigente (capitalismo), que valoriza de forma demasiada o 

consumismo e um estilo de vida enfadonho de total dependência ao trabalho, as novas 

tecnologias já são uma realidade e estão substituindo os homens e seus postos de 

trabalho.  

Tal fato é inevitável, principalmente porque as transformações, nos mais 

diversos cenários, já fazem parte do cotidiano social. Não há como vislumbrar, por 

exemplo, o homem sem fazer uso dos smartphones, da internet e dos outros 

facilitadores implementados com a sociedade da informação. Torna-se 

imprescindível, portanto, que o Poder Público esteja pronto para o futuro próximo, no 

sentido de impedir um caos social e econômico.  

O assunto em questão foi enfrentado por meio de pesquisa bibliográfica, com 
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suporte em livros e artigos. Acerca dos objetivos propostos, esta pesquisa foi 

delineada como descritiva documental. 
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1. O HOMEM E O TRABALHO 

Nas palavras de Friedrich Engels, o trabalho é a condição básica e 

fundamental da vida humana. Aplicando-o em conjunto com a natureza, de onde são 

extraídas as matérias-primas, viabiliza-se a produção de riquezas. Dessa forma, 

entende-se que o trabalho criou o próprio homem, permitindo sua vida em sociedade 

(ENGELS, 1990, on-line). 

Contudo, a relação do homem com o trabalho nunca se manteve de forma 

uniforme e constante ao longo dos anos, pois acabava variando, a depender da época 

e do sistema social. A história demonstra que o progresso do trabalho exerce(u) forte 

influência na construção da sociedade. Desta forma, não há como dissociar as 

alterações sociais sem uma análise crítica quanto à evolução das relações laborais, 

posto que à medida que o trabalho se transfigura no seio da sociedade, as estruturas 

sociais, culturais e hierárquicas modificam-se seguidamente.  

Quando a vida em sociedade praticamente era inexistente e limitada, o 

homem extraía da natureza apenas o necessário à sua subsistência, sem a ideia de 

acumulação de bens. Ou seja, não existia propriamente a figura do trabalho. Com a 

evolução social, ocorreu o estabelecimento do homem em um local específico, e ele 

passou a viver numa sociedade eminentemente agrária. Com isso, valorizou-se a 

terra, local de onde o homem retirava seu sustento.  

A respeito do tema, destaque-se os estudos de Yuval Noah Harari (2019, p. 

87): 

 

Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos, quando os sapiens começaram a 
dedicar quase todo seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas 
espécies de plantas e animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos 
espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancaram ervas daninhas do solo 
e conduziam ovelhas a pastos escolhidos. Esse trabalho, pensavam, 
forneceria mais frutas, grãos e carnes. Foi uma revolução a maneira como os 
humanos viviam – a Revolução Agrícola. 
  

O sentido do trabalho no contexto social, bem como sua valorização, ocorreu 

pela primeira vez na história do mundo no despontar da burguesia, antiga categoria 

de servos que conquistaram a liberdade e passaram a dedicar-se ao comércio. A partir 

de então, passou-se a repreender o ócio, valorizando-se o trabalho, o qual estava 

atrelado a uma atividade negativa, desvalorizada e destinada apenas aos escravos 
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(ALVIM, 2006, on-line). 

Com a inserção do sistema do capitalismo, dos avanços científicos e das 

mudanças históricas, o trabalho tornou-se um vício e consolidou-se na sociedade. 

(ALVIM, 2006, on-line). Todavia, até se chegar a tal ponto, houve uma trajetória 

inconstante e repleta de inconsistências, conforme será tratado adiante. 

 

1.1 Sociedade pré-industrial 

 

Até a eclosão das revoluções industriais, a relação do homem com o trabalho 

sofreu severas mudanças. Inicialmente, o homem, até a sua perfectualização em 

comunidade, buscava artifícios que lhe proporcionassem meios de sobreviver no 

ambiente hostil em que vivia. Sua maior preocupação era, portanto, resistir aos riscos 

da natureza. Basicamente, seu trabalho limitava-se a retirar do meio ambiente apenas 

o indispensável à sua sobrevivência imediata, já que não dispunha de artifícios para 

conservação dos alimentos. 

Acerca da vida do homem antes do século XVIII, menciona John Maynard 

Keynes (1978, on-line): 

 

Dos tempos anteriores de que nós temos registro, digamos, de dois mil anos 
antes de Cristo até o início do século XVIII, não houve nenhuma mudança 
muito grande no padrão de vida do homem comum que vive nos centros civi-
lizados da Terra. Altos e baixos certamente. Visitas de pragas, escassez e 
guerra. Intervalos de ouro. Mas nenhuma mudança progressiva, violenta. Al-
guns períodos talvez 50 por cento melhores que outros, e no extremo 100 por 
cento melhores, nos quatro mil anos que terminaram (digamos) em 1700 d.C. 
Essa taxa lenta de progresso, ou de falta de progresso, deveu-se a duas ra-
zões - à ausência notável de melhorias técnicas importantes e à falha do ca-
pital em acumular-se. A ausência de invenções técnicas importantes entre a 
idade pré-histórica e os tempos comparativamente modernos é algo verda-
deiramente notável. Quase tudo o que realmente conta, e que o mundo pos-
suía no começo da idade moderna, já era conhecido do homem na alvorada 
da história. Linguagem, fogo, os mesmos animais domésticos que temos hoje 
em dia, trigo, cevada, vinho e azeitona, arado, roda, remo, vela, couro, linho 
e tecido, tijolos e panelas, ouro e prata, cobre, lata e chumbo - e o ferro foi 
acrescentado à lista antes de 1000 A.C. -, banco, Estado, matemática, astro-
nomia e religião. Não há registro de quando começamos a possuir estas coi-
sas. Em alguma época antes da alvorada da história - talvez até mesmo em 
um dos intervalos confortáveis antes da última era do gelo - deve ter havido 
uma era de progresso e invenção comparável a esta em que vivemos hoje. 
Mas na maior parte da história registrada não houve nada do tipo. 

 
Com a evolução da sociedade, quando esta já se apresentava mais 

organizada, dividida em classes e ordenada em aldeias/países, observou-se uma 
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evolução da relação do homem com o trabalho. Os abastados – aristocratas, 

intelectuais e proprietários de terra – não trabalhavam. A fortuna, nesse caso, advinha 

dos bens herdados da família, das artes e das rendas, dedicando-se à família e aos 

amigos. De outro lado, as pessoas que ocupavam a base da pirâmide social –  os 

escravos e operários – empenhavam poucas horas do dia ao trabalho, não mais do 

que quatro ou cinco horas. Ou seja, a população vivia boa parte do tempo na 

ociosidade. (MASI, 2014, p. 13).  

O período pré-industrial baseou-se no feudalismo, com atividades 

eminentemente agrárias, conforme dispõe Cesar Sanson (2009, p. 07): 

 

Até aquele momento, o mundo era essencialmente rural, organizado em torno 
de aldeias, castelos e poucas cidades. Um mundo povoado por camponeses, 
artesãos, monges, guerreiros, andarilhos, mendicantes e mercadores. O 
enquadramento sociopolítico desse período histórico define-se a partir 
daquilo que se denominou de feudalismo ou sistema feudal. Uma economia 
agrária, assentada sobre o regime da propriedade privada da terra, oferece 
uma estrutura social reconhecida pela divisão estamental entre o senhor e o 
servo. O senhor possuía a terra e o servo. Ao senhor cabia o sistema de 
proteção e administração da unidade de produção – o feudo. O servo devia 
obrigações ao senhor na exploração da terra. Trata-se de uma sociedade 
tripartite: os que oravam, os que combatiam e os que trabalhavam. 

 

Assim, o senhor feudal compartilhava suas terras com os servos sob 

diferentes formatos de uso. Existiam aqueles que detinham a posse irrestrita das 

terras, passando de geração em geração, e outros que somente poderiam arrendar a 

terra por no máximo três gerações. Nesses arranjos era imprescindível que os 

camponeses repassassem parte da colheita ao senhor feudal, trabalhando 

exclusivamente nessas terras. Detinham, assim, uma estrutura de bens comuns 

(RIFKIN, 2016, p. 44-45). 

Além do mais, enquanto na atualidade a riqueza é medida com base no 

patrimônio de uma pessoa, sob as mais variadas perspectivas1, no período feudal, 

media-se a fortuna de um nobre exclusivamente com base na quantidade de terras 

(feudos) que ele possuía. Com a valorização exacerbada das terras, eclodiram 

diversas guerras. Para a formação de tropas, ocorria a contraprestação de terras em 

troca do apoio nas disputas (HUBERMAN, 1981, p. 12). 

                                                             
1 Na atualidade, considera-se um homem abastado com base nas mais variadas riquezas que ela 
possua. Desde patrimônios imobiliários, dividendos guardados em banco, vestimenta que faz uso, até 
os veículos que utiliza. Como existe uma valorização do ter em detrimento ao ser, muitas vezes há um 
juízo de valor superficial acerca da condição financeira de uma pessoa.  
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Os conflitos e as doenças, como a peste, provocaram a morte de muitas 

pessoas. Em razão disso, ocorreu a valorização da mão-de-obra camponesa, e o 

trabalho, até então pago por meio de terras, passou a necessitar de uma 

contraprestação mais simples. Nesse sentido, manifesta-se Leo Huberman (1981, p. 

49): 

 

Com a morte de tanta gente, era evidente que maior valor seria atribuído aos 
serviços dos que continuavam vivos. Trabalhadores podiam pedir e receber 
mais pelo seu trabalho. A terra continuava ainda intocada pelo flagelo – mas 
tinha valor apenas cai relação à produtividade, e o fator essencial para torná-
la produtiva era o trabalho. Como a oferta de trabalho se reduzia, a procura 
relativa dele aumentava. O trabalho do camponês valia mais do que nunca – 
e ele sabia disso. O senhor também sabia. Os que se haviam recusado a 
comutar a prestação de trabalho a que os servos estavam obrigados 
mostraram-se mais dispostos ainda a conservar o mesmo estado de coisas. 
Os que haviam trocado o trabalho do servo por um pagamento em dinheiro 
verificaram que os salários dos trabalhadores no campo se elevavam e que 
os pagamentos que recebiam compravam um volume de trabalho cada vez 
menor. O preço do trabalho alugado aumentou em 50% em relação ao que 
fora antes da Peste Negra. Isso significava que um senhor cujo dinheiro 
recebido de arrendamento lhe permitia pagar trinta trabalhadores, só podia 
pagar então vinte. Foi em vão que se emitiram proclamações ameaçando 
com penalidades os senhores que pagassem mais ou os trabalhadores, 
pastores e lavradores que exigissem mais do que os salários predominantes 
antes da peste. A marcha das forças econômicas não podia ser. Observou-
se, em poucos anos, uma migração de um grande número de camponeses 
do campo para as grandes cidades, os quais se tornaram mão-de-obra 
assalariada, gerando uma melhoria da qualidade de vida da sociedade de 
uma forma geral. 

 

O feudalismo perdurou por aproximadamente 700 (setecentos) anos e seu 

declínio teve início com os primeiros cercamentos das terras feudais. O direito ao uso 

da terra foi restringido e os senhores feudais expulsaram os camponeses. À vista 

disso, instalou-se uma fase de fome extrema e os camponeses começaram a migrar 

para os centros urbanos na busca de alternativas à sua subsistência.  

Quanto à importância dos cercamentos e seus reflexos na sociedade, 

posiciona-se Jeremy Rifkis (2016, p. 46): 

 

Os grandes cercamentos e a economia de mercado resultantes mudaram a 
natureza das relações de propriedade, dos direitos condicionados à posse 
exclusiva. Depois de séculos, em que as pessoas pertenciam à terra, agora 
a terra pertencia às pessoas individualmente na forma de propriedades que 
eram beneficiadas e intercambiadas no mercado aberto. A antiga residência 
foi transformada num recurso comercial, que podia ser usada tanto como 
fonte de capital quanto de crédito na busca de ganho financeiro. Da mesma 
maneira, o trabalho tornou-se uma forma exclusiva de propriedade, que podia 
ser livremente comprada e vendida no mercado, em um novo mundo 
governado por relações contratuais em vez de obrigações comuns e de 
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classe social. O cercamento no interior da Inglaterra resultou não só na noção 
moderna das relações de propriedade privada operando no mercado como 
um sistema jurídico para supervisionar isso. Na economia feudal, a troca 
econômica limitada raramente se estendia para além das relações familiares 
diretas e de parentesco. 

 

É de suma importância mencionar as mudanças vistas na economia após a 

fase industrial. Conforme declinado, o feudalismo teve como base as atividades 

agrícolas, com a destinação das terras à produção de bens para subsistência dos 

camponeses e dos senhores feudais. Na fase industrial, a atividade econômica migrou 

da agricultura para a indústria têxtil. Assim, as terras, que antes eram usadas para 

produzirem alimentos, passaram a ser ocupadas por ovelhas, para produção de lã, 

gerando fome extrema (RIFKIN, 2016, p.45). 

Somente no final do século XVIII, com o surgimento da indústria, os 

camponeses e artesões transformaram-se em mãos de obra braçal, sob o ritmo das 

máquinas e às ordens dos empresários. A partir de então, iniciou-se uma mudança na 

rotina desses empregados, haja vista que passaram a laborar sob uma carga horária 

estressante de mais de 15 (quinze) horas de trabalho diárias. 

 

1.2 Sociedade industrial 

 

A evolução do homem não ocorreu de forma ininterrupta e uniforme, sendo 

certo que vários fenômenos se sucederam de forma descontinuada para o atual 

momento que se vive. Essas descontinuidades, conforme ensinamento de Giddens, 

foram marcos que trouxeram novos panoramas e revelaram a transição de um período 

para outro (DAVID, 2018, on-line). Um desses acontecimentos foi a Revolução 

Industrial, que foi marcada por significativas alterações econômicas, sociais e 

políticas, entre as quais, destaca-se a distribuição de tarefas na cadeia produtiva, com 

atividades mais repetitivas e simplórias ao homem.  

Nos dizeres de Cesar Sanson (2009, p. 08): 

 

A Revolução Industrial altera substancialmente o conteúdo e a forma de 
organização do trabalho humano e anuncia uma nova realidade: a sociedade 
industrial. A sociedade industrial instaura uma nova forma de produzir, 
opondo os proprietários dos meios de produção – fábricas, máquinas e 
matéria-prima – aos trabalhadores, aqueles que dispõem apenas de sua força 
de trabalho. A relação entre os proprietários dos meios de produção e os 
trabalhadores que vendem a sua força de trabalho institui o assalariamento, 
base do modo de produção capitalista, descrito por Marx (...). 
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Embora as revoluções industriais tenham inserido a modernidade no âmago 

da sociedade, suas mudanças não atingiram todos os setores da coletividade, 

coexistindo institutos tradicionais e modernos. Ademais, o ritmo das mudanças da 

ordem - até então tradicional - para a ordem moderna foi rápido e descontínuo, sendo 

possível identificar os marcos relativos a cada período das revoluções industriais. 

(DAVID, 2018, on-line). 

O fato é que essa nova era instalou-se após o surgimento de novas fontes de 

energia, da pólvora e da bússola, dando ensejo à sociedade industrial. Esta, por sua 

vez, caracteriza-se pela alteração do local do trabalho da ambiência familiar para as 

fábricas; pela divisão do processo produtivo; pela obtenção de lucro por parte da 

empresa, através do trabalho de terceiros; pelo aglomerado de empregados nas 

fábricas e pela modificação da economia de subsistência para a de mercado (SILVA, 

1995, p. 169). 

Para Yuval Noah Harari, a Revolução Industrial foi, na verdade, a Segunda 

Revolução Agrícola, uma vez que o aumento da produtividade humana se consolidou, 

inicialmente, na agricultura. Narra, ainda, ser equivocado relacionar a Revolução 

Industrial às cidades urbanas, com chaminés repletas de fumaças, ou à exploração 

de carvão (2019, p. 351). 

A fase industrial trouxe alterações severas ao ambiente laboral. Foi um 

período sem garantias aos trabalhadores, marcado por uma transfiguração no 

ambiente laboral, com a separação dos meios de produção e do trabalho. Os 

trabalhadores concentravam suas atividades exclusivamente nas fábricas. E o 

trabalho, antes executado apenas pelos homens, passou a ser desempenhado 

também por mulheres e crianças. Observou-se, ainda, que a mecanização depreciou 

o valor da mão de obra, com salários ínfimos (CAVALCANTE; DA SILVA, 2011, on-

line). 

Segundo Zedequias Vieira Cavalcante e Mauro Luis Siqueira da Silva (2011, 

on-line), “na indústria têxtil do algodão, as mulheres formavam mais de metade da 

massa trabalhadora. Crianças começavam a trabalhar aos seis anos de idade. Não 

havia garantia contra acidente nem indenização ou pagamento de dias parados neste 

caso”. 
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A sociedade industrial engloba o período que vai do século XVIII até o século 

XX, correspondendo à primeira, segunda e terceira revolução industrial. Entende-se 

que esses períodos, apesar de suas peculiaridades, possuem pontos de interseção: 

todos eles desencadearam consequências sociais irreversíveis em razão das 

profundas transformações, sobretudo no campo do trabalho.  

Acerca das transformações que culminaram na revolução industrial, 

colaciona-se os dizeres de Cláudio Fernandes (s.d, on-line): 

 

Como consequências da Revolução Industrial, podemos apontar o 
desenvolvimento tecnológico acelerado, que caracterizou uma sucessão de 
etapas evolutivas, como a Segunda Revolução Industrial (desenvolvida no 
século XIX, seu principal aspecto foi a criação dos motores de combustão 
interna movidos a combustíveis derivados do petróleo) e a Terceira 
Revolução Industrial (desenvolvida no século XX e ainda em expansão, seu 
aspecto principal são os ramos da microeletrônica, engenharia genética, 
nanotecnologia, entre outros). Além disso, a formação da sociedade de 
massas constituiu também uma das consequências da Revolução Industrial, 
haja vista que o crescimento das cidades e a grande quantidade de 
trabalhadores (que formaram a classe operária) que passaram a habitar os 
centros urbanos geraram as massas, isto é, o grande fluxo de pessoas em 
uma só região. 

 

Ainda na fase industrial, observou-se que o mercado consumidor pouco 

influenciava no fato de quais seriam os bens e os serviços a serem 

prestados/produzidos. A indústria definia de forma unilateral os bens direcionados a 

esse mercado. Tal realidade modificou-se somente no período pós-industrial, em que 

a sociedade, já com acesso à internet, passou a interferir e a definir a demanda a ser 

produzida pelas indústrias (MASI, 2014, p. 208). 

É importante destacar que esses períodos não ocorreram de forma análoga e 

concomitante no mundo. Alguns países, hoje conhecidos como desenvolvidos, 

despontaram, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Somente tardiamente os países 

subdesenvolvidos se industrializaram, como o Brasil (UGARTE, 2005, p. 02). Nesse 

sentido, cita-se a lição de Alain Lipietz (1989, p. 303-304): 

 

Nada disso ocorreu. O crescimento das grandes cidades e o êxodo rural 
cessa-ram desde 1975, e, no recenseamento de 1982, verificou-se que todas 
as aglomera-ções de mais de 30.000 habitantes tiveram sua população 
reduzida. A metrópole parisiense não chegou a ultrapassar oito milhões de 
habitantes em urbanização con-tínua. Esse fenômeno não é peculiar à 
França. A Itália, da mesma forma, não co-liheceu uma urbanização 
monstruosa, e o fenômeno também reverteu ali, desde o fim dos anos 60, em 
benefício de uma urbanização difusa. As duas megalópoles americanas 
(Nova lorque-Filadélfia e Los Angeles-São Diego) não chegaram verda-
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deiramente a se concretizar, e o crescimento impressionante de seus núcleos 
nunca se tomou explosivo. Os mais urbanizados países da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) conseguiram sempre 
manter o domínio sobre O crescimento de seus centros urbanos, e, para 
tanto, a criação de cidades-satélites no entorno dos maiores centros 
desempenhou apenas um papel secundário. Nos anos 60, um certo número 
de países do Terceiro Mundo iniciou, por sua vez, um processo de 
industrialização semelhante. Os mais conhecidos são chamados de "Novos 
Países IndustriaUzados" (NPI), ainda que o fenômeno seja, na verdade, 
bastante difundido. Essa industriaÜzação foi também fmanciada por 
transferências de créditos e de tecnologia provenientes do fordismo central. 
Todavia foi acompa-idiada de uma formidável explosão urbana, que não 
parece fazer cessar a crise atual desse modelo de industriaÜzação, o qual 
denominamos de "fordismo periférico".' Evidentemente, podemos supor que, 
se as mesmas causas não tiveram os mes-mos efeitos, é porque as causas 
não eram exatamente semelhantes, nem idênticas as condições da 
acumulação. Essa é a hipótese que vamos explorar. 

 
Não é demais destacar que implementação da Revolução Industrial gerou não 

apenas a mecanização dos meios de produção, mas foi além, segundo Zedequias 

Vieira Cavalcante e Mauro Luis Siqueira da Silva (2011, on-line): 

 

A Revolução Industrial vai além da idéia de grande desenvolvimento dos 
mecanismos tecnológica aplicados à produção, na medida em que: 
consolidou o capitalismo; aumentou de forma rapidíssima a produtividade do 
trabalho; originou novos comportamentos sociais, novas formas de 
acumulação de capital, novos modelos políticos e uma nova visão do mundo; 
e talvez o mais importante, contribuiu de maneira decisiva para dividir a 
imensa maioria das sociedades humanas em duas classes sociais opostas e 
antagônicas: a burguesia capitalista e o proletariado. 

 

A Primeira Revolução Industrial iniciou-se em meados do século XVIII e 

caracterizou-se pelo surgimento tanto das máquinas (em especial a máquina a vapor) 

quanto pela construção de ferrovias. A economia baseava-se na indústria têxtil. 

Destaca-se, nessa fase, o trabalho extenuante do homem, cumprindo uma árdua 

jornada de trabalho superior a 15 (quinze) horas de trabalho diárias. Sobre a Primeira 

Revolução Industrial e suas consequências no mundo, relata Klaus Schwab (2018, p. 

37): 

 

Provocada pela mecanização da fiação e da tecelagem, a Primeira Revolução 
Industrial começou na indústria têxtil da Grã-Bretanha em meados do século 
XVIII. Nos 100 anos seguintes, ela transformou todas as indústrias existentes 
e deu à luz muitas outras, desde as máquinas operatrizes (o torno mecânico, 
por exemplo) até a manufatura do aço, o motor a vapor e as estradas de ferro. 
As novas tecnologias trouxeram mudanças relacionadas à cooperação e 
competição que, por sua vez, criaram sistemas inteiramente novos de 
produção, troca e distribuição de valor, subvertendo setores que vão da 
agricultura à manufatura, das comunicações aos transportes. (...). Embora 
tenha contribuído para a disseminação do colonialismo e para a degradação 
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ambiental, a Primeira Revolução Industrial conseguiu tornar o mundo mais 
próspero.  

 

Nesse período, a estrutura do trabalho tinha por base o sistema 

manchesteriano, baseado na atividade por ofício. Como peculiaridade desse sistema, 

cita-se a porosidade, que consiste no fato de que o trabalhador é interrompido ao 

longo do dia, por diversas vezes, para que possa trocar de ferramenta a fim de 

executar suas atividades; baseia-se em um trabalho fatigante; insalubre, tendo em 

vista que é realizado em fábricas com luminosidade reduzida e ventilação mínima. Os 

trabalhadores, em grande maioria, eram mulheres e crianças pagos pelas peças 

produzidas (MOREIRA, 1998, on-line). 

A primeira Revolução industrial trouxe impactos nas grandes cidades, 

principalmente alterando a forma de trabalho e a técnica empregada. Contudo, fora 

das cidades industriais permaneceu uma atividade basicamente rural. Essas 

mudanças somente puderam ser sentidas e observadas concretamente a partir da 

Segunda Revolução Industrial (MOREIRA, 1998, on-line). 

Em meados do século XIX, o avanço tecnológico foi intensificado e promoveu 

o lançamento de novas tecnologias, produtos e máquinas. Destaque-se que isso 

somente foi possível em razão do surgimento da eletricidade.  

Nesse ínterim, ocorreu a substituição da mão-de-obra humana pelas 

máquinas, período que corresponde a Segunda Revolução Industrial. Descobriu-se 

que quanto menor era necessidade de utilizar mão-de-obra humana, maior era a 

produção de um bem. Sobre essa fase da Revolução Industrial, cita-se a doutrina de 

Oscar Barreto Filho (1973, p. 424): 

 

Inicia-se, no século XIX, o processo de massificação da sociedade, em vir-
tude da formação das grandes aglomerações urbanas, propiciando a criação 
de massas consumidoras. Para atender ao consumo de massas, a economia 
se organiza para produzir em larga escala, visando à redução do custo unitá-
rio do produto. A própria natureza das operações comerciais exige a realiza-
ção de negócios em série, compelindo à adoção de técnicas especiais e, em 
consequência, à elaboração de novas regras e institutos, que se afastam bas-
tante dos paradigmas do direito comum. A ampliação dos mercados acentua 
a feição cosmopolita do direito mercantil. A corrente internacional do comércio 
penetra em toda a parte, determinando, pela repetição de operações seme-
lhantes, a adaptação do direito interno às regras de caráter universal. O pro-
gresso tecnológico, facilitando os meios de transporte e de comunicação; a 
realização de operações à distância, pelo telégrafo ou pelo rádio; a vulgariza-
ção do crédito ao consumidor, mediante as vendas a prestação, são outros 
tantos fatores que provocam modificações nas técnicas de realização do co-
mércio e, por consequência, nas normas jurídico-mercantis. 
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Com o surgimento de uma nova fonte de energia (energia elétrica), a Segunda 

Revolução Industrial foi um marco para a era moderna. Tornou possível o surgimento 

do telefone, televisão, viagens aéreas, automóvel, eletrodomésticos, entre outros, e, 

com isso, houve um expressivo investimento em rodovias e na indústria química 

(SCHWAB, 2018, p. 38). 

Nessa época, o trabalho era executado em linhas de produção, com 

atividades padronizadas, exigindo-se pouca qualificação do empregado. Coexistiam 

dois sistemas de trabalhos: o taylorismo e o fordismo. O primeiro foi criado por 

Frederick Taylor2 e reinventou o processo produtivo com o intuito de obter maior 

resultado da força de trabalho. Tinha como fundamento a divisão das atividades fabris 

em dois setores: chefia, destinada a poucos funcionários, a quem competia o controle 

do processo produtivo; e os operários, a quem incumbia a execução de atividades 

repetitivas e braçais (OLIVEIRA, 2005, p. 04). O fordismo, por sua vez, foi criado por 

Henry Ford3, responsável pela criação da indústria de automóvel Ford, nos Estados 

Unidos. Tinha como fundamento a organização verticalizada da produção, unindo o 

controle de qualidade na própria cadeia produtiva.  

Observou-se que a produção em série e em escala era mais vantajosa para o 

empregador, com o crescimento da produção. Essa nova forma de trabalho foi 

conveniente às empresas e aos trabalhadores, em razão do aumento da 

produtividade, possibilitando o aumento salarial e a diminuição dos preços dos 

produtos (JUNIOR, 2000, p. 48).  

Embora as organizações de trabalho (taylorismo e fordismo) possuíssem em 

comum o interesse de aumentar a produção com um custo menor, possuem algumas 

diferenças. O taylorismo focava no rendimento individual; havia alta subordinação do 

                                                             
2 Frederick Winslow Taylor Taylor propõe substituir o empirismo que existia nos processos de produção 
das industrias para a criação de métodos científicos para gerenciamento da cadeia produtiva, com o 
escopo de aumento da eficiência, trazendo maior resultados em termos de aumento de produção. Ele 
desenvolveu a base do que hoje é conhecido como “gerência científica do trabalho (DE FREITAS 
RIBEIRO, 2015, p. 37-38) 
 
3 Henry Ford foi um homem à frente do seu tempo ao compreender que o bem-estar da classe 
trabalhadora era uma condição para o sucesso do capitalismo. Afirma-se que Ford elevou os salários 
dos trabalhadores de suas fábricas de dois dólares para cinco dólares a hora e fixou a jornada de oito 
horas de trabalho. Com isso, tornou-se referência aos concorrentes e era enaltecido pelos operários. 
A finalidade de tais readequações não seria outra: ter uma massa de empregados com tempo livre e 
com dinheiro para consumir os produtos por eles produzidos (DANTAS, 2003, p. 14).  
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trabalhador ao gerente. O fordismo preservou mecanismo de produção e organização 

do trabalho semelhantes, porém, alterou o ritmo do trabalho com a inclusão da esteira 

(BEZERRA, s.d, on-line). 

Constata-se uma alteração profunda na organização do trabalho da Primeira 

Revolução Industrial (Manchesteriano) para a Segunda Revolução Industrial 

(Fordismo/Taylorismo), sobretudo no que concerne à qualificação do trabalhador. 

Nesse sentido, vale a pena colacionar a doutrina de Ruy Moreira (1998, on-line): 

 

O efeito sobre a organização do trabalho é ode uma radical reestruturação. 
Com o fordismo, um trabalhador desqualificado surge no lugar do velho 
trabalhador de oficio com função puramente de executar dentro da fábrica 
uma tarefa de trabalho específica, simples e integrada, que qualquer 
trabalhador pode realizar em um tempo curto e repetidas vezes com grande 
ritmo de velocidade. O trabalhador qualificado por oficio do paradigma 
manchesteriano desaparece para dar lugar ao trabalhador de tarefas 
especializadas e que não necessita de qualquer qualificação profissional. A 
lógica dessa especialização desqualificação é a especialização produtiva da 
máquina que surge dentro do trabalho automatizado. É a máquina desenhada 
para o fabrico de um só produto realizando movimentos padrões 
determinados.  

 

O ciclo industrial inseriu novos paradigmas técnicos-econômicos na 

sociedade, sendo perceptíveis os eventos que deram ensejo a cada revolução 

industrial, conforme descrito alhures. A sociedade pós-industrial instaurou um novo 

tempo, com mudanças na organização do trabalho, com valores singulares, novas 

relações sociais e econômicas e abandonou as ideias da fase industrial (SANSON, 

2013, p. 64). 

 

1.3 Sociedade pós-industrial 

 

A denominação da era pós-industrial ganhou destaque na década de 60, 

quando alguns sociólogos passaram a divagar acerca da sociedade moderna. Entre 

esses estudiosos, cita-se Daniel Bell, sociólogo de Harvard, responsável por fazer 

ensaios acerca dos desafios da nova era e destacar que o conhecimento teórico seria 

o diferencial para a sociedade do futuro (KUMAR, 1997, p. 14-15). 

A era pós-industrial, também conhecida como era da Informação e do 

Conhecimento, foi um divisor de águas para o mundo, pois trouxe a revolução da 

informação. Com isso, deu-se ensejo a mudanças na compreensão do mundo, na 

organização do trabalho, nas relações econômicas e sociais, no papel da mulher na 
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sociedade, sinalizando uma modificação do capitalismo até então em voga. Enfim, 

trouxe nova significação à humanidade, deixando para trás os resquícios da 

sociedade industrial. (SANSON, 2013, p. 64). 

Isabel Carvalho e Ana Lúcia Kaniski (2000, p. 34) enfrentam os elementos 

introduzidos na fase pós-industrial, ocasião em que salientam os seus reflexos no 

âmbito da sociedade: 

 

Se a sociedade industrial trouxe no seu bojo elementos como máquinas e 
ferramentas, trabalhadores especializados, produção em série, energia, entre 
outros, enfim, tudo voltado para a produção de bens materiais, a sociedade 
pós-industrial consolida-se na experiência organizacional, no investimento 
em tecnologia de ponta, nos grupos de especialistas, na produção modular, 
na informação, isto é, na geração de serviços e na produção e transmissão 
da informação (Santos, 1990; Zuffo, 1997). Essas transformações ocorreram 
a partir da década de 50, que assistiu a mais uma significativa ruptura no 
campo da ciência. É o início da chamada era pós-industrial, quando 
predominam “... os esforços (científicos, tecnológicos e políticos) no sentido 
de informatizar a sociedade. Se, por um lado, o avanço e a cotidianização da 
tecnologia informática já nos impõem sérias reflexões [sobre questões éticas, 
deontológicas, jurídico-políticas, de soberania, culturais e político-sociais], 
por outro lado, seu impacto sobre a ciência vem se revelando considerável 
[pois essa deixa de ser] vista como atividade ‘nobre’, ‘desinteressada’, sem 
finalidade preestabelecida [para se fortalecer como um recurso gerador de 
riqueza, pois] descobriu-se que a fonte de todas as fontes chama-se 
informação e que a ciência – assim como qualquer modalidade de 
conhecimento – nada mais é do que um certo modo de organizar, estocar e 
distribuir certas informações ...”(Barbosa, 1986, p. viii-ix), o que representa 
entendê-la como fonte processadora de mensagens na lógica computacional 
do 0 e do 1, exigindo um sistema de informação ágil. 

 

A fase pré-industrial, a qual contempla a Primeira e a Segunda Revolução 

Industrial, baseou-se na energia (vapor e eletricidade), ao passo que a Terceira 

Revolução Industrial teve como ponto nodal a informação (KUMAN, 2013, p. 48). O 

que propiciou essa evolução no bojo da sociedade foi a descoberta do computador e 

sua introdução nos mais variados segmentos, atrelado à telecomunicação. Essa união 

proporcionou o intercâmbio entre continentes, tornando viável transações entre países 

e empresas em polos diversos. Nesse sentido, Krishan Kuman (2013, p. 49) expõe: 

 

O computador, por si só, transformaria muitas das operações da sociedade 
industrial. Mas o que gerou a sociedade de informação, argumenta Bell, foi a 
convergência explosiva de computador e telecomunicações (casamento este 
que alguns abençoaram com o ingrato nome de “compunicações”). Essa 
união acabou com a antiga distinção entre processamento e disseminação 
de conhecimentos (Bell 1980ª: 513). Marshall McLuhan acreditava que a 
televisão criaria a ‘aldeia global”. Muito mais eficientes para ligar o mundo, 
porém, têm sido as comunicações via satélite. “A verdadeira importância da 
Sputnik não foi haver iniciado a era espacial, mas ter inaugurado a era de 
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comunicações globais por satélite” (Naisbitt 1984:2). A combinação de 
satélites, televisão, telefone, cabo de fibra ótica e microcomputadores 
enfeixou o mundo em um sistema unificado de conhecimento. Ela “acabou 
com a imprecisão da informação. Agora, pela primeira vez, somos uma 
economia realmente global, porque, pela primeira vez, temos informações 
compartilhadas de forma instantânea pelo planeta” (Naisbitt 1984:57). 

 

Nos dizeres de Krishan Kuman (2013, p. 47): “A Primeira Revolução Industrial 

desvalorizou o trabalho muscular, a segunda desvalorizou o trabalho mental de rotina. 

A Terceira Revolução Industrial estava em meio ao processo de desvalorizar o 

pensamento humano”.  

A era pós-industrial, por sua vez, abriu espaço para a concretização de um 

novo segmento: o de serviços. Propiciou um crescimento de oportunidades para os 

trabalhadores liberais, muitas vezes sem qualificação de nível superior, e valorizou as 

atividades até então desprestigiadas, quais sejam, as de nível técnico (KUMAR, 2013, 

p. 48). Inaugurou-se, então, uma fase de enaltecimento do intelecto em detrimento do 

trabalho braçal.  

Após a fase pós-industrial, passou-se a exigir das empresas uma mudança de 

comportamento. Assim, o que antes era pautado tão somente na busca do lucro, agora 

abria caminhos para uma nova mentalidade, haja vista a preocupação empresarial 

com as consequências de sua conduta e de suas atividades voltadas à coletividade. 

Tudo isso, ressalte-se, foi fruto dos novos valores emergentes advindos da sociedade 

da informação, marcada pelos avanços tecnológicos. 

Na fase pré-industrial, as empresas controlavam o mercado e determinavam 

os produtos que seriam consumidos pela sociedade. A partir da sociedade da 

informação, houve uma inversão de papéis, pois hoje as empresas já assumem a 

postura de estarem sempre alertas em compreender as necessidades dos 

consumidores. A partir dessa visão é que elas estarão aptas a trabalharem seus 

produtos e lançarem o que é exatamente esperado pelo mercado. 

A década de oitenta/noventa deu início à ruptura do fordismo/taylorismo. Logo 

após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram novas alterações no meio laboral, dessa 

vez introduzidas com a revolução tecnológica, por meio da introdução da automação, 

robótica e microeletrônica, o que gerou reflexos nas relações de trabalho e na cadeia 

produtiva. Novos postos de trabalhos surgem e a produção, até então engessada, 

torna-se mais flexível e desregulamentada (OLIVEIRA, 2005, p. 05). Esse período 
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ficou conhecido como Terceira Revolução Industrial e foi marcado pelo surgimento da 

internet e pela exigência de mão de obra especializada.  

A respeito da Terceira Revolução Industrial, importante colacionar os 

seguintes ensinamentos de Marcos Dantas (2003, p. 17): 

 
A denominada “terceira revolução industrial” ou “revolução da informação” 
deve o seu impulso inicial à Segunda Grande Guerra, quando vultosos recur-
sos financeiros e equipes científicas da mais alta qualificação foram mobiliza-
dos para desenvolver máquinas capazes, tanto de efetuar rapidamente cál-
culos muito complexos, quanto, principalmente, de processar a informação: 
reunir dados de diferentes origens, postos em forma numérica (binária) e as-
sociá-los conforme algoritmos pré-definidos. Ao final da guerra, se consoli-
dara, nos Estados Unidos, uma pequena mas muito influente comunidade 
científico-militar que colocou para si mesma, como primeiro problema pós-
Guerra a resolver, a busca de motivos e fun-dos financeiros (ou fundos finan-
ceiros e motivos) para dar seqüência às suas pesquisas e seus empregos 
(Noble, 1986; Bretton, 1991). A solução para tal problema veio de três de-
mandas sociais concomitantes: i) As Forças Armadas estadunidenses (isto é, 
o Estado) necessitavam de equipamentos e componentes cada vez mais so-
fisticados para sustentar e ampliar sua liderança bélica no Ocidente e sua 
disputa militar com a União Soviética; ii) Os sindicatos operários haviam ad-
quirido um enorme poder no chão-de-fábrica agudizando os conflitos políticos 
e econômicos com as instâncias gerenciais. Estas perceberam que os servo-
mecanismos nascidos da investigação acadêmico-militar podiam ser poten-
ciais substitutos da massa cada vez mais exigente de trabalhadores taylori-
zados, e passaram a estimular pesquisas que viabilizassem utilizá-los nas 
fábricas; iii) As organizações comerciais e financeiras empregavam enormes 
e cada vez menos produtivas massas de trabalhadores de escritório, no tra-
tamento e comunicação de informação, necessitando de equipamentos ca-
pazes de automatizar essas atividades. Os primeiros computadores civis fo-
ram, com efeito, fabricados por empresas especializadas em materiais de es-
critório (Sperry, IBM, NCR etc) e vendidos a grandes cadeias de lojas comer-
ciais. 

 

Segundo Klaus Schwab (2016, p. 17), em que pesem os avanços 

implementados pela Segunda e Terceira Revolução Industrial, estes ainda não foram 

completamente inseridos no contexto mundial. Para tanto, exemplifica que cerca de 

1,3 (um vírgula três) bilhão de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade e 04 

(quatro) bilhões de pessoas não possuem acesso à internet.  

Na era industrial, o trabalho humano massificado coexistia com as máquinas 

para produzir bens e serviços básicos. Na era do acesso, com máquinas inteligentes 

na forma de programas de computador, a robótica, a nanotecnologia e a biotecnologia 

substituíram rapidamente a mão de obra humana na agricultura, nas manufaturas e 

nos setores de serviços. Fazendas, fábricas e muitas áreas de colarinho branco estão 

rapidamente se automatizando (RIFKIN, 2004, p. XXV). 

O mundo tem sofrido, ao longo dos anos, severos reflexos decorrentes das 
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tecnologias que se instalam cada vez mais no cotidiano social. Inicialmente, em 

meados do século XIX, a mão de obra foi substituída pelas máquinas, dando ensejo 

ao processo de manufatura. A partir de então, segue-se um caminho sem precedentes 

e hoje vive-se em uma sociedade da informação.  

Acerca dos acontecimentos nesse período, manifesta-se Jeremy Rifkin (2016, 

p. 56): 

 

No final do século 16, uma nova geração de pequenos fabricantes começou 
a reunir os trabalhadores sob um único teto para retirar proveito da economia 
de escala obtida com o uso de moinhos de água e de vento no processo de 
produção. Os pequenos fabricantes também possuíam o equipamento usado 
pelos trabalhadores. O resultado foi que os artesãos, antes donos de seus 
próprios equipamentos, foram despojados das ferramentas de seu ofício e se 
transformaram em trabalhadores assalariados a serviço de um novo tipo de 
mestre (patrão) – o capitalista.  

 

Outro marco na era pós-industrial foi o desenvolvimento da internet. O seu 

lampejo viabilizou a evolução da cadeia produtiva, gerando a evolução das máquinas 

e ampliação das indústrias. Possibilitou, ainda, o controle da produção através de 

sensores e maquinários conectados em rede, por meio da inteligência artificial e 

sistemas ciberfísicos (DE SOUZA SILVA; DE ANDRADE MORAIS, s.d, p. 03). 

De certa maneira, vive-se em plena Quarta Revolução Industrial4, a qual “não 

é marcada pelo conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas pela 

transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura 

da revolução digital” (ORTEGA, 2019, on-line). Baseia-se na convergência das 

tecnologias digitais, físicas e biológicas, com a introdução de robôs em todas as fases 

da cadeia produtiva. Sabe-se que, desde a Terceira Revolução Industrial, permeada 

pela globalização, foram dados os primeiros passos para a sociedade da informação. 

Para Klaus Schwab (2018, p.38):  

 

Por volta de 1950, as principais tecnologias da Terceira Revolução Industrial 
– a teoria da informação e a computação digital – passaram por avanços 

                                                             
4 Embora a Quarta Revolução Industrial, também denominada Industria 4.0, encontre-se em fase de 
sedimentação no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, já desponta no cenário industrial 
uma discussão a respeito da Quinta Revolução Industrial. Ao que parece tratar-se apenas de um 
desdobramento da Quarta Revolução Industrial, considerando englobar o trabalho conjunto do homem 
com as tecnologias na busca de um resultado mais estratégico e eficiente. Esse termo surgiu pela 
primeira vez no Japão, quando o governo decretou o 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, com o 
escopo de promover a mudanças significativas na sociedade a partir da utilização das novas 
tecnologias que brotaram na Quarta Revolução, preocupando-se em especial em facilitar a qualidade 
de vida da sociedade.  
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revolucionários. Assim como ocorreu nos períodos anteriores, a Terceira 
Revolução Industrial não ocorreu por causa da existência das tecnologias 
digitais, mas pelas mudanças que essas tecnologias promoveram no nosso 
sistema econômico e social. A capacidade de armazenar, processar e 
transmitir informações em formato digital deu nova forma a quase todas as 
indústrias e mudou drasticamente a vida profissional e social de bilhões de 
pessoas. O impacto cumulativo dessas três revoluções industriais suscitou 
um incrível aumento das riquezas e oportunidades pelo menos em países 
com economias mais avançadas. 

 

A Quarta Revolução Industrial trouxe diversos benefícios, mas gerou 

inquestionáveis desafios à sociedade. Podem-se enumerar como benefícios: a 

facilidade de comunicação entre pessoas a quilômetros de distância, a disseminação 

do conhecimento em tempo real, tornando-o mais democrático e acessível a todos em 

qualquer lugar do mundo e, finalmente, a produção de novos produtos e serviços que 

facilitam muito a vida dos consumidores.  

Dentre os maiores desafios que se apresentam, citam-se os reflexos na 

ambiência laboral por meio de um desemprego crescente, o qual tem gerado reflexos 

negativos na sociedade e enorme preocupação mundial. Isso se deve à substituição 

da mão de obra humana pelas máquinas. Essa realidade modificou profundamente as 

relações trabalhistas, com a exigência daqueles que se conservam em seus empregos 

de permanecerem sempre atualizados e em constantes estudos, dedicando-se de 

forma exaustiva ao trabalho, absolvendo, muitas vezes, mais de uma função, sob o 

risco de perder sua vaga.  

Em recente pesquisa realizada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa e Tecnologia 

Avançada), 54% (cinquenta e quatro por cento) dos empregos existentes correm risco 

alto ou muito alto de serem ocupados por máquinas até o ano 2046. De mais a mais, 

caso as empresas decidam automatizar até ocupações relacionadas a valores 

eminentemente humanos, estima-se que 30 (trinta) milhões de empregos corram risco 

de serem extintos (ALBUQUERQUE, 2019, p. 23).  

Acreditam também que a Quarta Revolução é sui generis porque pela primeira 

vez as máquinas terão as mesmas capacidades cognitivas de um ser humano, 

substituindo os postos antes ocupados somente por eles, sem a criação de novos 

postos de trabalhos suficientes para a massa de desempregados (OLIVEIRA, 2019, 

p. 93). 

Sabe-se que a sociedade da informação facilitou a comunicação em 

sociedade por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação, gerando 
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severas alterações para a sociedade, em especial nas relações interpessoais e na 

economia. (SOARES, 2014). A respeito da era da informação, plausível é a cita de 

Krishan Kumar (1997, p. 51): 

 

A sociedade da informação, segundo seus teóricos, gera mudanças no nível 
mais fundamental da sociedade. Inicia um novo modo de produção. Muda a 
própria fonte da criação de riqueza e os fatores determinantes da produção. 
o trabalho e o capital, as variáveis básicas da sociedade industrial, são 
substituídos pela informação e pelo conhecimento. A teoria do valor do 
trabalho, da maneira formulada por uma sucessão de pensadores clássicos, 
de Locke e Smith a Ricardo e Marx, é obrigada a ceder lugar a uma “teoria 
do valor do conhecimento”. Agora, “o conhecimento, e não o trabalho, é a 
origem do valor”.  

 

Trata-se, portanto, de um fenômeno global, que introduziu um novo paradigma 

técnico-econômico e gerou mudanças no modo de vida da sociedade, como um todo, 

através das novas tecnologias. Entre os seus maiores benefícios, pode-se citar a 

redução das distâncias entre pessoas, com a consequente integração entre povos de 

continentes diferentes, e a divulgação da informação em tempo real pelos meios 

tecnológicos (rádio, computadores, TV etc), o que conduz inevitavelmente à 

divulgação do conhecimento (TAKAHASHI, 2000). Nesse contexto, vale a pena trazer 

um interessante excerto do Livro Verde do Ministério da Ciência e Tecnologia, acerca 

da definição de sociedade da informação (2000, p.30): 

 

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda 
mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a con-
sidere um novo paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com 
elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, uma 
vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, 
em alguma medida, afetadas pela infra-estrutura de informações disponível. 
É também acentuada sua dimensão político-econômica, decorrente da con-
tribuição da infra-estrutura de informações para que as regiões sejam mais 
ou menos atraentes em relação aos negócios e empreendimentos. Sua im-
portância assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem para o sucesso 
econômico das localidades. Tem ainda marcante dimensão social, em virtude 
do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias 
entre pessoas e aumentar o seu nível de informação. 

 

 

Segundo Ulrick Beck (2011, p. p. 13-14), a modernidade transfigurou a 

sociedade industrial, no sentido de distribuir riqueza a uma sociedade de risco5 Com 

                                                             
5 Termo cunhado pelo sociólogo Ulrich Beck em seu Livro ‘Sociedade de Risco’, em que faz uma 

reflexão sobre a globalização do risco e criou toda uma teoria baseada na modernização reflexiva. 
(MENDES, 2015, on-line). 
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isso, as pessoas são libertadas das formas sociais da sociedade industrial, que é 

baseada em classe social, tipo de família, gênero etc, e o risco passa a ser 

democrático, afetando de forma impessoal nações e classes sociais.  

Assim, o risco é distribuído em efeito bumerangue, isto é, aquele que o 

produziu, cedo ou tarde, sofrerá as consequências. As manipulações científicas de 

alimentos, o uso indiscriminado de pesticidas nas plantações e a poluição crescente 

na natureza, desse modo, trarão repercussões para toda a nação e para todas as 

classes sociais. 

Gerardo Clésio Arruda reflete, à luz dos ensinamentos de Ulrich Beck, fala 

sobre o que teria dado ensejo às transformações da sociedade industrial (2016, p. 

506): 

 

Ao trilhar um caminho próximo ao de Anthony Giddens, Ulrich Beck (1997) 
assevera que não é a crise do sistema capitalista a causa das transformações 
das instituições da sociedade industrial, dado que estas transformações 
derivam do seu próprio sucesso. O que se vive, agora, é uma radicalização 
da modernização que inaugura uma nova etapa: a modernização reflexiva. A 
destruição criativa, para além de uma readequação, melhoria ou substituição 
das matérias-primas, das formas de organização da produção e do trabalho 
e das redes de interesses das empresas, se tornou o móvel da destruição 
não de uma tecnologia específica ou de um setor da economia; mas, sim, de 
toda a sociedade industrial, e, na medida em que promove a erosão da forma 
e função de suas instituições, constrói uma nova sociedade. O que se assiste 
agora não foi objeto de preocupação das análises funcionalistas e nem das 
reflexões marxistas. Isto porque o desenvolvimento acelerado da sociedade 
industrial "está se transformando em uma nova sociedade sem a explosão 
primeva de uma revolução, sobrepondo-se a discussões e decisões políticas 
de parlamentos e governos." (Beck, 1997, p. 13). 

 

Além das transformações decorrentes da era da sociedade da informação na 

vida social, destacam-se as alterações benéficas no campo trabalhista. Os setores de 

produção foram descentralizados a partir do surgimento de uma nova tecnologia 

intelectual. A pulverização e a externalização do trabalho permitiram a execução de 

atividades pelo empregado em sua residência, por meio do teletrabalho, o que levou 

ao redimensionamento da estrutura empresarial e à flexibilização da jornada do 

trabalhador.  

Observa-se, ainda, os malefícios introduzidos no mundo do trabalho, como o 

desemprego tecnológico (substituição da mão de obra humana por robôs). Além disso, 

ocorreu uma modificação do perfil profissional do trabalhador, exigindo-se uma 

dedicação exaustiva às atividades laborais, absolvendo, muitas vezes, mais de uma 
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função, sob o risco de perder sua vaga.  Consoante essa interpretação, narra Chris 

Anderson (2012, p.17): 

 

Os Estados Unidos e a maioria dos demais países desenvolvidos do Ocidente 
enfrentam grave crise de emprego. Boa parte do crescimento econômico que 
o mundo desenvolvido poderia mobilizar hoje exigiria aumento de 
produtividade, o que consiste em aumentar a produção por trabalhador. Isso 
é ótimo, mas a consequência econômica seria que, na medida do possível, 
se precisaria produzir tanto ou mais trabalho com menos trabalhadores. As 
empresas tendem a recuperar depois das recessões, mas, desta vez, a 
criação de empregos não está acompanhando o ritmo retomado da 
economia. A produtividade está aumentando, mas milhões de pessoas 
continuam desempregadas.  

 

Dessa forma, incutiu-se a mentalidade de que o homem precisa demonstrar a 

sua indispensabilidade à empresa, dedicando-se de forma extenuante às suas 

atividades laborais, em uma relação de total dependência com o ofício. Há, em alguns 

momentos, uma simulação de trabalho excessivo, quando, na verdade, seria capaz 

de cumprir as suas tarefas em apenas quatro horas de trabalho (e não nas oito horas 

para as quais fora contratado). Caso contrário, pode ser substituído por um novo 

profissional mais dedicado. Nesse sentido, valem os ensinamentos de Domenico de 

Masi (2014, p.35):  

 

Todos estamos convencidos, talvez com razão, de que os ministérios são 
locais de trabalho onde quase ninguém trabalha. Entretanto, as empresas, 
sobretudo as privadas, têm fama de máquinas de tortura cerebral, onde a 
grande maioria dos funcionários é forçada a ficar no escritório até mais tarde 
da noite para digerir suas cargas de trabalho, excessivas por definição. Na 
maioria dos casos, esse trabalho extraordinário não é nem renumerado e 
adquire todo o sabor de um sacrifício espontaneamente oferecido à empresa, 
em sinal de fiel integração e com a tácita esperança de se obter vantagem de 
carreira. 

 

Ademais, existe o receio do trabalhador de, constatada a sua 

dispensabilidade, ter sua jornada de trabalho diária reduzida, conduzindo a uma 

diminuição do valor recebido ao final do mês. Tal redução trará consequências 

imediatas ao poder de compra do trabalhador, gerando reflexos na economia como 

um todo. 

A valorização do homem como ser humano encontra-se intimamente atrelada 

à atividade profissional. Ao conhecer alguém, costuma-se questionar, logo no primeiro 

contato, qual é a ocupação da outra pessoa. No mundo contemporâneo, para muitos, 

o valor das pessoas é medido pelo patrimônio e pela posição laborativa, afinal, para 
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ser reconhecido como indivíduo na sociedade, é indispensável ser economicamente 

ativo e produtivo. Ou seja, como o que fazemos na maior parte do tempo é trabalhar, 

o que executamos profissionalmente espelha o que somos (PISTONO, 2017, p. 107). 

Essas transformações são frutos dos novos valores emergentes a partir da 

sociedade da informação, a qual substitui a denominação da fase pós-industrial. É um 

período marcado pelos avanços tecnológicos na eletrônica e nas telecomunicações, 

dando ensejo à relativização do tempo e transformando os valores e prioridades no 

seio da sociedade (WERTHEIN, 2000). 

Embora a sociedade da informação tenha gerado reflexos diversos, a 

depender do lugar do mundo, são uníssonas as contradições dessa nova era, seja por 

meio do número crescente de produtos industrializados, seja pela diminuição da 

quantidade de trabalho humano utilizado para a produção desses bens. Assim, 

embora se tenha gerado melhoria na qualidade de vida do homem, é indiscutível que 

essas transformações deram azo a um número crescente de desempregados. (DE 

MASI, 2014). A propósito, torna-se válido expor os ensinamentos de Tadao Takahashi 

(2000, p.30): 

 
Em cada país, a sociedade da informação está sendo construída em meio a 
diferentes condições e projetos de desenvolvimento social, segundo estraté-
gias moldadas de acordo com cada contexto. As tecnologias envolvidas vêm 
transformando as estruturas e as práticas de produção, comercialização e 
consumo e de cooperação e competição entre os agentes, alterando, enfim, 
a própria cadeia de geração de valor. Do mesmo modo, regiões, segmentos 
sociais, setores econômicos, organizações e indivíduos são afetados diferen-
temente pelo novo paradigma, em função das condições de acesso à infor-
mação, da base de conhecimentos e, sobretudo, da capacidade de aprender 
e inovar. Os países economicamente desenvolvidos, bem como boa parte 
daqueles em vias de desenvolvimento, já adotam políticas e iniciativas volta-
das para a sociedade da informação. 

 
Assim, com o desemprego, que se configura como consequência da inclusão 

das tecnologias no processo produtivo, percebe-se a prevalência do tempo livre sobre 

o tempo trabalhado, eclodindo novos paradigmas na sociedade, a exemplo da 

preocupação com a qualidade de vida em detrimento do consumismo, do surgimento 

de novas prioridades em relação ao planejamento familiar e ao meio ambiente. Acerca 

do desemprego, mais uma vez, oportuna é a transcrição de Domenico de Masi (2014, 

p. 16-17): 

 

O mercado de trabalho é implacável: num dos pratos da balança vão-se 
empilhando os desocupados à cata de emprego; do outro prato vão sumindo 
os postos de trabalho disponíveis. (...) No entanto, do outro lado da balança 
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os postos disponíveis crescem a um ritmo muito mais lento do que o número 
de postulantes. Aqui também os motivos são claros. As novas tecnologias 
conseguem cada vez mais suplantar o trabalho humano, não só nas 
atividades físicas dos serventes como também nas intelectuais, dos 
profissionais liberais; os progressos organizacionais conseguem combinar 
sempre melhor os fatores produtivos de movo a obter um número crescente 
de produtos por um número decrescente de horas trabalhadas; a globalização 
permite instalar as fábricas no Terceiro Mundo e atingir bens e serviços em 
países ainda que muito distantes, evitando produzi-los no lugar (...). 

 

Nessa perspectiva, é nítido que está ocorrendo a automação tanto dos 

trabalhos manuais quanto dos trabalhos intelectuais e, quando menos se esperar, 

atividades antes executadas de forma indispensável pelo homem passarão a ser 

executadas por máquinas, tais como: advogados, jornalistas, médicos, corretor de 

seguros, professor etc (SCHWAB, 2016, p.37). 

O fenômeno da globalização e os reflexos da sociedade da informação 

influenciaram as empresas, as quais passaram a se preocupar com os desejos dos 

consumidores. Com isso, as empresas, antes pautadas exclusivamente na obtenção 

do lucro a todo custo, passaram a incutir valores sociais em suas atividades. 

Evidentes, pois, são as mudanças nos paradigmas éticos e morais do comportamento 

empresarial. 

Apesar dos problemas gerados na era da informação, por meio da introdução 

das tecnologias, devem ser enaltecidos o novo estilo de vida e os novos modelos de 

produção. Inclusive, para alguns estudiosos, como Krishan Kumar (1997, p. 52), essa 

nova era possibilitou a ampliação da democratização da informação, já que as 

tecnologias propiciaram a transmissão da informação por todo o mundo, gerando uma 

sociedade mais ágil e sábia. No passado, possuir dinheiro e terras era sinônimo de 

poder. Hoje, a informação é a nova moeda de troca.  

Em contraponto às ideias desenvolvidas nos parágrafos acima, colhem-se as 

orientações de Elian Alabi Lucci (2008; p. 03) sobre o desequilíbrio cultural na fase 

pós-industrial: 

 
Hoje, o fluxo cultural é desequilibrado, pesando fortemente numa direção, a 
dos países ricos para os pobres. Os produtos leves — com elevado conteúdo 
de conhecimento mais do que conteúdo material — transformaram-se em 
alguns dos setores mais dinâmicos das economias mais avançadas da 
atualidade. A maior indústria exportadora dos Estados Unidos da América 
não é a dos aviões ou dos automóveis, é a do entretenimento — os filmes de 
Hollywood faturaram mais de 30 bilhões de dólares em todo o mundo, em 
1997. A expansão das redes globalizadas de mídia e das tecnologias de 
comunicação por satélite dão origem a um novo e poderoso meio de alcance 
mundial. Estas redes levam Hollywood a cidades remotas — o número de 



35 

 

 
 

televisores por 1.000 pessoas quase duplicou entre 1980 e1995, de 121 para 
235. 

 

Os caminhos que a sociedade trilhará nos mais diversos segmentos serão 

inimagináveis. Anos atrás, carros guiados sem um motorista e as ligações realizadas 

com imagens dos interlocutores eram situações apenas visualizadas em filmes 

futuristas. Contudo, com os avanços tecnológicos implementados, não se pode 

prospectar o novo que virá. É inimaginável o futuro nos diferentes segmentos visto 

que, todos os dias, somos surpreendidos com algo novo.  

Para uma melhor compreensão do que aguarda a humanidade, em especial 

no âmbito laboral, mostra-se pertinente uma apresentação das principais tecnologias 

e do modelo de negócios que já está gerando reflexos diretos nos postos de trabalho.  
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2. AS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS E SEUS REFLEXOS NO MUNDO DO 
TRABALHO 
 

É inegável que as tecnologias existentes propiciam mudanças extraordinárias 

na sociedade. Reduziram distâncias, favoreceram novos modelos de economia, 

alteraram valores e prioridades na sociedade e relativizaram o tempo. Vive-se, hoje, 

em plena Quarta Revolução Industrial, a qual é marcada pelo desbravamento 

tecnológico, pela automação em massa de toda a cadeia produtiva, além da 

convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas.  

Segundo Rutger Bregman (2018, p. 12), a humanidade vive em uma era cujas 

profecias estão se concretizando: o surgimento do Argus II, um implante cerebral que 

ajuda a restabelecer a visão de pessoas com problemas na visão; a invenção de 

pernas robóticas, conhecida como Rewalk, que permite paraplégicos a voltarem a 

andar; a utilização de DNA de antigos animais extintos para que voltem à vida.  

Muito embora tenham ocasionado diversos benefícios na sociedade, as 

tecnologias trouxeram um alerta, especialmente para o mundo do trabalho. Em que 

pese o aumento da produtividade, com a geração de mais riquezas e produção de 

novos produtos, o trabalho passou a ser executado com menos mão de obra 

(PISTONO, 2017, p. 27). 

Diante desse novo panorama, mostra-se desafiador investigar de que forma 

o mundo do trabalho responderá ao ingresso de novos modelos e tecnologias em sua 

ambiência. Para tanto, far-se-á a análise de algumas tecnologias e de alguns modelos 

de negócios disruptivos associados à tecnologia que terão forte impacto no mundo do 

trabalho, tais como, a economia colaborativa, o Big Data, a internet das coisas, a 

automação veicular e a impressão 3D. 

 

2.1 A economia colaborativa 

 

Apesar de não se tratarem propriamente de uma tecnologia, as manifestações 

da economia colaborativa estão influenciando fortemente o mundo do trabalho.  

A sharing economy (economia do compartilhamento) surgiu a nível mundial 

no final do século passado, nos Estados Unidos, após a consolidação do capitalismo 

como sistema econômico e do liberalismo como doutrina político-econômica. Esse tipo 
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de economia deu ensejo a um novo modelo de negócio baseado no compartilhamento 

e na troca de bens e serviços focada na cooperação entre as partes envolvidas, 

implementando o consumo consciente.  

Contudo, para Fábio Pimenta de Pádua Júnior e Mário Sergio Cunha 

Alencastro, o termo consumo colaborativo teria sido enfrentado pela primeira vez por 

Felson e Speath em 1978. De acordo com esses autores, o consumo colaborativo 

seria um evento no qual uma ou mais pessoas consomem bens ou serviços com o 

intuito de se engajarem em atividades conjuntas com um ou mais indivíduos.  

Mais recentemente, Rachel Botsman e Roo Rogers sustentaram que o 

consumo colaborativo seria uma reinvenção de antigos comportamentos de consumo, 

em que o indivíduo prefere utilizar um produto ou propriedade de outra pessoa ao 

invés de adquiri-lo. Não seria, portanto, uma questão de ter propriedade, mas de 

satisfazer as necessidades pontuais (JUNIOR; ALENCASTRO, 2016). 

Evidentemente, a ideia de colaboração sempre existiu nos mais variados 

contextos de interação. No reino animal, há diversas espécies que vivem em 

constante assistência como forma de garantir a sobrevivência, como exemplo, citam-

se as formigas e as abelhas. Na história da humanidade, da mesma forma, a 

colaboração se fez presente desde as sociedades primitivas até os dias atuais.  

Com efeito, nos tempos remotos, as pessoas precisavam ser autossuficientes, 

não havia uma rede de fornecimento de bens, sendo necessário plantar para o 

consumo próprio. O tempo demonstrou que seria mais benéfico ao homem colocar 

em prática seu instinto gregário, com o intuito de perpetrar trocas de bens com as 

demais pessoais. Segundo Aristóteles, o homem é por natureza um ser político que 

não consegue viver isolado e, somente em sociedade, o homem alcançaria sua 

completude.  

Esse processo histórico de evolução da sociedade trouxe reflexos na 

economia, com a cooperação em diversas dimensões, desde a presente nas etapas 

de produção até a observada na divisão do trabalho. Segundo Karl Marx, a 

cooperação seria uma estratégia de aumento de lucro para o capitalismo, 

implementado por meio da cooperação da produção, com a divisão das atividades 

para criação de um produto e redução do dispêndio de tempo de trabalho necessário 

para fabricação de um mesmo bem. (MARX, 1983, p.500). Ou seja, a cooperação 

nada é mais que um planejamento da união de trabalhadores tendo como resultado 
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um produto. Dessa forma, para Marx, a relação entre capitalismo e cooperação seria 

imprescindível, sendo embasada pelo capital (1983, p. 506-507): 

 

 A força produtiva social do trabalho se desenvolve gratuitamente sempre que 
os trabalhadores se encontrem sob determinadas condições, e é o capital que 
os coloca sob essas condições. Pelo fato de aforça produtiva social do 
trabalho não custar nada ao capital e, por outro lado, não ser desenvolvida 
pelo trabalhador antes que seu próprio trabalho pertença ao capital, ela 
aparece como força produtiva que o capital possui por natureza, como sua 
força produtiva imanente. 

 

O fato é que, sob a égide da produção capitalista, a cooperação assumiu novo 

contorno. Assim, desde a segunda metade do século XX, foi implementada na seara 

da comercialização, por meio de alianças estratégicas na cadeia produtiva entre 

empresas adversárias, tendo por objetivo precípuo a diminuição dos custos. Também 

foi fomentada dentro das indústrias por meio da divisão das tarefas no processo de 

produção.  

O capitalismo apresentou-se como um elemento fundamental para 

consolidação da cooperação, haja vista tratar-se de um sistema econômico baseado 

na colaboração social, em que se trabalha para criar bens que não dispomos, com o 

escopo de transformar o mundo em um lugar melhor. Nos dizeres de Adam Smith 

(1988), a divisão do trabalho na cadeia produtiva baseia-se na constante necessidade 

do homem de satisfazer os seus próprios interesses. Arremata expondo (SMITH, 

1983, 49-50):  

 

Numa sociedade civilizada, o homem a todo momento necessita da ajuda e 
cooperação de grandes multidões e sua vida inteira mal seria suficiente para 
conquistar a amizade de algumas pessoas. (...) O homem(...) tem 
necessidade constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta 
ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de 
obter o que quer se conseguir interessar a seu favor auto-estima dos outros, 
mostrando-lhes que é vantajoso para eles fazer-lhe ou dar-lhe aquilo de que 
ele precisa.  

 

Dessa forma, se o atributo da cooperação sempre existiu, afinal, o que 

mudou? A descontinuidade decorreu, em larga medida, da popularização do uso das 

tecnologias digitais (internet e redes sociais), sobretudo do protocolo http, das redes 

sociais e das plataformas. Tudo isso inaugurou um novo paradigma para a sociedade, 

permitindo que os usuários da internet mantivessem relações e compromissos sem 

rosto (GIDDENS, 1990, p.77), o que esvaziou completamente as noções de tempo e 
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espaço (GIDDENS,1990, p. 97).  

Em meio aos princípios do capitalismo que valorizam de forma excessiva o 

consumismo, observa-se um desapego à propriedade, com um olhar mais atento ao 

meio em que se vive, preocupado com a sustentabilidade e com o meio ambiente. 

Essas mudanças geraram reflexos no mundo do trabalho, ocasião em que as relações 

ficaram mais fluidas, não mais engessadas e menos hierarquizadas. A força de 

trabalho, desse modo, ficou menos concentrada na produção, com a valorização das 

atividades intelectuais. 

Introduziu-se também um novo paradigma na economia, com o surgimento de 

novos modelos de negócios, viabilizados pela tecnologia, modificando a forma de 

consumo, que deixou de ser eminentemente presencial e local para ser efetivada por 

meio de plataformas e aplicativos. Diante disso, as empresas ampliaram o alcance 

dos seus produtos a clientes de países ou regiões longínquas, o que levou à 

majoração do lucro. Tais mudanças foram o celeiro propício para implementação do 

conceito de economia colaborativa. 

Sob esse novo panorama, eclode uma nova forma de consumir bens e 

serviços. Os “novos” consumidores estão mais informados e mais exigentes, 

comparam preços e compartilham suas experiências através de plataformas digitais. 

Percebe-se uma mudança na relação entre as empresas e os consumidores aliada ao 

diálogo entre estes últimos, dando oportunidade para o surgimento de uma rede de 

certificação de consumidores baseada na recomendação e reputação de produtos e 

serviços. 

Até meados dos séculos XX, as indústrias ditavam os bens e serviços que 

seriam consumidos pela sociedade (empresa product oriented). No mundo 

contemporâneo, as empresas estão preocupadas em criar mecanismos eficientes de 

feedback, a fim de identificar as reais necessidades do seu público alvo e obter 

elevados índices de satisfação, os quais terão impactos significativos na reputação 

das empresas e demais fornecedores - empresa como market oriented (DE MASI, 

2014, p. 208).  

Com isso, percebe-se que o poder da relação de consumo afasta-se das mãos 

do vendedor e migra para a mão do consumidor, visto que as informações estão mais 

acessíveis e vastas para pesquisa por parte do comprador, e ele pode negociar melhor 

os preços, qualidades e quantidades de produtos e serviços.  
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Segundo Dora Kaufman (2013, on-line): 

 
O consumidor atual quando se vê diante da necessidade de exercer uma 
preferência de qualquer natureza, em geral, consulta as plataformas de 
busca, acessa redes sociais, sites, editorias e blogs especializados. Estamos 
lidando com uma sociedade emergente baseada na informação e no 
conhecimento, que se organiza de uma maneira totalmente distinta da 
sociedade industrial constituída a partir da Primeira e Segunda Revoluções 
Industriais (séculos XVIII, XIX e XX). A circulação da informação não obedece 
as mesmas regras que a circulação das mercadorias, em termos de 
propriedade, de determinação do valor, da natureza das transações 
comerciais, da lógica do consumo. O filósofo Michel Puech (2008) crê que o 
trabalho e a posse dos bens materiais não são mais o centro da estrutura 
social, e que o contexto geral do intercâmbio social e econômico, que foi 
competitivo na era industrial, será colaborativo na era pós-industrial. O autor 
compartilha a crença de que está em curso uma nova revolução industrial, 
onde a “mercadoria” informação não funciona como as demais mercadorias, 
não gera um mercado de escassez de bens regulados pela oferta e demanda, 
refletida no preço. Pelo contrário, a nova economia caracteriza-se pela 
abundância, não importa quantas vezes copiamos e enviamos aos amigos 
um arquivo digital com música, ele continua disponível e reprodutível. 

 

Mostra-se axiomático que as tecnologias digitais alteraram o modo de 

interação em sociedade, com mudanças nos pensamentos e valores. Introduziram 

uma nova filosofia de vida que alia a redução do desperdício, sob a perspectiva do 

usuário, ao aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, sob a ótica da 

sociedade. Também alteraram as relações humanas, inclusive a forma como 

“confiamos uns nos outros”. 

Nas sociedades pré-modernas, as pessoas fixavam-se em determinado 

território e suas relações de convivência, troca e comunicação eram locais. O tempo 

e o espaço não eram “desencaixados” e a confiança existia dentro de um contexto 

local, interligada a um sistema de parentesco e a comunidades reduzidas, com 

supervalorização da tradição.  

Na modernidade, a popularização do relógio mecânico foi fundamental para a 

separação do tempo e espaço. À vista disso, a noção de tempo libertou-se da relação 

com o espaço. Essa separação reescreveu o significado de confiança, com a 

viabilização de um novo tipo de relação: compromisso sem rosto (GIDDENS, 1991, p. 

82). 

Giddens afirma que o mecanismo de desencaixe está representado pelas 

fichas simbólicas e pelos sistemas peritos (1991, p. 32).  Entende-se por ficha 

simbólica “os meios de intercâmbio que podem ser ‘circulados’ sem ter em vista as 

características especificas dos indivíduos ou grupos que lidam com eles em qualquer 
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conjuntura particular” (GIDDENS, 1991, p.30). Como exemplo, citam-se o dinheiro, o 

diploma e o voto.  

Os sistemas peritos, por sua vez, referem-se aos sistemas técnicos ou 

competência profissionais que permitem a organização do meio em que o indivíduo 

vive. Confia-se no conhecimento especializado de determinado especialista. Em razão 

desses sistemas, o número de acidentes aéreos é reduzido, e as pessoas conseguem 

se deslocar em grandes cidades por meio de satélites (DE OLIVEIRA, DA COSTA 

MENDES, 2015, p. 06). 

Verifica-se que toda a vida cotidiana está baseada na confiança que o homem 

deposita nas fichas simbólicas e nos sistemas peritos, já que não é possível que o 

indivíduo domine todo o conhecimento técnico. Muitas vezes, confia-se mais no 

navegador de um veículo (sistema perito) do que na memória de um taxista para se 

chegar a um determinado lugar. Outro exemplo ocorre no comércio eletrônico, quando 

os consumidores fornecem os dados do cartão de crédito sem conhecerem a pessoa 

que está do outro lado da tela, por acreditarem na boa índole do responsável pelo site.  

Para Anthony Giddens (1991, p.102-103): 

 

No desenvolvimento inicial do indivíduo, a confiança básica em circunstâncias 
estáveis de auto-identidade e ambiente circundante — a segurança 
ontológica — não se baseia, numa primeira instância, sobre um senso de 
continuidade de coisas ou eventos. Ao contrário, como vimos notando, ela 
deriva da confiança pessoal e estabelece uma necessidade de confiança nos 
outros que resiste, sem dúvida, de uma maneira ou de outra, através da vida 
toda. A confiança nas pessoas, como enfatiza Erikson, é erigida sobre a 
mutualidade de resposta e envolvimento: a fé na integridade de um outro é 
uma fonte primordial de um sentimento de integridade e autenticidade do eu. 
A confiança em sistemas abstratos contribui para a confiabilidade da 
segurança cotidiana, mas por sua própria natureza ela não pode fornecer 
nem a mutualidade nem a intimidade que as relações de confiança pessoal 
oferecem. A este respeito as religiões tradicionais são completamente 
diferentes dos sistemas abstratos modernos, porque suas figuras 
personalizadas permitem uma transferência direta da confiança individual, 
com grandes elementos de mutualidade. No caso dos sistemas abstratos, em 
contraste, a confiança pressupõe fé em princípios impessoais, que "retrucam" 
apenas de uma maneira estatística quando não cumprem com os resultados 
buscados pelo indivíduo. Esta é uma das principais razões pelas quais os 
indivíduos nos pontos de acesso se esforçam para se mostrar confiáveis: eles 
proporcionam o elo entre a confiança pessoal e a do sistema. 

 

Todavia, embora estabelecida a diferença entre a confiança da pré-

modernidade e a da modernidade, isso não significa dizer que o cenário clássico era 

mais estável. Muito pelo contrário, ao longo da história, testemunhou-se que o período 

pré-moderno sofria com a instabilidade social e muitas incertezas. A modernidade 
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trouxe consigo mecanismos capazes de minimizar os riscos e gerar mais segurança 

às transações realizadas, inclusive, entre pessoas desconhecidas, por meio de 

sistemas abstratos (GIDDENS, 1991, p. 77).  

A era moderna conseguiu implementar um tipo de economia denominada 

híbrida (RIFKIN,2014), que tem por base atividades sob o controle de empresas 

privadas e por comunidades on-line. Esta última foi o ambiente propício para a 

implementação da economia compartilhada, a qual trouxe alterações no 

funcionamento das empresas, em seus objetivos, seus métodos e protagonistas, e 

mudanças na forma de consumo. 

Os modelos tradicionais de consumo baseiam-se em transações do tipo 

negócio-para-consumidor (N2C). Com a introdução da economia compartilhada, 

emergiram novos modelos de consumo que estão interligando as pessoas em 

sistemas de transação do tipo par-a-par (P2P). Surgiram, por conseguinte, três novos 

sistemas de negócios: produto-serviços; mercados de redistribuição e estilos de vida 

colaborativos.  

O sistema de produto e serviço é uma forma de consumo em que o 

consumidor paga pela utilização do bem sem a necessidade de adquiri-lo. Esse 

sistema parte do pressuposto de que o indivíduo precisa de um furo na parede e não 

de uma furadeira.  

Essa nova tendência de consumo rompe com o modelo tradicional de 

propriedade privada individual e proporciona significativos benefícios, entre os quais, 

a sustentabilidade ambiental (pois um produto existente terá sua utilidade maximizada 

e o outro deixará de ser fabricado), além de reduzir os custos de transação (economia 

com impostos, economia com manutenção e seguro do item que deixou de ser 

adquirido). A título de ilustração, podem-se citar serviços de compartilhamento nas 

mais diversas áreas, como: a) transporte (zipcar, Smart Bike, Uber); b) acessórios 

infantis e brinquedos (Baby Plays, Rent a Toy); c) aluguel de acessórios de moda, tais 

como Bag Borrow or Steal, Fashion Hire, Dressed Up; d) de carona coletiva, nas 

plataformas Liftshare, GoLoco, entre outros.  

Há, ainda, outras categorias de economia compartilhada, como a propriedade 

fracionada, em que as pessoas colaboram para compra e manutenção de um bem 

imóvel, o compartilhamento de filmes (Netflix), de energia solar (Solar City) e até de 

acomodação (Airbnb) (JUNIOR; ALENCASTRO, 2016).  



43 

 

 
 

Por sua vez, o mercado de redistribuição encontra-se associado às trocas e 

doações. Ocorre quando bens ou serviços são disponibilizados a outras pessoas, 

objetivando dar uma nova finalidade e utilidade a um bem ocioso. Baseia-se no 

princípio “reduza, reuse, recicle, repare e redistribua”.  

Dessa forma, o sistema incentiva a reutilização e a revenda de itens 

subutilizados e reduz expressivamente o desperdício, indo na contramão da 

tradicional relação entre produtor, distribuidor e consumidor (B2C). São exemplos: 

Tem Açucar (empréstimos e doação entre vizinhos), Tomaladaca (troca de produtos 

e serviços), Xcambo (troca de produtos), Trocandolivros (troca de livros), Projeto 

Gaveta (clothing swap - troca de roupas), Trocacasa (troca de casas entre viajantes 

pelo mundo), o mercado livre, OLX, Around Again, 99 Dresses, eBook, Fling 

(BOTSMAN; ROGERS, 2010). 

O último modelo dos estilos de vida colaborativos está assentado na união de 

pessoas com interesses semelhantes para divisão e troca de recursos, como tempo, 

espaço, habilidades e dinheiro. Entre os três sistemas de compartilhamento, percebe-

se que o de estilo de vida colaborativo possui na sua interface os sentimentos de 

solidariedade e de caridade. Como exemplos, podem-se citar: The Hub, Bees Office, 

Hub Culture, Citizen Space (espaço de coworking); Eat with Me, House Bites 

(refeições compartilhadas); Park at my House (vaga de carro), Bliive (troca de tempo 

e experiência); vaquinhas on-line; KickStarter – EUA, Catarse (crowdfunding), 

comunidade alumni (bolsas de graduação). 

Muito se discute se o senso colaborativo seria algo intrínseco ao ser humano 

ou se apenas aflora em situações determinadas. Em reportagem divulgada na Revista 

da FGV, Magali Cabral (2015, p. 47) afirma que o homem é um ser biologicamente 

colaborativo e que não nasceu para competir. O comportamento competitivo é 

fomentado nas escolas, no trabalho e no seio familiar, com o intuito de favorecer o 

sistema econômico do capitalismo.  

Não se pode olvidar que houve uma disseminação em grande proporção das 

práticas colaborativas a partir da crise econômica mundial de 2008. Um novo 

movimento emergiu, desafiando, em algumas áreas, o consumismo desenfreado 

típico do capitalismo, seja pela escassez de recursos naturais ou pelos elevados 

índices de desemprego, seja pela propagação em rede de um novo padrão de 

consumo.  
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O fato é que, desde então, a economia compartilhada vem transformando 

segmentos consolidados da economia, como os mercados da hotelaria, indústria 

musical, editorial e do cinema, transporte e outros serviços em geral. Hoje, nada mais 

é como antes foi. Tudo isso deu ensejo a novos modelos de negócios que tornam 

viáveis tais práticas, permitindo a rápida conexão entre pessoas desconhecidas para 

que entabulem transações (VILLANOVA, 2015, p. 103). 

O surgimento do Airbnb, plataforma que intermedia a locação de espaços 

particulares por preços mais acessíveis, trouxe reflexos na rede hoteleira. Para o 

empresário Guilherme Paulus, fundador da empresa CVC, a Airbnb trata-se de uma 

concorrência desleal, seja porque não possui gastos fixos, como impostos, 

funcionários etc, seja porque não sofre fiscalização, viabilizando melhores preços. 

(2017, on-line). 

Segundo pesquisa realizada pela CBRE-CB Richard Ellis, o Airbnb gera dois 

impactos no setor hoteleiro: “impede o aumento de preços dos quartos, o que seria 

normal em um ambiente menos competitivo. Segundo, reduz a construção de novos 

hotéis, o que não é algo de todo ruim, uma vez que mantém a oferta em equilíbrio com 

a demanda” (2017, on-line). 

Algumas cidades brasileiras regulamentaram a locação de imóveis 

residenciais para temporada. É o caso da cidade de Caldas Novas, um dos principais 

destinos turísticos de Goiás. Por meio da Lei Complementar n. 99/2017, o município 

regulamentou imóveis residenciais como meios de hospedagens. Estão enquadrados 

nesta lei os imóveis residenciais que são divulgados ou ofertados por meio da 

intermediação de sites, aplicativos ou plataformas eletrônicas. 

Há estudos que afirmam que o Airbnb movimenta mais a economia do local 

de destino do que o setor hoteleiro. Constatou-se que o turista que faz uso de tal 

serviço hospeda-se por mais dias no destino e consume até três vezes mais no 

comércio local. No Brasil, os hóspedes do Airbnb incrementam o PIB com R$ 788,2 

milhões de reais a mais do que se utilizassem hotéis ou pousadas. 

A indústria musical, cinematográfica e editorial foi sensivelmente prejudicada 

com a possibilidade de compartilhamento de vídeos e livros no mundo digital. 

Surgiram plataformas, como a Netflix e o Spotify, que prejudicaram consideravelmente 

o mercado de locação de filmes e compra de mídias, sem falar da existência de 

inúmeros canais não autorizados de compartilhamento. A propósito, não custa lembrar 
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que livrarias físicas tradicionais de grande porte, como Saraiva e Cultura, estão 

passando, segundo notícias divulgadas em periódicos nacionais, por sérias 

dificuldades financeiras, agravadas sobretudo depois do fortalecimento de 

plataformas de venda de livros on-line, como a Amazon, a estante virtual e a FNAC.  

A Livraria Cultura, embora em crise desde meados de 2015, quando já se 

percebia uma redução do seu faturamento, em aproximadamente 30% (trinta por 

cento), surpreendeu a todos quando anunciou, em 2017, a aquisição da Estante 

Virtual e da FNAC. Afirmou-se, na época, que o primeiro negócio tinha como escopo 

consolidar a livraria no mercado de venda virtual de obras literárias. O segundo 

negócio, por sua vez, envolveu 135 (cento e trinta e cinco) milhões para que a Cultura 

mantivesse as 12 (doze) lojas da FNAC abertas e assumisse seu passivo. (GOMES, 

2018, on-line).  

Para muitos, a Cultura precipitou-se em assumir tais negociações, o que 

ocasionou a atual situação da livraria, que entrou com pedido de recuperação judicial6 

e encerrou suas atividades em 20 (vinte) lojas, com uma dívida com fornecedores 

estimada em 300 (trezentos) milhões.  

Outra grande livraria brasileira segue o mesmo caminho. A livraria Saraiva, 

que contava, em 2017, com aproximadamente 100 (cem) lojas, atualmente encontra-

se apenas com 80 (oitenta) pontos de vendas, e ingressou com pedido de recuperação 

judicial desde novembro do ano passado7. Dentre as justificativas apresentadas no 

plano de recuperação estão desde a crise da economia brasileira, a carência do 

crédito bancário, os problemas em saldar dívidas com fornecedores, até dificuldades 

em implementar um novo sistema tecnológico (2019, on-line). 

Especialistas no setor afirmam que a crise vivenciada pelo setor editorial, com 

o encerramento de centenas de lojas, a demissão em massa de funcionários e os 

pedidos de recuperação judicial das gigantes do setor (Cultura e Saraiva), seria 

apenas a ponta do iceberg. Verifica-se como resultado da falência de um modelo 

fadado ao fracasso, ou porque ao final do mês o saldo receita e despesa não fecha, 

ou porque o modelo físico não é mais tão atrativo ao leitor.  

Tudo isso seria consequência das transformações tecnológicas e 

                                                             
6 Processo n.º 1110406-38.2018.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 
da Comarca de São Paulo/SP, no valor de R$ 285.391.594,66 
7 Processo n.º 1119642-14.2018.8.26.0100, em trâmite na 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial 
da Comarca de São Paulo/SP, no valor de R$ 674.698.227,2 
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comportamentais associadas à digitalização, multiplicando a oferta de exemplares a 

título gratuito, desmotivando a compra física das obras e, consequentemente, 

prejudicando autores e livrarias. O fato é que houve uma mudança sociológica, em 

que a dependência do livro físico na vida dos leitores diminuiu e o mercado editorial 

mostrou-se resistente em compreender o real impacto em sua atividade (2018, on-

line). 

Outro vilão do mundo editorial é a pirataria dos livros. Antes, tal fenômeno era 

presencial, por meio de cópia física, as conhecidas xerox. Atualmente, ocorre o 

compartilhamento em massa dos exemplares na íntegra em diversos formatos, como 

pdf, Epub e outros, pelos mais diversos meios, sejam sites, blogs e grupos nas redes 

sociais. O seu alcance é amplo e de difícil precisão. Tal fenômeno é crime e fere a Lei 

n. 9.610/1998, que regula os direitos dos autores, e o Código Penal (LEITÃO, 2016, 

on-line). 

Segundo o presidente da Associação Nacional das Livrarias (ANL), Bernardo 

Gurbanov, uma alternativa às livrarias para se reerguerem desse momento de crise 

editorial é voltar às origens, mantendo como principal foco os livros, com espaços 

reduzidos e um número ínfimo de lojas (GOMES, 2018, on-line). 

Na contramão do cenário de crise, lojas de pequeno porte viraram uma 

excelente oportunidade para, por meio de um serviço personalizado, manterem-se 

firmes no mercado, pois apesar do encerramento das atividades das grandes redes 

do mercado, houve um crescimento no consumo de livros. Segundo o Sindicato 

Nacional dos Editores de Livros (SNEL), houve um aumento na venda de títulos, entre 

janeiro e outubro de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017, com um 

crescimento de 3,6% (três vírgula seis por cento) do volume de livros e um aumento 

de 5,37% (cinco vírgula trinta e sete por cento) no faturamento do setor, refletindo no 

crescimento de leitores em todo o Brasil (2019, on-line). 

Outra atividade que se destaca nesse campo é o de prestação de serviço. 

Cite-se o UBER, plataforma criada em 2009 na Califórnia, Estados Unidos, com o 

objetivo de conectar motoristas particulares a passageiros interessados em um meio 

de transporte. Sua presença em alguns países não sofreu muita resistência, como 

Canadá, Filipinas, México e Índia, mas em outros, como na Alemanha, China e no 

Brasil, gerou muita polêmica (CORRÊA, 2015, on-line). 

No Brasil, o aplicativo foi bem aceito pela população. De um lado, os usuários 
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passaram a usufruir um serviço de qualidade com preço mais acessível e maior 

diversidade na forma de pagamento (cartão de crédito). De outro, muitas pessoas em 

situação de desemprego ou subemprego vislumbraram a possibilidade de serem 

reinseridas no mercado de trabalho para geração de renda.  

Contudo, não existe unanimidade em relação à ferramenta. Até hoje, existe 

resistência dos sindicatos dos motoristas de táxi, os quais passaram a enfrentar uma 

nova concorrência no mercado que independe de licença específica para ofertar um 

serviço semelhante por um preço inferior.   

Embora tenha surgido com a promessa de ser uma plataforma que permitiria 

que o motorista fosse seu próprio patrão, com a liberdade e flexibilidade de dirigir 

somente quando quisesse, criando seu próprio horário, na prática, a realidade é 

diversa. Há associados que afirmam que a negativa de corridas constantes, a 

avaliação abaixo do padrão e a não realização de uma quantidade mínima de corridas 

diárias, são algumas das justificativas para o motorista ser descredenciado do serviço 

(WISNIEWSK; ESPOSITO, 2016, p. 64-65). 

Destarte, o Uber passou a ser visto como um facilitador da precarização do 

trabalho, que utiliza mão de obra sem garantir direitos trabalhistas. Com efeito, os 

motoristas não possuem a alegada livre iniciativa e são responsáveis pelos custos 

operacionais de seu negócio (internet, IPVA, gasolina, manutenção do veículo etc). 

Exatamente por isso deve ser reconhecido o vínculo empregatício entre os motoristas 

e o uber, o que inclusive já aconteceu em algumas localidades, como no Reino Unido 

(2018, on-line). 

No Brasil, o Judiciário tem apreciado com cautela os pedidos de 

reconhecimento de vínculo empregatício entre os motoristas e o aplicativo Uber, 

especialmente para que não ocorra a banalização do liame empregatício. Observa-se 

que os magistrados têm analisado de forma pontual os casos e somente anuem 

quanto ao vínculo empregatício quando presentes todos os requisitos legais previstos 

na legislação pátria.  

Entre aludidas decisões, menciona-se a sentença proferida pela juíza da 33ª 

Vara do Trabalho de Belo Horizonte, Dra. Ana Maria Espi Cavalcante, em que foi 

reconhecido o vínculo empregatício entre um motorista e a empresa Uber, sob o 

fundamento de que estavam presentes os elementos configuradores da relação de 

emprego – pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação – à medida 
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que o aplicativo exercia diversas formas de controle sobre a jornada do reclamante.  

Segundo a magistrada, a subordinação encontra-se presente na relação entre 

as partes quando a empresa controla e desenvolve o negócio, estabelecendo os 

critérios de remuneração de seus motoristas. Em contrapartida, fica o motorista sujeito 

às regras estabelecidas e ao seu poder disciplinar do Uber, já que poderá ser excluído 

do quadro em virtude de sua reputação. 

Em outra decisão proferida no Judiciário brasileiro, chegou-se a colocar em 

discussão se a relação firmada entre o motorista de Uber e o aplicativo seria de fato 

um modelo de economia compartilhada. Para a Juíza Dra. Beatriz de Lima Pereira, o 

modelo de economia compartilhada tem em sua essência uma divisão do uso de 

serviços e produtos, numa perspectiva horizontal, por meio de tecnologias digitais, e 

o Uber nada compartilha. Possui, em sua essência, a finalidade empresarial de obter, 

por meio da mão de obra de terceiro, o lucro.  

De todo modo, em fevereiro de 2020, a 5ª Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho proferiu decisão afastando o reconhecimento do vínculo empregatício entre 

o motorista e o aplicativo Uber, por entender que a prestação do serviço é flexível e 

não exigia exclusividade. Acredita-se que referida decisão passa a ser um precedente 

aos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil, que divergem acerca do tema.8 

No mesmo diapasão, alguns doutrinadores, citados por Ana Luisa Ilha 

Villanova, entendem que, depois da abertura do capital da Uber na bolsa de valores, 

a empresa perdeu a sua essência de economia compartilhada e passou a praticar 

comportamentos não competitivos, enquadrando-se mais como uma empresa 

tradicional (VILLANOVA, 2015, p.14). 

Ademais, critica-se o reduzido grau de transparência da empresa em relação 

ao algoritmo utilizado para determinar o preço das corridas, o qual é controlado 

exclusivamente pela Uber, sem qualquer ingerência dos motoristas. Geralmente, o 

preço é definido por um valor base, numa relação entre a distância percorrida e a 

expectativa de tempo para realização do trajeto. Em outro momento, o preço pode ser 

dinâmico, sendo elevado ou reduzido pelos algoritmos do aplicativo, a depender da 

procura (TEODORO; DA SILVA, 2017, p.03). 

                                                             
8 Decisão proferida no dia 05 de fevereiro de 2020 pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do 
processo nº 1000123-89.2017.5.02.0038. Para o Relator, Ministro Breno Medeiros, restou demonstrado 
ao longo do processo que o motorista tinha a opção de ficar off-line, com a flexibilidade na prestação 
de serviços e nos horários de trabalho. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/formas_remuneracao.htm
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Além disso, questiona-se a confiabilidade no procedimento seletivo dos 

motoristas, porquanto o documento necessário para cadastramento do indivíduo 

limita-se ao envio de cópia da carteira nacional de habilitação. Com base nos dados 

informados, o aplicativo faz uma análise dos antecedentes criminais do indivíduo, 

pesquisando também em alguns bancos de dados públicos e oficiais de todo o país. 

Todavia, essa análise não tem sido suficiente para coibir alguns crimes. Não 

são raras as notícias de crimes de estupro, latrocínio e homicídio cometidos por 

motoristas do aplicativo. No ano passado, noticiou-se nos jornais de grande circulação 

de Fortaleza que um motorista do aplicativo criou perfis falsos e estuprou clientes. 

Segundo as vítimas, no meio do percurso, o motorista desviava do trajeto e as levava 

para locais isolados cometendo os abusos (2018, on-line). 

Outro segmento no sistema de compartilhamento que está se expandido em 

ritmo acelerado é a plataforma de prestação de serviços que envolvem as profissões 

de babá, pintor, eletricista, diarista etc. A reputação do profissional é avaliada pelos 

usuários do serviço, servindo como parâmetros as recomendações e impressões de 

quem já contratou o serviço prestado. Nacionalmente, mencionam-se os aplicativos 

Getninjas (maior site de contratação de serviços do Brasil), Serviçaria (funciona como 

um mural em que as pessoas divulgam seus trabalhos, como serviços de pintura, 

elétricos e desenvolvimento de site) e DogHero (hospedagem de animais de 

estimação de pessoas que viajarão). 

Jeremy Rifkin, em sua obra “A Sociedade do Custo Marginal Zero”, sustenta 

que o capitalismo será ultrapassado pela economia colaborativa, dando lugar a uma 

sociedade pós-consumo. Para ele, o constante avanço tecnológico, fruto do 

dinamismo, da eficiência do sistema de produção e da evolução das máquinas, 

tornará cada vez mais rápido o processo de produção de um bem e, com isso, o custo 

marginal para criar esse bem ficará muito próximo a zero. Como consequência, os 

lucros das empresas diminuirão, o direito de propriedade será enfraquecido e a 

economia baseada na escassez dará lugar à economia da abundância.  

Nesse contexto, acredita-se que a economia do compartilhamento fomentará 

o reaproveitamento dos recursos e dos bens já existentes. Surgirá, então, uma outra 

forma de capitalismo, que oferecerá serviços mais focados na criatividade (RIFKIN, 

2016, p.32-33). 

John Maynard Keynes, famoso economista que faleceu em 1946, já antevia 
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um revés no capitalismo a partir da introdução de novas tecnologias. Para ele, as 

tecnologias estimulavam a produtividade, mas reduziam o custo de produção dos 

bens e serviços, com a utilização de menos mão de obra. Logo, surgiria um 

desemprego tecnológico, posto que as novas formas de o empregador economizar 

com a mão de obra ultrapassariam a descoberta de novas formas de enquadrá-la no 

mercado. A sua visão era otimista por entender que esse novo panorama seria uma 

benesse, porque significaria que a humanidade estaria solucionando o problema 

econômico que sempre a assombrou, dedicando-se a propósitos não econômicos, 

como a arte e a religiosidade (RIFKIN, 2016, p. 19-20).  

A título ilustrativo, transcrevem-se os dizeres de John Keynes em seu artigo: 

“As Possibilidades Econômicas para Nossos Netos” (1978, p. 03): 

 

Neste momento, a grande rapidez destas mudanças vem nos ferindo e vem 
trazendo problemas difíceis para resolver. Outros países estão sofrendo re-
lativamente por não estarem na vanguarda do progresso. Nós estamos sendo 
afligidos por uma doença nova em cujo nome alguns leitores podem ainda 
não ter ouvido falar, mas com a qual eles lidarão nos anos vindouros - a sa-
ber, o "desemprego tecnológico". Isto significa desemprego devido a nossas 
descobertas de meios de economizar o uso da mão-de-obra ocorrendo em 
ritmo maior que o passo no qual nós podemos achar novos usos para a força 
de trabalho. Mas esta é só uma fase temporária de desajuste. Tudo isso sig-
nifica no longo prazo que o gênero humano está resolvendo seu problema 
econômico. Eu prediria que o padrão de vida em progressivos países daqui 
a cem anos estará entre quatro e oito vezes mais alto do que o é nos dias de 
hoje. Não haveria nenhuma surpresa nisso, mesmo à luz de nosso conheci-
mento presente. Não seria tolice contemplar a possibilidade de um progresso 
ainda maior.  

 

Na realidade, o que acontece hoje com a economia compartilhada já foi 

vivenciado com outras atividades ou tecnologias no passado. Preocupa-se 

imediatamente com os benefícios gerados à sociedade e pouco se questiona acerca 

dos seus efeitos. O fato é que apesar de existir uma filosofia social e sustentável em 

torno da economia compartilhada, justificando a sua existência, como toda novidade 

que se apresenta, existem receios e preocupações das suas consequências. Quais 

os seus reflexos na economia? E nas relações laborais? Há necessidade de 

regulamentação? 

São incontestáveis as transformações sociais decorrentes dos modelos das 

economias compartilhadas. A partir dos exemplos indicados, verificam-se, de pronto, 

os benefícios à sociedade, com a introdução de novas relações econômicas que 

possibilitam a reinserção de pessoas desempregadas no mercado, bem como o 
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desenvolvimento e a amplificação de novos valores, entre eles, o reaproveitamento e 

a preocupação de desenvolver atividades para o bem comum que sejam capazes de 

reunir valores econômicos e sociais. 

Contudo, não se pode menosprezar os efeitos nefastos que a revolução 

tecnológica trará no seio da humanidade, em especial no mundo do trabalho. Acredita-

se que a inteligência artificial, os algoritmos de Big Data ou a bioengenharia já estão 

minando os campos de trabalho no mercado, excluindo um número considerável de 

pessoas que executam tarefas eminentemente mecânicas. Surgirá em breve uma 

nova classe de trabalhadores sem utilidade. Não se sabe se a sociedade se encontra 

preparada para lidar com as desordens políticas e sociais que irão eclodir (HARARI, 

2018, p.27). 

Para Yuval Noah Harari (2018, p. 37), os novos postos de trabalho 

demandarão um elevado grau de especialização. Essa exigência dificultará 

sobremaneira o acesso dos trabalhadores com reduzido grau de qualificação, mas 

que vinham sendo absorvidos pelo mercado de trabalho para exercerem atividades 

mecânicas (que exigiam pouca formação e conhecimento). Veja-se:  

 

O problema com todos esses novos empregos, no entanto, é que eles 
provavelmente exigirão altos níveis de especialização, e não resolverão, 
portanto, os problemas dos trabalhadores não qualificados que estão 
desempregados. A criação de novos empregos humanos pode mostrar-se 
mais fácil do que retreinar humanos para preencher esses empregos. Em 
ciclos de automação anteriores, as pessoas podiam passar de um trabalho 
padronizado de baixa qualificação a outro com facilidade. Em 1920, um 
trabalhador agrícola dispensado devido à mecanização da agricultura era 
capaz de achar um novo emprego numa fábrica de tratores. Em 1980, um 
operário de fábrica desempregado poderia trabalhar como caixa num 
supermercado. Essas mudanças de ocupação eram possíveis porque a 
mudança do campo para a fábrica e da fábrica para o supermercado só 
exigiam um retreinamento limitado. Em 2050, porém, um caixa ou um 
operário da indústria têxtil que perder seu emprego para um robô dificilmente 
estará apto a começar a trabalhar como oncologista, como operador de drone 
ou como parte de uma equipe humanos -IA num banco. Não terão as 
habilidades necessárias. (...) Além disso, nenhum dos empregos humanos 
que sobrarem estará livre da ameaça da automação, porque o aprendizado 
de máquina e a robótica continuarão a se aprimorar. Um caixa do Walmart de 
quarenta anos de idade desempregado que graças a esforços sobre-
humanos consegue se reinventar como piloto de drone poderá ter de se 
reinventar novamente dez anos depois, quando a pilotagem de drones poderá 
também ter sido automatizada. Essa volatilidade também dificultará a 
organização de sindicatos e a garantia de direitos trabalhistas. Se hoje muitos 
novos empregos em economias avançadas já envolvem trabalho temporário 
sem proteção, trabalho de freelancer e tarefas isoladas realizadas só uma 
vez, como sindicalizar uma profissão que prolifera e desaparece em uma 
década? 
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O grande desafio na atualidade consiste em conciliar a atividade empresarial 

tradicional com os novos modelos de negócios, assim como responder 

questionamentos em vários campos do direito (direito civil, direito do consumidor, 

direito do trabalho e outros).  

Essa instabilidade social exige do Estado uma regulamentação específica que 

solucione os novos problemas contemporâneos, como a existência ou não de relação 

empregatícia entre o motorista e a Uber ou a responsabilização civil pelo furto de um 

bem em um apartamento alugado pelo Airbnb. Entregar a solução de tais questões ao 

Poder Judiciário, certamente, levará à insegurança jurídicas das relações, o que é 

incompatível com um Estado de Direito. 

A regulamentação desses novos conceitos e valores passa por uma 

compreensão de que tais atividades permitem buscar medidas que apresentem maior 

transparência aos procedimentos executados, mais segurança aos consumidores e 

aos intermediários, além de aumentar a credibilidade dos serviços prestados no seio 

da sociedade, possibilitando a coexistência dos antigos modelos econômicos com as 

novas formas de economia.   

 

2.2 Internet das coisas e Big Data 

 

A Internet das Coisas (IoT) e o Big Data caracterizam-se como duas 

tecnologias disruptivas que estão intimamente interligadas. Ambas podem ser 

consideradas frutos do desenvolvimento dos últimos anos, advindas da internet e da 

tecnologia da informação.  

A Internet das Coisas (IoT) é uma tecnologia que despontou a partir da Quarta 

Revolução Industrial e possibilitou a conexão dos objetos do cotidiano à internet, 

viabilizando o controle remoto de máquinas, de recursos naturais, de pessoas por 

meio de sensores inteligentes que coletam e processam dados (SCHWAB, 2018, 

p.148). 

O aludido termo foi criado em 1995 por Kevin Ashton, um dos fundadores do 

MIT Auto ID Center. Por longos anos não havia expectativa quanto ao seu ingresso 

na sociedade, em razão do seu custo elevado. Entre 2012 a 2013, o preço do chip de 

identificação por radiofrequência minimizou em até 40% (quarenta por cento), 

permitindo sua introdução na cadeia produtiva. Atualmente, os chips de 
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monitoramento custam centavos. (KIFKIN, 2016, p.94-95). 

A relação do aumento da velocidade, de memória e de potência dos 

computadores, com a diminuição do seu preço e tamanho, é um clássico exemplo de 

mudança exponencial. Esta, por sua vez, foi aplicada pela primeira vez na 

computação, por intermédio da Lei de Moore, assim denominada em face das 

previsões do seu criador Gordon Moore, que profetizou que a capacidade dos 

componentes eletrônicos multiplicaria de 18 (dezoito) em 18 (dezoito) meses 

(KOTLER; DIAMANDIS, 2012, p. 73 – 74). 

A IoT tem sido utilizada como forma de otimizar suas operações e criar uma 

“economia da atração”. Por meio de algoritmos e do estudo de comportamento na 

rede mundial de computadores, podem-se prever as necessidades de cada indivíduo. 

(SCHWAB, 2018, p.147). Dessa forma, trouxe mudanças na indústria, desde a 

manufatureira até a petrolífera. Essa tecnologia, portanto, facilita a convergência entre 

o mundo físico e o virtual, otimizando a vida em sociedade. 

A sua democratização e popularização somente foram possíveis com a 

evolução do hardware e do software, bem como com a evolução na integração 

eletrônica interna e externa. Essa integração gerou ciclos de inovação, com o aumento 

da capacidade de processamento e armazenamento, a diminuição do custo, o 

aumento da funcionalidade e a simplificação do uso, o que permitiu interligar quase 

tudo à internet. As evoluções e os ciclos vivenciados na era da informação levaram 

ao contexto atual, no qual a IoT está em ampla expansão e consolidação no cenário 

mundial (MAGRANA, 2018, p. 30). 

Segundo Klaus Schwab (2018, p.150), a IoT possui três capacidades centrais, 

quais sejam: 

 

Primeiro, ela permite que dados abundantes sejam combinados com análises 
(analytics) inteligentes, as quais oferecem novas fontes de dados contextuais 
que refletem os eventos em um ambiente mais geral. Ela também oferece 
dados de desempenho dos dispositivos, ajudando as empresas e os 
indivíduos a prever o desempenho dos bens e onde existem oportunidades 
para aumento de valor. (...) 
A segunda capacidade central origina-se da comunicação e coordenação 
desses dispositivos, que levam ao aprimoramento da eficiência e da 
produtividade.  (...) 
A terceira capacidade é a criação de objetos inteligentes e interativos que 
oferecem novos canais para entregar valor aos cidadãos. Como uma rede de 
compartilhada de sensores e dispositivos, existem oportunidades 
colaborativas para outras tecnologias compartilhadas, como a IA em nuvem, 
o blockchain, a fabricação de aditivos, os drones, a produção de energia e 
muito mais.  
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Apesar de inserida há poucos anos no seio da sociedade, a IoT é considerada 

o grande motor da revolução econômica e estará cada vez mais presente na vida em 

sociedade. Estima-se que na atualidade conecte cerca de 11 (onze) bilhões de 

pessoas no mundo. Para Rifckin, em 2030, serão cerca de 100 (cem) bilhões de 

pessoas conectadas a um custo baixíssimo.  

Embora encontre-se em franca expansão, já é possível identificar alguns 

impactos positivos do uso da internet das coisas: 1) o aumento da eficiência na 

utilização dos recursos; 2) aumento da produtividade; 3) melhoria da qualidade de 

vida; 4) menor custo de prestação de serviços; 5) eficiência na logística das empresas; 

6) efeito sobre o meio ambiente; dentre outros (SCHWAB, 2016, p.91).  De acordo 

com Jeremy Rifkin (2016, p.28): 

 

A IoT envolve o ambiente construído e o ambiente natural numa rede 
operacional coerente, permitindo que cada ser humano e cada coisa se 
comuniquem entre si para encontrar sinergias e facilitar interconexões que 
otimizem a eficiência termodinâmica da sociedade e, ao mesmo tempo, 
assegurem o bem-estar do planeta como um todo. Se as plataformas 
tecnológicas da Primeira e da Segunda Revolução auxiliaram a separar e 
isolar a miríade de interdependência da Terra para fins de comercialização e 
ganhos pessoais, a plataforma IdC da Terceira Revolução Industrial reverte 
o processo. O que faz da IdC uma tecnologia disruptiva na maneira como 
organizamos a vida econômica é que ela ajuda a humanidade a se reintegrar 
na coreografia complexa da biosfera, e, ao fazer isso, aumenta 
dramaticamente a produtividade, sem comprometer as relações ecológicas 
que governam o planeta. Usar menos recursos da Terra de forma mais 
eficiente e produtiva em uma economia circular e promover a transição de 
combustíveis fósseis para energias renováveis são características 
definidoras do surgimento de um novo paradigma econômico. Na nova era, 
cada um de nós se torna um neurônio do sistema nervoso da biosfera. 

 

A IoT vem sendo aplicada tanto na esfera privada como na pública, nos mais 

diversos segmentos, seja no setor industrial, seja no comercial. Empresas monitoram 

o estoque de suas matérias-primas, a linha de produção, a localização dos produtos 

despachados, o comportamento do consumidor e controlam a jornada de trabalho de 

seus funcionários. A centralização ótima de todas essas informações, sem dúvida, 

torna o negócio mais seguro, lucrativo e competitivo, afinal, a integração e a geração 

de tantas informações auxiliam na gestão das atividades operacionais (ALBERTINI; 

DE MOURA ALBERTINI, 2017, p.14).  

As cidades estão se tornando mais inteligentes graças à essa tecnologia. Sua 

implicação vai do controle da infraestrutura de construções, indicando a necessidade 
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de eventual reparo, até o controle de poluição e diminuição dos índices de 

criminalidade em grandes centros urbanos, por meio da utilização de softwares de 

reconhecimento facial e câmaras com inteligência artificial. Já existem sensores 

instalados na iluminação pública para controlar a quantidade de iluminação em seu 

entorno, assim como em coletores de lixo para examinar a quantidade de resíduos e 

otimizar sua coleta (RIFKIN,2016, p.26). 

Outro propósito da Internet das Coisas envolve a administração do 

ecossistema terrestre. Cientistas instalaram dispositivos em florestas para alertar 

bombeiros de risco de incêndios. Na China, foram instalados sensores para controlar 

o nível de poluição. Em 2013, houve um alerta quanto à emissão de gases de carbono 

na capital chinesa, forçando o governo a adotar diligências para reduzir a emissão de 

gases de carbono lançados pelas usinas de carvão e pelos automóveis, no intuito de 

resguardar a população (RIFKIN, 2016, p.26-27).  

No âmbito privado, os consumidores podem programar seus equipamentos 

para que reduzam o consumo de energia. Através do smartphone, podem desligar 

eletrodomésticos durante um período do dia e ajustar a temperatura do termostato da 

geladeira com o intuito de gelar a cerveja para mais tarde. A empresa Samsung 

apresentou, em meados de 2018, um novo refrigerador inteligente (Family Hub). Com 

tal eletrodoméstico é possível gerenciar a vida de uma família, controlando a data de 

validade dos alimentos de seu interior, saber o que tem na geladeira sem a 

necessidade de abrir sua porta, além de sugerir uma lista de produtos para serem 

comprados no supermercado. 

O controle remoto de equipamentos residenciais e coorporativos tornou-se 

viável pelo surgimento de dispositivos com a função de assistentes pessoais. As 

empresas Amazon e Google criaram, respectivamente, as ferramentas Alexa (2014) 

e Cortana (2016) (STRECK; PELLANDA, 2017, p. 01). Esses acessórios funcionam 

por intermédio de comando de voz ou interface, permitindo a comunicação do usuário 

com pessoas, por meio de mensagens ou ligações telefônicas (SILVA, 2018, p. 62). 

De acordo com Jeremy Rifkin (2016, p.27), o impacto mais surpreendente até 

o momento da IoT aconteceu nos sistemas de segurança. A partir da implantação de 

sensores e câmeras em residências, empresas, lojas e áreas públicas, acompanham-

se em tempo real eventuais atividades criminosas, possibilitando uma resposta mais 

eficiente da polícia, com a prisão dos malfeitores.  



56 

 

 
 

Embora sejam inegáveis os impactos positivos da tecnologia em comento, 

não se pode negar a existência de efeitos colaterais, a exemplo da supressão da 

privacidade, da diminuição do número de empregos para o trabalho não qualificado, 

do risco de ataques hackers9 e da maior complexidade e perda de controle. 

Sobre a perda de privacidade, menciona-se o caso que ocorreu nos Estados 

Unidos. Uma clínica que monitorava o ritmo cardíaco de pacientes através de marca-

passos percebeu a fragilidade de tais dispositivos e realizou um recall de quatrocentos 

e sessenta e cinco mil equipamentos, pois havia o risco de um hacker invadir seus 

chips e comprometer a saúde dos pacientes. Além disso, é possível a invasão de 

babás eletrônicas ou brinquedos conectados à internet, colocando em cheque a 

intimidade domiciliar (2017, on-line). 

Já há companhias de seguro que estão instalando sensores para 

monitoramento dos veículos para colher informações sobre a utilização do bem 

segurado (tempo de utilização do veículo, distância percorrida e controle de 

localização). Evidentemente, o objetivo das seguradoras é estimar o risco com maior 

dose de certeza e precificar o seguro do bem, porém, essa estratégia não deixa de 

ser uma invasão à intimidade do segurado, que passa a ter uma terceira pessoa 

monitorando informações quanto aos locais que visita (RIFKIN, 2016, p.26). 

Para as pessoas que nasceram em um mundo totalmente conectado, com a 

divulgação e compartilhamento de cada momento nas redes sociais, a privacidade é 

um bem (aparentemente) relativizado. Valoriza-se de forma excessiva o acesso às 

informações do outro, mesmo que isso signifique abrir mão de sua liberdade 

individual. Assim, a IoT, aos poucos, está eliminando a privacidade até então 

supervalorizada (RIFKIN, 2016, p.96-97). 

O ponto nodal acerca das implicações da IoT e o respeito à privacidade dos 

indivíduos está em encontrar o limite para avalizar tal direito. A Comissão Europeia 

começou a enfrentar tal problemática em 2012, determinando a inserção de 

mecanismos que não facilitem a manipulação indevida de dados pessoais. Ao mesmo 

tempo, entendeu que a condução dos trabalhos deve basear-se no princípio de 

proteção de dados, informando aos indivíduos sobre o processamento, a sua 

                                                             
9 No que concerne a maior complexidade e perda de controle, pode ser utilizado por hacker para invadir 
informações de empresas, órgãos públicos ou para usurpar a privacidade de particulares, dando ensejo 
aos famosos ataques cibernéticos. O maior já registrado ocorreu em 2016, quando câmaras de segu-
rança que monitoram o tráfego foram invadidas e enviaram dados de tráfego para paralisar os sites. 
(SCHWAB, 2018, p.157-158). 
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finalidade, indicando a identidade do processador e indicando as diretrizes de como 

exercer seus direitos (RIFKIN, 2016, p. 98). 

Em relação aos seus efeitos no mundo do trabalho, tal como ocorre em outras 

tecnologias disruptivas, o que se sabe é que causará profundas transformações nas 

indústrias e, à vista disso, haverá impactos sobre o emprego e suas competências. 

Reduzirá a procura por trabalhos manuais e rotineiros, assim como aumentará o 

controle sob a rotina dos trabalhadores. Pode(rá) ser utilizado para controlar a 

presença dos funcionários e o processo logístico da empresa de entrega de 

mercadorias. Porém, acredita-se que, interligada a outras tecnologias, fomentará a 

criação de novos postos de trabalho ligados à programação, design e manutenção 

(SCHWAB, 2018, p.159). 

A conectividade é uma realidade proporcionada pela internet, que gera tanto 

um enorme volume de informações quanto revela que o número de dados produzidos 

são assustadores. O conjunto dessas informações recebe o nome de Big Data. Trata-

se de um grande banco de dados com informações para tomadas de decisões, fruto 

do desenvolvimento dos últimos anos, por meio da internet e da tecnologia da 

informação. Os dados coletados, em sua maioria, são dinâmicos, variando em tempo 

real conforme eventos externos. Nesse contexto, plausível é a cita de Cezar Taurion 

(2013, on-line): 

 

Além de volumes abissais, existem outras variáveis importantes que fazem a 
composição do Big Data, como a variedade de dados, uma vez que 
coletamos dados de diversas fontes, de sensores, a ERPs e comentários nas 
mídias sociais, e a velocidade, pois muitas vezes precisamos analisar e reagir 
em tempo real, como na gestão automatizada do trânsito de uma grande 
cidade. Estas variáveis mudam a maneira de se analisar dados de forma 
radical. Em tese, em vez de amostragens, podemos analisar todos os dados 
possíveis. Um exemplo? Em vez de uma pesquisa de boca de urna nas 
eleições, onde uma pequena parcela dos eleitores é consultada, imaginem 
consultar todos os eleitores. Em teoria, é praticamente quase que a própria 
eleição.  

 

Segundo Yuval Noah Harari (2016, p. 320-321), diante do novo cenário 

mundial de grande fluxo de dados, surgiu uma nova religião: o dataísmo. Trata-se de 

uma nova teoria que sugere a permutação do pensamento por uma operação 

algorítmica. Para uma melhor compreensão, conveniente transcrever parte da obra 

Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã: 
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Assim como o capitalismo, o dataísmo também começou como uma teoria 
científica neutra, mas hoje está em mutação para tornar-se uma religião que 
se arvora a determinar o que é certo e o que é errado. O supremo valor dessa 
nova religião é o “fluxo de informação”. Se vida é informação em movimento, 
e se achamos que a vida é boa, deveríamos estender, aprofundar e dissemi-
nar o fluxo de informação no Universo. Segundo o dataísmo, as experiências 
humanas não são sagradas, e o Homo sapiens não é o ápice da criação ou 
o precursor de algum futuro Homo deus. Humanos são apenas instrumentos 
para a criação da internet de todas as coisas que eventualmente poderá se 
estender para fora do planeta Terra para cobrir a galáxia e até mesmo o Uni-
verso. Esse sistema de processamento de dados cósmico seria como Deus. 
Estaria em toda parte e controlaria tudo, e os humanos estão destinados a se 
fundir dentro dele. (HARARI, 2016, p. 333). 

 

Ademais, o Big Data não diz respeito apenas ao volume de dados, pois 

também ajuda no processamento dos dados que precisam ser validados para então 

serem aplicados. Assim, deve-se entender o Big Data como a composição de cinco 

v’s, quais sejam: volume, variedade, velocidade, valor e veracidade (TAURION, 2013, 

p. on-line). 

Além disso, essa tecnologia possibilita a comparação entre informações 

produzidas em locais e momentos distintos. As empresas e as organizações públicas 

estão fazendo bom uso de tal ferramenta, viabilizando a coleta, o armazenamento e 

gerenciamento de dados, os quais têm sido analisados para a tomada de decisões ou 

correção de alguns rumos provenientes de medidas equivocadas (SANT’ANNA, 2015, 

p. 40-41). 

Nos últimos anos, percebeu-se que a gestão da informação tem favorecido o 

retorno dos investimentos das empresas. O mercado está cada vez mais competitivo 

e os empresários que investem em tecnologias para estudar o comportamento dos 

consumidores partem na frente porque adotam estratégias mais assertivas. Dessa 

forma, a logística das informações passa a ser um recurso para captação de novos 

clientes e fidelização dos antigos (MAÇADA; BRINKHUE; FREITAS JUNIOR, 2015, 

on-line). 

Ressalte-se a utilização do Big Data em esportes de alta performance. A sua 

função é a de coletar dados em tempo real da condição física e neurológica dos 

atletas, examinando a evolução das principais características desses profissionais e 

viabilizando alterações dos treinos na busca dos melhores resultados. Essa ideia 

serviu como pano de fundo para o filme Moneyball (‘O Homem que Mudou o Jogo’). 

No filme, o protagonista era o gerente de um time de beisebol que, apesar das 

restrições orçamentárias, conseguiu vencer o torneio. Para tanto, fez uso do Big Data 
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para a análise de uma variedade de dados a fim de adotar estratégias, visando a 

organizar o time sem gastos astronômicos (MAGNUS, 2018, on-line). 

No setor público, o Big Data vem sendo aplicado no gerenciamento de dados 

de forma mais eficiente, auxiliando no controle dos ativos, receitas e serviços. 

Apresentam-se alguns exemplos exitosos: 1) controle remoto do fluxo de trens nas 

plataformas de metrô, de forma a evitar acidentes; 2) fiscalização do recolhimento de 

IPVA de caminhões que passam pelos postos de pedágios das rodovias; 3) 

julgamento de demandas judiciais com teses pacificadas de repercussão geral, que 

versam sobre o mesmo assunto e possuem no polo passivo a mesma parte10; 4) 

auxílio na gestão da saúde pública; 5) A Receita Federal, órgão responsável pela 

administração de tributos federais e controle aduaneiro no Brasil, tem realizado o 

cruzamento de dados dos gastos com cartão de crédito e de compra de passagens 

aéreas com escopo de cruzar a veracidade das informações declaradas anualmente 

no imposto de renda dos contribuintes (KNEBEL, 2017, on-line). 

Verifica-se, ainda, a aplicação do Big Data como facilitador na relação 

empresa e consumidor, gerando reflexos na sustentabilidade do meio ambiente. 

Através da coleta de informações em seu site, as empresas armazenam os dados 

pesquisados e, através de um histórico, conseguem identificar os interesses do 

consumidor. Caso o item pesquisado não esteja disponível em seu estoque, cria-se 

um mecanismo que avisará ao cliente quando o item já está disponível, ofertando a 

entrega em sua casa. Constata-se a otimização do tempo do cliente, sendo 

desnecessário o seu deslocamento até uma loja física, gerando uma emissão menor 

de gases tóxicos ao meio ambiente. 

De outro lado, não há como negar que a sustentabilidade passou a ser uma 

justificativa para algumas condutas hostis. O Big Data, por meio dos algoritmos, gera 

a sensação de que todos os pensamento e movimentos estão sob constante 

monitoramento. Não é incomum surgirem propagandas de bens que foram 

pesquisados rapidamente na internet, como se existisse um controle sistêmico das 

informações do correio eletrônico, das pesquisas realizadas em buscadores (como o 

Google) e até mesmo de mensagens trocadas em aplicativos multiplataformas (como 

                                                             
10 No Poder Judiciário tem sido cada vez mais frequente a utilização de plataformas com o uso de 
inteligência artificial para tomada de decisões. Cite-se a plataforma Victor, utilizada no Supremo 
Tribunal Federal, o Sistema Elis, utilizado no Tribunal de Justiça de Pernambuco e o Sistema Bem-te-
vi, usado na análise da tempestividade dos prazos recursais perante o Tribunal Superior do Trabalho. 
(2019, on-line). 
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o WhatsApp).  

Em 2018, houve um escândalo envolvendo uma das mídias sociais mais 

populares, o facebook. Especula-se que referida empresa teria disponibilizado 

informações de seus usuários, sem o consentimento destes, a outras empresas, como 

Amazon, Netflix, Spotify e Bing, em troca da permissão de coletar informações desses 

clientes com aludidas empresas, para que fizesse sugestões de conexões, como a de 

indicações de conhecidos (2018, on-line). 

No Brasil, o Judiciário, como forma de rechaçar a venda de informações de 

consumidores, passou a penalizar as administradoras de cartão de crédito e bancos 

que enviam cartões de crédito sem a anuência do cliente, por considerar tal prática 

como abusiva, passível de gerar inclusive abalo moral indenizável. Vale colacionar 

algumas decisões nesse sentido: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN-
CIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
- ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMI-
DOR - COBRANÇA INDEVIDA - PRÁTICA ABUSIVA - ILÍCITO INDENIZÁ-
VEL - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 927, inciso 
IV, CPC, os juízes e tribunais devem observar em seus julgados os enunci-
ados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional 
e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 2. Constitui 
prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e ex-
pressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e 
sujeito à aplicação de multa administrativa (Súmula 532, STJ, Corte Espe-
cial, julgado em 03/06/2015, DJe 08/06/2015). 3. Apelo provido. (TJ-MG - 
AC: 10000181016064001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julga-
mento: 18/12/2018, Data de Publicação: 16/01/2019). 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SO-
LICITADO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS OCORRENTES. LEGI-
TIMIDADE PASSIVA. Legitimidade passiva - Legitimidade passiva reconhe-
cida. Solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, da 
qual a empresa que licencia a marca ("bandeira") de cartão de crédito aos 
bancos integra, como no caso da Mastercard, cujo cartão foi imputado ao 
consumidor. Inteligência dos artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 14, todos do 
CDC. Teoria da Aparência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
Extinção do feito afastada. 1. O envio de cartão de crédito não solicitado 
pelo consumidor gera abalo moral indenizável, que decorre da própria ilici-
tude da conduta perpetrada pelo fornecedor. 2. Valor indenizatório fixado 
em R$5.000,00 (cinco mil reais). Quantia que assegura o caráter repressivo 
e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada 
bastante a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 3. Juros 
de mora de 1% ao mês incidentes a contar do evento danoso (Súmula 54 
do STJ) e correção monetária pelo IGP-M a partir do arbitramento (Súmula 
362 do STJ). RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074253360, 
Quinta Câmara Cível,... Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Al-
meida, Julgado em 30/08/2017). (TJ-RS - AC: 70074253360 RS, Relator: 
Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2017, Quinta Câmara Cí-
vel, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/09/2017). 
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Contudo, com a Lei de Proteção de Dados11 (Lei n. 13.709/2018), espera-se 

uma modificação na forma de utilizar e proteger os dados coletados dos cidadãos em 

território nacional. Referida lei objetiva garantir que sejam coletadas apenas as 

informações dos clientes necessárias para o desenho específico do produto ou 

serviço. Além disso, visa proteger dados sensíveis dos clientes (religião, orientação 

sexual e etnia) para evitar a discriminação de pessoas (JIMENE, 2019, on-line). 

Com isso, um novo desafio apresenta-se, já que os dados coletados poderão 

ser utilizados para o bem ou para fins perversos de manipulação e invasão de 

privacidade. Nas eleições para presidente nos Estados Unidos em 2016, e-mails da 

presidenciável Hillary Clinton foram divulgados. No Brasil, na última eleição para o 

cargo de presidente, alguns analistas políticos reconheceram que a divulgação de 

matérias tendenciosas foi vital para o desfecho que resultou na eleição do candidato 

Jair Bolsonaro (MELLO, 2018, on-line). Por isso, impõe-se uma regulamentação para 

controle de sua utilização, no intuito de vetar excessos.  

Para Yuval Noah Harari (2018, p. 10), o algoritmo do Big Data pode aflorar 

uma ditatura dos dados, em que “todo o poder se concentra nas mãos de uma 

minúscula elite enquanto a maior parte das pessoas sofre não em virtude de 

exploração, mas de algo muito pior: irrelevância” Arremata afirmando que: 

 

Quando os algoritmos passarem a nos conhecer tão bem, governos autoritá-
rios poderiam obter o controle absoluto de seus cidadãos, ainda mais do que 
na Alemanha nazista, e a resistência a esses regimes poderá ser totalmente 
impossível. Não só o regime saberá o que você sente — ele poderia fazer 
você sentir o que ele quiser. O ditador poderia não ser capaz de prover o 
cidadão de serviços de saúde ou igualdade, mas seria capaz de fazer com 
que ele o amasse e odiasse seus adversários. A democracia em seu formato 
atual não será capaz de sobreviver à fusão da biotecnologia com a tecnologia 
da informação. Ou a democracia se reinventa com sucesso numa forma radi-
calmente nova, ou os humanos acabarão vivendo em “ditaduras digitais”. 
(HARARI, 2018, p. 69). 

 

Nesse contexto, parece não haver dúvida dos inúmeros benefícios da Internet 

das Coisas e do Big Data. A polêmica consiste em saber se os dados excessivamente 

produzidos estão sendo utilizados de forma eficiente ou não. Afirma-se que a 

                                                             
11 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem como escopo proteger os direitos fundamentais a 
liberdade e privacidade dos dados pessoais nos meios digitais de pessoas físicas e jurídicas. Conforme 
dispõe o art. 65 da referida lei, parte dos artigos entrou em vigor em 28 de dezembro de 2018, como 
arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 55-K, 55-L, 58-A e 58-B. Ao passo que 
os demais dispositivos somente terão validade a partir de agosto de 2020.  
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utilização excessiva de aludidas tecnologias pode dar azo, inclusive, à discriminação 

injustificada de pessoas, seja em processos seletivos, seja em transações de 

empréstimos bancários. Embora os algoritmos analisem de forma mais segura as 

informações disponíveis sobre determinado indivíduo, comparando-as com as de 

outras pessoas, será difícil identificar o que levou a não escolha do currículo de um 

candidato ou os motivos da negativa de concessão de um empréstimo. 

Acredita-se, ainda, que os grupos hoje discriminados, mas que conseguem 

ter voz em virtude de sua estrutura organizacional, ficarão isolados futuramente, já 

que não será possível identificar o que levou um algoritmo a não escolher aquela 

determinada pessoa, inviabilizando os motivos de ela não ter sido a opção (HARARI, 

2018, p. 70). 

Outra preocupação envolve a existência de um número suficiente de 

profissionais qualificados para análise da enorme quantidade de dados produzidos 

velozmente. De acordo com a diretora de sustentabilidade global da SAS, Alyssa 

Farrell (2014, on-line), “para aproveitar as oportunidades, as empresas precisam de 

mais profissionais de talento analítico à sua disposição”. 

 

 

2.3 Automação veicular  

 

A possibilidade de veículos automatizados, assim como de outras tecnologias 

disruptivas, era apenas uma fantasia no imaginário da sociedade, que só estava 

presente em filmes, por exemplo. Porém, com a evolução das tecnologias, da 

matemática, da física, da engenharia e dos computadores, passou a ser uma 

“realidade” no mundo das coisas “reais” (PISTANO, 2017, p. 79). 

A automação veicular permite que carros, ônibus e trens movimentem-se sem 

a necessidade de um motorista. Até chegar a esse ponto, foram realizados diversos 

testes, em situações normais e extremas, para enfim apresentá-lo a sociedade. A 

priori, no geral, considera-se uma tecnologia confiável. Entre as vantagens de sua 

utilização, reporta-se a garantia de segurança do motorista em situações adversas, 

possibilitando a execução de uma ou de mais tarefas no percurso, tais como: manter 

a faixa correta, conservar uma distância segura entre os veículos, seguir as diretrizes 

de velocidades estabelecidas pela estrada, fazer ultrapassagens seguras e seguir 
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pelo caminho mais curto e seguro até seu destino e estacioná-lo corretamente. 

(JUNG, 2005, p. 1364). 

De acordo com Osório e Luciane (2001, on-line), os veículos autônomos 

podem ser controlados de duas maneiras distintas: “(...) baseado em um sistema 

especialista composto por um conjunto de regras heurísticas, ou, baseado em uma 

Rede Neural Artificial com aprendizado supervisionado”. Ambos os sistemas utilizam 

sensores para controle da direção do dirigível, da velocidade e do deslocamento. 

A recepção da tecnologia, entretanto, ainda é uma incógnita, em virtude de 

seus impactos em alguns segmentos da economia. Exatamente por isso, depende de 

um eficiente trabalho de marketing, até porque sempre existirão pessoas que 

defendem a paixão por dirigir, o controle sob as ferramentas ao nosso redor e o perigo 

de tal equipamento.  

Kai-Fu Lee (2019, p. 125) traz, de forma objetiva, uma reflexão a respeito dos 

benefícios da expansão dos veículos autodirigíeis e seus malefícios:   

 

Os veículos autônomos estão a caminho de se tornarem, de alguma forma, 
muito mais seguros do que os veículos dirigidos por seres humanos, e a 
implantação generalizada da tecnologia reduzirá drasticamente essas 
fatalidades. Também levará a enormes aumentos na eficiência das redes de 
transporte e logística, ganho que ecoarão em toda e economia. Porém, 
paralelamente às vidas salvas e à produtividade obtida, haverá outros casos 
em que empregos ou até vidas serão perdidas devido à mesma tecnologia. 
Para começar, os motoristas de táxi, caminhão e ônibus e entregadores em 
geral terão pouca utilidade em um mundo de direção autônoma. Também 
será inevitável o mau funcionamento em veículos autônomos que causarão 
colisões. Haverá circunstâncias que forçarão esses veículos a tomarem 
decisões éticas angustiantes, como se deverão virar para a direita, com 55% 
de chance de matar duas pessoas, ou virar para a esquerda, com 100% de 
chance de matar uma. 

 

Logo, uma das principais questões sobre a utilização de tal tecnologia diz 

respeito à segurança e à responsabilidade em caso de acidente. O responsável será 

o proprietário do carro, o fabricante, a empresa que criou o sistema ou o governo que 

permitiu a introdução de tais veículos nas cidades? Outra questão é a extinção de 

postos de trabalho de motoristas, sem a prévia criação de um plano para enquadrá-

los em outra profissão (PISTANO, 2017, p. 82). 

Para Harari (2018, p. 32), “seria loucura bloquear a automação em campos 

como o do transporte e o da saúde só para proteger empregos humanos. Afinal, o que 

deveríamos proteger são os humanos - não os empregos. Motoristas e médicos 

obsoletos simplesmente terão de achar outra coisa para fazer”. 
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Além da automação veicular, é de bom alvitre destacar a implementação 

crescente da automação em trabalhos mecânicos e relacionados à coleta de dados. 

Argumenta-se que o objetivo da sua utilização está atrelado ao crescimento da 

produção, estimando-se um crescimento da produtividade entre 0,8% (zero vírgula 

oito por cento) a 1,4% (um vírgula quatro por cento), de 2016 a 2065 (s.d, on-line). 

Entre os exemplos já aplicados, citam-se: utilização de softwares em escritórios de 

advocacia e de contabilidade; postos de autoatendimento em supermercados, entre 

outros. 

Acredita-se que a automação estará presente, dentro de poucos anos, em 

quase todas as atividades do cotidiano humano (HARARI, 2018, p. 33). Contudo, 

manter-se inerte no aguardo das consequências dessa tecnologia é o mesmo que 

estar ciente de que um tsunami está na eminência de chegar e não adotar nenhuma 

conduta para sua sobrevivência. Assim, a humanidade deve estudar a melhor forma 

de estar preparada para as mudanças que serão implementadas a partir da inserção 

cada vez mais crescente da automação.  

 

 

2.4 Impressora 3D 

 

A impressora 3D, ou modelagem tridimensional, surgiu mundialmente nos 

anos 80, e tem por objetivo a criação de objetos, personagens e cenários, por 

intermédio de um software interligado a uma impressora com plástico fundido, metal 

ou outros materiais, que constrói um produto físico camada por camada (RITTER, 

2014, on-line). 

Ao longo dos anos foi sendo aprimorada. Inicialmente, os custos para sua 

aplicação eram excessivos, porém, já se tornou mais acessível. Assim, a sua 

popularização está intimamente ligada à queda acentuada nos preços das 

impressoras 3D.12 Em 2002, foi lançada a primeira impressora 3D de “baixo” custo, no 

valor de U$ 30.000. Na atualidade, é possível adquirir boas impressoras no valor de 

U$ 1.500. O mesmo aconteceu com outros produtos tecnológicos, como 

computadores, celulares e GPS, que, inicialmente, se apresentaram aos 

                                                             
12 Aplica-se nesse caso a Lei de Moore, já mencionada. Para Moore, haveria uma diminuição do custo 
dos transmissores, à medida que o custo dos chips fosse diminuindo. A mesma lógica se aplica no 
caso das impressoras 3D.  
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consumidores com elevados valores e depois foram popularizados (RIFKIN, 2016, p. 

112). Consoante Klaus Schwab (2018, p. 208): 

 

Os processos de impressão em 3D existem há mais de 25 anos. As 
impressoras atraíram mais atenção recentemente, no entanto, porque se 
tornaram menores, mais baratas, melhores e mais versáteis. Os produtos 
agora têm propriedades materiais muito complexas, acabamentos detalhados 
e usinagem de precisão. Apesar de muito associarem a impressora 3D a 
pequenos objetos de plástico, nós agora podemos imprimir diversos 
materiais, como metal, cerâmica e concreto, bem como materiais modernos, 
incluindo o grafeno (fino, forte e flexível), o carboneto de tungstênio (que pode 
suportar enormes cargas, usado por moinhos ou brocas, por exemplo) e 
materiais ecológicos de base biológica (como alternativas para o plástico, 
bem como os alimentos, o macarrão por exemplo). A impressora em 3D com 
diversos materiais já existe e provavelmente se tornará comum. 

 

O que antes não passava de mera ficção científica, tornou-se realidade, 

diferindo da produção convencional em vários pontos. Destacam-se: 1) o reduzido 

grau de envolvimento humano no processo; 2) os softwares, que permitem a 

impressão de bens tridimensionais, são disponibilizados ao público, com a eliminação 

da proteção à propriedade intelectual; 3) a possibilidade de a impressão de peças de 

reposição evitarem atraso ou dependência de outra empresa; 4) comprometimento 

com a produção sustentável, seja porque não há desperdício de matéria prima (já que 

o software responsável pela produção determina de forma organizada a impressão do 

produto, camada por camada, criando-o como uma peça única), seja porque valoriza 

a utilização de produtos não poluentes; 5) facilidade de utilização, adequando-se a 

qualquer lugar em que exista internet. (RIFKIN, 2016, p. 112-113). 

Destaque-se que a impressora 3D democratizou (e democratizará ainda mais) 

o acesso a produtos, permitindo que qualquer pessoa se torne um pro-sumidor13, ou 

seja, que alguém seja capaz de criar produtos para si e/ou para outras pessoas. A sua 

democratização gera uma ruptura nas práticas tradicionais da manufatura, 

impactando diretamente na economia (RIFKIN, 2016, p. 114-115). Nessa linha de 

pensamento, veja-se os ensinamentos de Jereny Rifkin (2016, p. 115): 

 

A nova revolução da impressão 3 D é um exemplo de “produtividade 
extrema”. Ainda não está totalmente consolidada, mas à medida que evolui, 
tende inevitavelmente a reduzir o custo marginal para próximo a zero, eliminar 
o lucro e tornar a comercialização no mercado desnecessária para muitos 

                                                             
13 Termo criado na década de 80 pelo Autor lvin Toffler , autor do livro “A Terceira Onda”. Ele identificou 
o surgimento de ações participativas do consumidor que contribui para a criação de conteúdo. Ou seja, 
falando de uma forma simplista, o “pro-sumidor” é produtor (pro) e consumidor (sumidor). 

https://transformacaodigital.com/producao-de-conteudo/
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(embora não todos) produtos). A democratização da manufatura significa que 
cada pessoa e, oportunamente todas, terá acesso aos meios de produção, 
tornando irrelevante a questão de quem deve ter a posse e o controle dos 
meios de produção e, com isso, do capitalismo. 

 

Outra implicação é a utilização da impressora 3D no melhoramento da 

humanidade, com a impressão de próteses personalizadas, bem semelhante aos 

órgãos humanos. Segundo Federico Pistano (2017, p. 70), “para pessoas que perdem 

uma perna, a vida pode ser muito difícil. Em vez de esconder seu defeito e sentir 

vergonha dele, elas podem mostrar sua perna protética personalizada com orgulho, 

recuperando a conexão perdida com seu corpo”.  

Apesar de sua implicação inicial a produtos de menor dimensão, já existe 

interesse em fazer uso de tal tecnologia para a construção de casas. A construção por 

contorno ou contour crsfting consiste no processo que faz uso de guindaste controlado 

por computador para construção de prédios em tempo recorde, de forma eficiente e 

sem trabalho manual. Acredita-se que em uma década essa tecnologia avançará ao 

ponto de robôs gigantes esculpirem uma casa de concreto em menos de um dia, sem 

a necessidade do ser humano. (PISTANO, 2017, p. 71-72).  

Ademais, uma empresa do Canadá, KOR EcoLogic, desenvolveu o primeiro 

veículo 3D (Urbee). Trata-se de um veículo desenvolvido para dois passageiros, 

criado para ser movido a energia solar e eólica, com possibilidade de alcançar a 

velocidade de 65km/h.  

A lógica para produção de um veículo impresso em modelagem tridimensional 

é totalmente diversa da aplicada para construção de veículos movidos a combustão 

interna. Em relação a esta, há necessidade de fábricas de grande porte, para 

acomodação de matérias primas e linha de montagem. De outro lado, veículos 

impressos em 3D podem ser produzidos com materiais gratuitos e reaproveitáveis, 

com exceção do chassi e motor. Não necessita de alto investimento e evita o 

desperdício de material (RIFKIN, 2016, p. 121-122). 

Conquanto as impressoras 3D não estejam prontas para substituir toda uma 

produção comercial, funcionando como hobby nos duas atuais, acredita-se que 

modificará a produção e os sistemas de consumo, pois pode substituir funções de 

baixa qualificação, de baixo valor agregado e de intenso uso de mão de obra. Com 

isso, ficarão obsoletas as cadeias produtivas baseadas na manufatura de baixo custo 

e no uso intenso de mão de obra humana. O tempo dirá de que forma e em que 
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proporções impactará no capitalismo e nos postos de trabalho (SCHWAB, 2018, p. 

212). 

Em que pese as incontáveis serventias da impressora 3D, alguns pontos 

preocupam, sobretudo o enquadramento legal das novas relações que se 

apresentarão com a proliferação das modelagens tridimensionais. No caso de defeito 

em um produto produzido a partir de uma impressora 3D, quem será responsável 

pelos defeitos? O responsável pelo software que permitiu sua impressão, o fabricante 

da impressora 3D ou a pessoa que fez a impressão? Outro ponto é o risco de 

impressão de armas de fogo. Não se sabe como impedir a distribuição dos modelos 

digitais necessários para tal procedimento (SCHWAB, 2018, p. 212-213). 

Indaga-se, em continuidade, se referida inovação tecnológica não dará ensejo 

à violação da propriedade intelectual, já que viabiliza a reprodução e distribuição de 

cópias em larga escala de artefatos. Acredita-se na importância da releitura da 

propriedade intelectual para que se adeque à nova realidade implementada com a 

impressora 3D, já que referida tecnologia propicia a violação dos direitos autorais, de 

patentes, de projetos e de marcas registradas (RIBEIRO; NETO, 2016, p. 03).  

Relata-se, ainda, preocupações quanto aos efeitos econômicos, social e 

cultural que a popularização da impressora 3D trará para a sociedade. Existirão 

consequências diretas no faturamento das empresas, que deixarão de lucrar pelas 

quebras ilícitas de patentes dos produtos em que investiram. Quanto aos efeitos 

sociais e culturais, trará impactos no mundo do trabalho, em decorrência da 

necessidade cada vez menor de funcionários para produzir determinados bens, já que 

a população terá a opção de criar em casa as peças que lhe convierem.  

Além disso, os trabalhadores responsáveis de forma direta na criação de 

novos bens estarão prejudicados, porque se acredita que as empresas não terão 

interesse em investir em novos produtos, como consequência da quebra de patentes 

gerada pela utilização da impressora 3D. No que concerne aos efeitos culturais, por 

óbvio, haverá uma modificação da relação de consumo, já que o homem poderá 

produzir os bens que lhe convierem diretamente e, acredita-se, com menor custo. 

(RIBEIRO; NETO, 2016, p.15).  

Embora o potencial de violação de direitos, no caso das impressoras 3D, seja 

extremamente elevado, o certo é que a estabilização das relações sociais dependerá, 

em larga medida, de uma atuação enérgica dos órgãos estatais de controle, inclusive 
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do Poder Judiciário (RIBEIRO; NETO, 2016, p. 17). 

Com efeito, o Brasil deve preparar-se para o futuro, sendo encargo dos 

Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) a garantia dos direitos das 

empresas, possibilitando que elas continuem a exploração de suas atividades e 

mantenham-se interessadas em fomentar pesquisas para a invenção de novos 

produtos e tecnologias. (RIBEIRO; NETO, 2016, p. 21). 

Destaque-se a experiência implementada na Inglaterra, que pode servir de 

parâmetro ao Brasil. Nesse país, foram criados Tribunais especializados para julgar 

casos relacionados ao direito de propriedade intelectual e patentes (RIBEIRO; NETO, 

2016, p. 03). 

Demais disso, há demandas internacionais que podem ser usadas como 

modelos pelos Tribunais Pátrios, tais como: o caso da Corte Geral da União Europeia 

de um embate entre a empresa detentora da patente OHIM-AM Denmark em face da 

empresa Su-Chen, e a demanda julgada pela Corte Suprema dos Estados Unidos, 

envolvendo Browman e Monsanto Co. No primeiro caso, foi questionado se a cópia 

produzida pela empresa concorrente não conduziria o consumidor a erro, em face da 

semelhança com o produto de marca registrada. Já a questão nos Estados Unidos 

envolvia a questão da propriedade intelectual de sementes, que estão sendo 

adquiridas para o consumo de animais, e não para serem replantadas (RIBEIRO; 

NETO, 2016, p. 03). 

Após apresentação das tecnologias disruptivas que estão impactando no 

mundo do trabalho e que trarão, a curto prazo, reflexos mais severos à sociedade, 

será analisado, no capítulo subsequente, o papel do Estado frente a essa mudança 

de paradigma do trabalho na vida do homem.  
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3. DIREITO, (R)EVOLUÇÃO E ESTADO 

 

Após a análise da importância do trabalho na construção da própria sociedade 

e do enfraquecimento ao qual está sujeito, frente à crescente introdução das 

tecnologias disruptivas no segmento laboral, mostra-se pertinente compreender de 

que forma o direito ao trabalho foi alçado a direito fundamental no Brasil e quais são 

as benesses da fruição de tal direito à sociedade.  

Aludida reflexão permitirá compreender melhor a importância de preservar os 

direitos conquistados pelos trabalhadores, na busca de soluções diante do novo 

contexto social, face a precarização das relações trabalhistas, fortalecida pelo 

destronamento dos postos de trabalho pelos robôs.  

 

3.1 A evolução dos direitos fundamentais e a revolução 4.0 no contexto jurídico 

brasileiro 

 

A sedimentação dos direitos conquistados pela sociedade é fruto de lutas 

sociais ao longo dos séculos contra os detentores do Poder. Entre esses direitos, 

eclodiram os direitos fundamentais, os quais são resultado do legado de várias 

civilizações, do cristianismo e do jusnaturalismo. (SAMPAIO, 2019, on-line).  Assim, 

referidos direitos não possuem uma origem objetiva, variando ao longo da história e 

ampliando-se com a evolução da sociedade.  

Preciosas são as palavras de Paulo Bonavides (2008, p.570), acerca da 

evolução dos direitos e sua divisão em dimensões: 

 

Admite que a descoberta e a formulação de novos direitos são e serão 
sempre um processo sem fim, de tal modo que quando “um sistema de 
direitos se faz conhecido e reconhecido, abrem-se novas regiões da liberdade 
que devem ser exploradas”. Com base nessa constatação, proclama o jurista 
a adequação e propriedade de linguagem relativa ao reconhecimento de três 
gerações de direitos fundados no princípio da solidariedade. 

 

Sob uma perspectiva histórica, os direitos fundamentais são classificados em 

gerações ou dimensões. Doutrinariamente, é pacífico a existência da primeira, 

segunda e terceira gerações/dimensões. Nesse sentido, assevera Ingo Wolfgang 

Sarlet (2016, p. 502): 
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Quanto ao número de dimensões de direitos e o seu conteúdo, é possível 
extrair do texto de Tushnet a sua substancial adesão à proposição clássica 
de Karel Vasak, ou seja, de que existem apenas três, representadas, 
respectivamente, pelos direitos de matriz liberal-burguesa, as liberdades e 
garantias civis e políticas, a segunda dimensão representada pelos direitos 
econômicos e sociais de caráter eminentemente positivo (prestacional) e 
voltados à garantia de determinados padrões de segurança social e igualdade 
e material a exigir determinados níveis de intervenção estatal no domínio do 
mercado e da economia, bem como uma terceira dimensão, composta – 
segundo o ator - por direitos culturais e de linguagem e mais recentemente 
os direitos ambientais. 

 

O Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal, manifestou-se de 

maneira conservadora, nos autos do Mandado de Segurança nº 24.164, classificando 

os direitos fundamentais em apenas três dimensões, nos seguintes termos: 

 

Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais –realçam o 
princípio da liberdade e os direitos de segunda gearão (direitos econômicos, 
sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 
geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade. (STF - MS: 24.164 SP, Relator: Min. CELSO 
DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/1995, Data de Publicação: DJe-
17/11/1995). 

 

Ademais, não faltam juízos de valor a respeito do aspecto terminológico da 

classificação dos direitos fundamentais, havendo discordância quanto à divisão em 

geração ou dimensão. Afirma-se que seria melhor fazer uso da expressão dimensão, 

por entender que, com o tempo, ocorre a acumulação de novos direitos e não o 

descarte dos direitos já adquiridos. A utilização da expressão “gerações” daria a 

conotação de substituição dos direitos adquiridos de uma geração pela outra. 

(SARLET, 2016, p. 500).14 

Muito embora se concorde com a ideia de que a utilização do termo “geração” 

transmita a ideia de que os direitos posteriores excluem e substituem os da “geração 

anterior”, isso, na realidade, não acontece, pois os novos direitos complementam os 

já existentes. Neste trabalho, as locuções “dimensão” e “geração” serão utilizadas 

                                                             
14 Paulo Bonavides, em sua obra intitulada Curso de Direito Constitucional, passou com o tempo a 
reconhecer a aplicação do termo dimensão ao invés do termo geração, por entender que este último 
passa a ideia de que os direitos anteriores ficam obsoletos com os direitos da geração posterior, o que 
não é verídico. (BONAVIDES, 2008, p. 571). 
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como sinônimas.  

De mais a mais, considerando a convergência (na grande maioria) dos 

estudiosos quanto ao conteúdo das primeiras dimensões de direitos fundamentais, 

passa-se a uma análise pormenorizada de cada uma delas.15   

A primeira dimensão surgiu no final do século XVIII, despontando com ela os 

direitos civis e políticos. Denota-se, nessa referida passagem, a transmutação de um 

Estado autoritário para um Estado de Direito. Os direitos fundamentais de primeira 

dimensão são denominados de liberdades negativas e significam, basicamente, a não 

interferência do Estado na ação do indivíduo. Cita-se como exemplos o direito à 

liberdade, o direito à propriedade, o direito à vida e o direito à liberdade de expressão. 

Nesse contexto, plausível é a cita de Paulo Bonavides (2008, p.563): 

 

(...) os direitos de primeira geração – direitos civis e políticos – já se 
consolidaram em sua projeção de universalidade formal, não havendo 
Constituição digna desse nome que os não reconheça em toda a extensão. 
Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 

Estado. 
 

Destaque-se o entendimento de Cass Sunstein e Stephen Holmes (2000, on-

line, tradução livre) acerca da divisão dos direitos em dois polos. Para eles seria 

inapropriada essa distinção, pois compreendem que todos os direitos previstos 

legalmente são necessariamente direitos positivos, já que indistintamente exigem uma 

conduta positiva do Poder Público para que sejam aplicados de forma igualitária a 

todos. Logo, os direitos negativos também possuem custos e, por isso, podem ser 

encaixados como direitos positivos.  

A segunda geração, por sua vez, tem inspiração na Revolução Europeia do 

Século XIX e nasce no século XX com o estabelecimento do Estado Social. Assim, 

surgiram os direitos sociais, culturais e econômicos. Tratam-se das liberdades 

positivas, porque geram para o Estado um dever de fazer e agir, logo, possuem 

                                                             
15 Vale ponderar que há autores, como Gerardo Pisarello, que entendem que a classificação dos direitos 
fundamentais em gerações ou dimensões seria equivocada. Para tanto afirmam que os direitos sociais 
teriam surgido já no século XVIII, com a Constituição Francesa de 1791, de forma concomitante com 
os direitos civis e políticos, quando já havia uma preocupação de assistencialismo aos pobres. 
(MONTEMEZZO, 2014, p. 44). 
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relação direta com o direito à liberdade. São direitos característicos dessa dimensão 

o direito à educação e o direito à saúde.  

Acredita-se que o Princípio da Igualdade ganha papel de destaque e de 

importância a partir da segunda dimensão de direitos fundamentais, quando passa a 

exigir do Estado uma atuação positiva para a concessão dos direitos sociais. Estes, 

por sua vez, são denominados assim não por contemplarem direitos atribuídos à 

coletividade, mas por concederem reinvindicações de justiça individuais. (MENDES, 

2010, p. 310). 

Já a terceira geração engloba os direitos difusos e coletivos, para proteção 

não do indivíduo isoladamente, mas do homem inserido na coletividade, ou seja, são 

compreendidos como transindividuais, que vão além do interesse do indivíduo. Dão 

ensejo aos direitos de fraternidade e solidariedade, surgindo, assim, os direitos de 

proteção ao meio ambiente, à comunicação, à autodeterminação dos povos, entre 

outros. Como explica Paulo Bonavides (2008, p.569):  

 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos de 
terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos 
que não se destinam especificamente à proteção de interesses de um 
indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 
afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os 
publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o 
caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na 
esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da 
reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio 
ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. 

 

Ultrapassada a noção preliminar acerca das três primeiras dimensões dos 

direitos fundamentais, impende destacar o dissenso quanto à existência dos direitos 

fundamentais de quarta, quinta e até sexta dimensão.  

Paulo Bonavides defende a existência da quarta e da quinta dimensão. Para 

ele, a quarta dimensão contempla os direitos do povo relativos à globalização, à 

democracia, à informação e ao pluralismo (BONAVIDES, 2008, p. 571). Ele sustenta 

que “os direitos da quarta geração não somente culminam a objetividade dos direitos 

das duas gerações antecedentes como absorvem – sem, todavia, removê-la – a 

subjetividade dos direitos individuais, a saber, os direitos da primeira geração”. 

A quinta dimensão, por sua vez, envolve os direitos relativos à paz, como 

resultado do clamor universal para uma melhor convivência entre os povos, na busca 
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da preservação da espécie e garantia dos direitos já estabelecidos. (BONAVIDES, 

2008, p.583). 

Para alguns já estaria em voga uma sexta dimensão dos direitos 

fundamentais, correspondente ao direito à água potável. Sobre essa nova dimensão, 

manifestam-se Zulmar Fachin e Deise Marcelino Silva (2010, on-line): 

 

O direito fundamental à água potável, como direito de sexta dimensão, 
significa um acréscimo ao acervo de direitos fundamentais, nascidos, a cada 
passo, no longo caminhar da Humanidade. Esse direito fundamental, 
necessário à existência humana e a outras formas de vida, necessita de 
tratamento prioritário das instituições sociais e estatais, bem como por parte 
de cada pessoa humana. Compreendido como direito fundamental alçado, 
agora, a uma nova dimensão, o acesso à água potável exige mudanças de 
atitudes do Estado e da sociedade. 

 

Conforme delineado alhures, a sedimentação dessa nova dimensão de direito 

fundamental (água potável) não significa a suplantação ou enfraquecimento dos 

direitos firmados pelas dimensões pretéritas, isso porque a evolução da sociedade vai 

apresentando as reais necessidades humanas, agregando-as ao patrimônio histórico 

e cultural do povo. Assim, o que se vê é um incremento dos direitos e não uma 

substituição (FACHIN; SILVA, 2010, on-line). 

No Brasil, os direitos fundamentais estiveram presentes desde a primeira 

constituição promulgada, variando ao longo dos textos normativos, de acordo com as 

necessidades e os interesses da sociedade no momento histórico vivenciado 

(MATOS, 2017, on-line).  

A Constituição Federal de 1988 prevê valores, princípios e objetivos a serem 

alcançados por todos os cidadãos, para o fim de garantir a todos uma vida digna, livre 

e igualitária, possibilitando a realização de suas potencialidades. Nela encontram-se 

os direitos fundamentais, os quais traduzem direitos individuais, sociais, políticos e 

jurídicos a todos os indivíduos, sejam eles natos ou naturalizados. 

Entre os direitos fundamentais previstos na Carta Magna, encontram-se os 

direitos sociais, elencados no artigo 6º, os quais referem-se à educação, saúde, 

trabalho, moradia, previdência social, lazer, segurança, proteção à maternidade, 

infância e assistência aos desamparados. Esses direitos, que devem ser garantidos à 

coletividade sem qualquer tipo de distinção (TELLES,1998, p. 36), buscam melhorar 

as condições dos menos favorecidos, buscando a redução das desigualdades sociais. 

(DA SILVA, 2009, p. 02).  
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Para Ingo Wolfgang Sarlet (1988, p. 168), em uma análise despretensiosa do 

texto constitucional, constata-se que os direitos sociais fundamentais foram 

enumerados em um vasto e divergente rol. Segundo defende, isso teria ocorrido em 

razão de problemas de técnica legislativa por ocasião das discussões da Assembleia 

Nacional Constituinte. Arremata que referida disposição acabou por ser fundamental 

para a compreensão do que são efetivamente os direitos sociais, possibilitando a 

subdivisão desses direitos, sob a ótica de seus titulares em direitos prestacionais 

(positivos) e defensivos (negativos). Em ambos os casos, há um caráter 

principiológico positivo e negativo.  

Contudo, a topografia constitucional talvez não seja um dado aleatório. De 

fato, deve-se considerar a possibilidade de o constituinte originário ter optado pela 

previsão de direitos, com forte valorização da dignidade humana, na fase preambular 

da Carta Magna, como forma de transmitir um sinal constitucional disruptivo em 

relação ao momento político vivenciado durante a ditadura militar. A propósito, a 

Constituição de 1967 não destinava nenhuma seção para os direitos fundamentais, 

nem tampouco para os direitos sociais; previa tão-somente um restrito pacote de 

direitos e garantias individuais na parte final do texto normativo, a partir do art. 150.  

Assim, tem-se que os direitos sociais foram introduzidos tardiamente no 

ordenamento brasileiro por meio da Constituição de 1988. Fala-se em normatização 

tardia porque, desde 1948, ano em que foi publicada a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, os direitos sociais, juntamente com os civis e políticos, foram 

alçados à condição de direitos humanos (TELLES,1998, p. 36). De acordo com Carlos 

Miguel Herrera (2007, p. 392), para melhor compreensão dos direitos sociais, deve-

se analisar a sua essência a partir do século XX:  

 

Para precisar o caráter jurídico dos direitos sociais como direitos do homem, 
talvez devamos operar um movimento de sentido inverso ao de seu desen-
volvimento constitucional na segunda metade do século XX, desconectando-
os justamente de um modelo histórico de Estado intervencionista, o Estado 
de Bem-Estar. Na origem dessa conexão, embora solidamente estabelecida, 
entre direitos sociais e Estado de Bem-Estar, podem ser encontradas mais 
de uma disfunção teórica, partindo da constatação de que o primeiro conceito 
deriva da tradição revolucionária do século XVIII, enquanto que a segunda 
noção faz referência à aplicação de uma política social sem fundamento jurí-
dico constitucional, no final do século XIX. Sobre um plano algo mais técnico, 
esta desconexão nos permite também relativizar o argumento, próximo ao 
tautológico, que consiste em dizer que os direitos sociais não são aplicáveis 
por falta de um procedimento apropriado que corresponde, na realidade, a 
um certo modelo de poder judicial. Embora ainda os considerando como me-
ros direitos programáticos em uma economia social de mercado, um tribunal, 
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como fez a Corte Constitucional colombiana, em sua decisão de 23 de se-
tembro de 1992, a respeito do direito à saúde, pôde considerar que um prin-
cípio “gera um direito público subjetivo de imediata aplicação”. 

 

 

Os direitos sociais foram estabelecidos na Carta Magna em decorrência da 

concepção de que não seria satisfatório apenas ao Estado concernir com os direitos 

de primeira geração (liberdade, segurança e propriedade), mas seria imprescindível 

que proporcionasse mecanismos que possibilitassem o usufruto de um mínimo 

existencial (CALVET, 2006, on-line).  

Ao longo dos trinta anos da promulgação do texto constitucional, os brasileiros 

jamais conseguiram a efetivação de forma ampla de todos os direitos contidos em seu 

texto, sobretudo os direitos sociais. Estes, por sua vez, constituem, sob uma análise 

constitucional, “verdadeiros direitos fundamentais, tanto em sentido formal (pois estão 

na Constituição e têm status de norma constitucional), quanto em sentido material 

(pois são valores intimamente ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana”) 

(MARMELSTEIN, 2014, p. 191). 

A hipertrofia do texto constitucional e a eficácia dos direitos positivados foi 

objeto de estudo de Marcelo Neves, o qual passou a denominar referidos textos de 

Constituições Simbólicas. O seu estudo fundamenta-se em um olhar crítico quanto à 

divergência entre os direitos elencados nos textos constitucionais e os que 

efetivamente são concretizados. Referidos textos teriam como escopo obter a 

credibilidade do povo. Seria uma espécie de “manipulação ideológica que imuniza o 

sistema político contra eventuais ataques e introduz um sentimento de bem-estar, que 

soluciona tensões e capta a lealdade do povo” (PUCCINELLI JUNIOR, 2013, on-line). 

Apesar do inegável progresso ocorrido no Brasil quanto à eficácia dos direitos 

sociais, predominava, há até poucos anos, o entendimento de que eles seriam tão 

somente normas programáticas, com diretrizes para atuação do Estado. Com isso, 

não eram utilizadas como embasamento para questões judiciais que exigiam uma 

prestação positiva do Estado, mas, de forma excepcional, inclusive, na atuação 

jurisdicional quanto à efetivação de políticas públicas adotadas pelo Estado na 

concretização dos direitos sociais (SARMENTO, 2008, p. 533).  

Diante da catalogação dos direitos sociais perante a segunda dimensão dos 

direitos fundamentais, conclui-se pela necessidade de uma conduta proativa do 

Estado para a realização desses direitos. Entretanto, pretende-se investigar a relação 
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entre o compromisso constitucional prestacional e a atuação dos governos – entre o 

que é prometido e o que é implementado efetivamente. Para Clemerson Merlin Clève 

(2003, p. 02), as mudanças econômicas dificultam a exigibilidade e a concretização 

de direitos econômicos, sociais e culturais: 

 

Experimenta-se, atualmente, no direito brasileiro, um momento adequado 
para a discussão a propósito da eficácia dos direitos fundamentais sociais, 
sendo necessário aprofundar os estudos constitucionais nesse sítio. Isso 
ocorre inclusive porque a Constituição Federal (LGL\1988\3) em vigor, de 
alguma maneira, alterou significativamente o quadro dos direitos 
fundamentais, especialmente quando em vários dispositivos constitucionais, 
mas, especialmente, no art. 6.º, os nominou reportando-se ao direito à 
(proteção da) saúde, ao direito ao lazer, ao direito à moradia (incluído no rol 
por força da EC 26/2000), ao direito à educação, à previdência, entre outros. 
A Constituição Federal de 1988 adotou, do ponto de vista da técnica 
legislativa, uma metodologia distinta com relação à matéria. Ninguém 
desconhece que, no Brasil, outros textos constitucionais já dispuseram, de 
maneira fragmentada, a propósito deste tema. Ocorre que, insere-se um 
dispositivo contemplando esses direitos como verdadeiros direitos 
fundamentais, introduzindo-o, portanto, no título adequado. Não são, pois, 
meras normas-programa residentes em outro capítulo constitucional. 
Evidente que esta previsão explica-se, em parte, pelo momento especial pelo 
qual passava, na década de oitenta, a experiência constitucional brasileira. 
Explica-se, mais, pelo compromisso do Constituinte com os postulados do 
Estado Democrático de Direito, compromisso que implica determinadas 
redefinições conceituais no universo dos direitos fundamentais. Explica-se, 
também, pelo especial modo de elaboração da Constituição Federal de 1988 
(favorecendo ampla discussão e disputabilidade) e, mais do que isso, em 
virtude da demanda dos movimentos sociais que estavam a reivindicar esses 
direitos. Verifica-se, desta maneira, que os direitos fundamentais sociais 
devem ser compreendidos por uma dogmática constitucional singular, 
emancipatória, marcada pelo compromisso com a dignidade da pessoa 
humana e, pois, com a plena efetividade dos comandos constitucionais. Ou 
seja, uma nova configuração dos direitos fundamentais, especialmente dos 
apontados como sociais, exige uma renovada abordagem doutrinária para 
dar conta de sua eloqüente significação. 

 

Na qualidade de direitos fundamentais, conforme declinado anteriormente, 

como não houve uma diferenciação no regime jurídico dos direitos sociais 

fundamentais, poder-se-ia concluir que os direitos sociais teriam aplicação imediata, 

nos termos do parágrafo 1º do art. 5º da Constituição Federal. Porém, essa 

aplicabilidade não pode ser do tipo “tudo ou nada”; impõe-se, dessa forma, uma 

análise no caso concreto (BIGOLIN, 2004, p.04). 

Contudo, há um embate no Brasil quanto à efetividade dos direitos sociais 

prevista na Carta Magna. Há os que defendam que se tratam de meras normas 

programáticas, ou seja, desprovidas de qualquer eficácia jurídica. Essa é a posição 

adotada por Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 291-298), por entender que se enquadram 
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como normas programáticas, as quais não possuem normatividade suficiente para 

serem aplicadas, dependendo de uma intervenção do legislador para sua 

concretização. De outro lado, existem os que argumentam que para essas normas há 

uma vinculação plena do Estado (TREVISAN, 2015, p. 146). 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2018, on-line), em que pese o rol extensivo 

de direitos sociais previstos no texto constitucional brasileiro, não é viável a 

exigibilidade de todos esses direitos de forma ampla, por entender-se que: 

 

No caso do Brasil, cuja CF consagrou um elenco generoso de direitos sociais, 
incluindo um extenso rol de direitos dos trabalhadores, o problema que se 
poderá colocar não é de natureza quantitativa, pois todos os direitos sociais, 
econômicos e culturais previstos na ordem internacional e em tratados 
ratificados pelo Brasil foram objeto de previsão constitucional. Da mesma 
forma, como os direitos sociais consagrados pela CF compartilham da 
condição plena de direitos fundamentais, também não é aqui que se poderão 
verificar maiores problemas na relação entre tratados e ordem interna, mas 
sim, no campo dos níveis de efetividade dos direitos sociais, notadamente no 
que concerne ao não atendimentos, pelos atores estatais nacionais dos 
parâmetros mínimos em matéria de direitos sociais estabelecidos pelos 
organismos internacionais que interpretam e zelam pela devida observância 
dos tratados internacionais. O quanto, contudo, não apenas o tratado como 
tal, mas também o conjunto de diretrizes emanadas pelos órgãos 
internacionais (especialmente Comitê da ONU para Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais) ou regionais, (como a CIDH, por exemplo) também 
servem de parâmetro para o controle de convencionalidade em nível interno 
– realizado pelos órgãos jurisdicionais nacionais – é algo que ainda carece, 
especialmente no Brasil, de maior reflexão e aplicação prática, mas poderá 
ser muito produtivo no sentido de reforçar a eficácia e efetividade dos direitos 
sociais.  

 
Contrapondo-se ao entendimento de Ingo Sarlet, o jurista português José 

Carlos Vieira de Andrade defende que inexiste escassez para a concretização de tais 

direitos em Portugal. Sendo assim, ficaria a cargo do poder legislativo, e não dos 

juízes, o poder de decidir a melhor forma de distribuição das verbas públicas 

(ANDRADE, 2001, p. 191). Veja-se: 

 

Na constituição portuguesa, as normas que preveem os direitos (sociais) a 
prestações contêm directivas para o legislador ou, talvez, melhor, são normas 
impositivas de legislação, não conferindo aos seus titulares verdadeiros 
poderes de exigir, porque visam, em primeira linha, indicar ou impor ao 
Estado que tome medidas para uma maior satisfação ou realização concreta 
dos bens protegidos. Não significa isso, porém, que se trate de normas 
meramente pragmáticas, no sentido de simplesmente proclamatórias, visto 
que tem força jurídica e vinculam efetivamente os poderes públicos, impondo-
lhes autênticos deveres de legislação. 

 

Com esteio na Constituição Lusitana, percebe-se que existe um regime que 
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considera que os direitos sociais não têm aplicação plena e não são aplicáveis de 

forma imediata.  De outro lado, no que se refere ao Brasil, consoante destacado, 

apesar da quantidade de direitos fundamentais, as normas sociais teriam sua eficácia 

e aplicabilidade condicionadas ao enunciado. Nesse sentido, vale a transição da 

doutrina de José Afonso da Silva (2007, p. 178-179): 

 

A eficácia e aplicabilidade das normas que contêm os direitos fundamentais 
dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em 
função do Direito positivo. A Constituição é expressa sobre o assunto, quando 
estatui que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. Mas certo é que isso não resolve todas as questões, por-
que a Constituição mesma faz depender de legislação ulterior a aplicabilidade 
de algumas normas definidoras de direitos sociais, enquadrados de direitos 
fundamentais. Por regra, as normas que consubstanciam os direitos funda-
mentais democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade 
imediata, enquanto as que definem os direitos econômicos e sociais tendem 
a sê-lo também na Constituição vigente, mas algumas, especialmente as que 
mencionam uma lei integradora, são de eficácia limitada, de princípios pro-
gramáticos e de aplicabilidade indireta, mas são tão jurídicas como as outras 
e exercem relevante função, porque, quanto mais se aperfeiçoam e adquirem 
eficácia mais ampla, mais se tornam garantias de democracia e do efetivo 
exercício dos demais direitos fundamentais. 

 

Noutra senda, sabe-se que o direito social ao trabalho é um dos direitos 

essenciais para a participação dos cidadãos no sistema econômico, ou seja, é a partir 

dele que tais indivíduos obtêm renda, o que viabiliza realizações materiais, espirituais 

e morais. Mostra-se pertinente, à vista disso, uma melhor compreensão acerca desse 

direito, objeto principal deste estudo.  

Teve sua gênese a partir da consolidação da democracia ocidental, com o seu 

apogeu a partir da introdução desse direito nos textos constitucionais, consolidando-

se como direito fundamental. Da leitura dos termos da Constituição Brasileira, 

constata-se o lugar de destaque ofertado ao valor social trabalho, e isso é fruto da 

constatação de que é a partir do trabalho que o homem consegue firmar-se em 

sociedade. É como obtém realizações materiais, espirituais e morais. Logo, o homem 

trabalha para obter sua subsistência, sendo um direito natural, fundamental para 

concretização da sua dignidade. 

No Brasil, somente a partir da Constituição Federal 1988, ocorreram avanços 

significativos nos direitos já previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (1943), 

com a concretização desses direitos para um status constitucional. Vê-se que, ao 

longo do texto constitucional, há referência ao direito ao trabalho e ao emprego, em 

diversos dispositivos, especificamente no art. 1º, inciso IV, 5º, inciso XIII, 6º, 7º, 8º e 
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170, inciso VIII. Em outros momentos dispõe acerca de garantias para proteção do 

trabalhador e normatização dos sindicatos.  

Da reflexão dos dispositivos supramencionados, pode-se destacar os 

principais princípios constitucionais garantidores do trabalho no texto constitucional, 

quais sejam: o da valorização do trabalho; o da justiça social; o da submissão da 

propriedade à função socioambiental e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Tais princípios visam garantir um poder mínimo à população, parte hipossuficiente 

dessa relação. (DELGADO, 2007, p. 15). 

Por valorização do trabalho entende-se como o “conjunto de atividades 

realizadas por indivíduos com o objetivo de atingir determinada meta econômica ou 

não” (DUARTE JR, 2016, on-line), a qual deve realizar-se por meio da justiça social, 

com o escopo de compensar as desigualdades sociais implementadas pelo mercado 

e pelas diferenças sociais. Deve-se, contudo, fazer uso da dignidade da pessoa 

humana, respeitando-se a autonomia da vontade de cada um. Atrelado a isso, deve-

se garantir ao indivíduo o direito à propriedade, como forma de atender as suas 

necessidades primordiais.  

Em que pesem os posicionamentos acerca da efetividade dos direitos sociais 

fundamentais no Brasil, ressente uma problemática quanto à efetividade e à eficácia 

desses direitos diante da implementação das novas tecnologias no seio da sociedade. 

A crescente aplicação da cibernética do campo laboral dá ensejo à substituição dos 

postos de trabalho humanos pelas máquinas, criando, dia após dia, um fosso entre 

ricos e pobres. (SARLET, 2018, on-line). 

Assim, considerando a essência e a promessa dos direitos sociais de 

proporcionar igualdade e justiça à coletividade, tal concretização torna-se muitas 

vezes inatingível diante da inacessibilidade das novas tecnologias de forma global a 

todos.  Com isso, tem-se observado a violação de alguns direitos sociais garantidos 

na CF/88, gerando um alerta, especialmente, para os estudiosos da ambiência laboral, 

que tem verificado um crescente desemprego. Nesse contexto, menciona-se o 

entendimento de Vera da Silva Telles (1998, p. 37): 

 

Mas se tornarmos essas definições, por assim dizer canônicas, dos direitos 
sociais como ponto de partida para avaliar os tempos que correm, então não 
teríamos muitas alternativas a não ser constatar (mais uma vez!) a brutal 
defasagem entre os princípios igualitários da lei e a realidade das 
desigualdades e exclusões – nesse caso, falar dos direitos sociais seria falar 
de sua impotência em alterar a ordem do mundo, impotência que se arma no 
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descompasso entre a grandiosidade dos ideiais e a realidade de bruta das 
discriminações, exclusões e violências que atingem maiorias. Além disso, e 
talvez o mais importante, não poderíamos ir muito além do que constatar – e 
lamentar – os efeitos devastadores das mudanças em curso no mundo 
contemporâneo, demolindo direitos que, em que pesem todos os seus limites, 
mal ou bem garantem prerrogativas que compensam a assimetria de 
posições nas relações de trabalho e poder, e fornecem proteções contra as 
incertezas da economia e os azares da vida. Nesse caso, além da impotência 
para fazer frente aos rumos excludentes que vem tomando o reordenamento da 
economia e do Estado no mundo inteiro, falar dos direitos sociais também significaria 
falar de uma perda. 

 

O Brasil, ambientado no processo de globalização, não tem como atravancar 

o progresso tecnológico. São notórias as mudanças geradas no processo produtivo, 

na economia e no modo de vida da sociedade. Sendo assim, seus governantes devem 

ter como meta buscar um equilíbrio entre os preceitos normativos-constitucionais, que 

preveem os direitos sociais e os princípios de proteção ao trabalhador, e os impactos 

advindos da Revolução 4.0.  

Já se percebe, de forma sutil, como a tecnologia digital e os demais 

mecanismos advindos da Revolução 4.0 estão suplantando os postos de trabalhos 

em países subdesenvolvidos. No Brasil, embora a Quarta Revolução Industrial ainda 

se encontre em franca implementação, já é perceptível os impactos que as 

transformações tecnológicas trouxeram ao mundo do trabalho. 

Entre essas mudanças, citam-se: a extinção da figura do trocador de ônibus 

em algumas cidades; a substituição (em pouca medida) de secretárias em 

consultórios médicos, com a utilização de software que permite o agendamento de 

consultas e controle das demais rotinas médicas; decisões proferidas no Poder 

Judiciário Brasileiro por meio de software; a supressão de caixas de bancos e 

supermercados pelo autoatendimento etc. 

Os casos acima são apenas alguns exemplos entre os outros que eclodem 

diariamente no cenário nacional. Constata-se, portanto, que tanto as atividades 

mecanizadas quanto as intelectuais já foram alcançadas pelas novas tecnologias. 

Acredita-se que não é um cenário temporário ou reflexo de uma fase econômica, tendo 

em vista que já houve uma mutação no cenário laboral, que precisa ser analisada de 

forma criteriosa e urgente. O intuito deve ser o de precaver um colapso social, preparar 

os novos profissionais que ingressarão no mercado e buscar alternativas aos já 

inseridos nessa realidade. 

Sendo assim, o grande desafio do governo brasileiro é buscar um equilíbrio 
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entre a crescente inserção das inovações no mundo do trabalho e as medidas 

adotadas pelo Poder Público, que, de certo modo, já violam direitos consagrados na 

Carta Magna, frutos de anos de luta da classe trabalhadora, a fim de proteger, em 

primeiro plano, o homem, garantindo-lhe meios de ter uma vida digna. 

Para isso, precisa-se refletir sobre o novo papel do Estado frente à nova 

conjectura social, no que se refere a preparar formas de manter uma ordem 

econômica e social equilibrada frente aos novos desafios que virão.  

 

3.2 O novo papel do Estado na Revolução 4.0: conciliando desenvolvimento e 

apresentando alternativas sociais 

 

Não há como conter todo o avanço que a tecnologia concebeu para a 

sociedade. Em qualquer lugar do mundo, até no mais remoto, há uma pessoa em 

contato com diferentes tipos de tecnologia, que facilitam o seu dia a dia ou que 

permitem otimizar o tempo nos estudos e/ou no trabalho. Nessa linha de 

entendimento, vale colacionar os dizeres de Rodrigo Paiz Basso (2019, p. 26): 

 

As grandes mudanças trazidas pela Rovolução 4.0 afetam e afetarão a forma 
como o trabalho é desenvolvido em todo o mundo, sendo que isso já pode 
ser percebido, mesmo que sutilmente, no dia a dia, sem que as pessoas se 
deem conta de quão próximas estão essas inovações. Exemplos disso são 
os sistemas de inteligência artificial que estão presentes em diversas 
empresas (Siri – apple, Bia – Bradesco, Aura – Vivo, só para ilustrar). 
Aplicativos e softwares de todos os tipos já fazem parte do cotidiano: redes 
sociais, serviços bancários, de transporte (Uber), de gerenciamento de 
processos jurídicos (Themis), entre inúmeros outros. Ademais, há uma 
tendência cada vez maior no mercado da consolidação do universo de 
startup, que consiste em modelos de negócios repetíveis e escaláveis, 
baseados em ideais inteligentes e na inovação, atuando em ambientes de 
extrema incerteza. 

 

Na seara do trabalho, a substituição da mão-de-obra humana pelas 

tecnologias high-tech vem ocorrendo em uma velocidade vertiginosa. As pessoas não 

são mais necessárias para ocupar os postos de trabalhos disponíveis, seja porque 

não possuem as competências/habilidades necessárias aos cargos ainda existentes, 

seja porque estes foram preenchidos com menor custo e mais eficiência por uma 

tecnologia high tech.  

Considerando que o objetivo precípuo da sociedade brasileira é o 

desenvolvimento multidimensional, os direitos sociais previstos no texto constitucional 
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são um reforço positivo na busca do desenvolvimento econômico, do pleno emprego 

e da garantia de uma vida mais digna à população. As relativizações em face de tais 

direitos não seriam um retrocesso, em matéria de direitos fundamentais?  

 De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet (2006, p. 315), há uma proibição de 

retrocesso às conquistas sociais esculpidas no texto constitucional, por entender que: 

 

Com efeito, em se admitindo uma ausência de vinculação mínima do 
legislador (assim como dos órgãos estatais em geral) ao núcleo essencial já 
concretizado na esfera dos direitos sociais e das imposições constitucionais 
em matéria de justiça social, estar-se-ia chancelando uma fraude à 
Constituição, pois o legislador – que ao legislar em matéria de proteção social 
apenas cumpre um mandamento constituinte – poderia pura e simplesmente 
desfazer o que fez no estrito cumprimento da Constituição.  

 

Em outro panorama, posiciona-se Jorge Miranda (2004, p. 397), ao vislumbrar 

ser possível uma proibição apenas relativa de retrocesso aos direitos sociais. Para 

André Ramos Tavares (2012, p. 770): 

 

O que o autor está pretendendo sublinhar é que não basta a proteção contra 
a irretroatividade, já que medidas prospectivas podem trazer um retrocesso 
que deve ser combatido. Ou seja, não se deve confundir medidas 
retrocessivas e medidas retroativas. E o exemplo mais ilustrativo será 
justamente o da implementação, por meio de lei, dos direitos sociais e uma 
eventual lei posterior revogadora, que promova um retrocesso, uma 
diminuição, no grau de implementação e concretização dos direitos sociais já 
alcançado pela lei revogada. A tanto estará vedado o legislador por força do 
princípio da proibição do retrocesso12. O caso real mais conhecido é o 
Acórdão 509, de 2002, do Tribunal Constitucional português, que reconheceu 
a inconstitucionalidade de lei que pretendeu reduzir o âmbito subjetivo dos 
beneficiários do chamado rendimento mínimo. A mesma tese pode ser 
adotada, no Brasil, para o caso do bolsa-família. Não se trata de impor um 
perfil de Estado-assistencialista, mas sim de exigir deste que ofereça um grau 
sempre crescente de implementação dos direitos sociais prioritariamente 
para aqueles que ainda dependem, para sua sobrevivência (melhor seria 
dizer “vivência digna”), do Estado. 

 

No Brasil, presencia-se uma vulnerabilidade, no campo laboral, diante das 

alterações legislativas implementadas pelo Poder Público, sob a justificativa de um 

reenquadramento em face às mudanças econômicas e sociais que estão ocorrendo 

na sociedade. Tal situação gera impactos na ordem jurídica e social, flexibiliza o 

trabalho e o torna cada vez mais precarizado. 

Com isso, apresenta-se um novo panorama no mundo do trabalho, o qual 

passa a sofrer impactos, seja por atividades e/ou omissões do Poder Público, seja 

pelos impactos que a inserção de novos modelos de negócios e de tecnologias geram 
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no mundo do trabalho.  

Verifica-se, no cenário nacional, uma crescente mobilidade normativa, em 

razão da suposta necessidade de adequação do país ao novo cenário econômico 

mundial, com a tomada de medidas prospectivas, como a reforma trabalhista de 2017, 

aprovada sob as promessas de pôr fim às lacunas existentes na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) e de modernizar as relações laborais, de combater o 

desemprego e a crise econômica. 

Apesar da tentativa de fomentar a autonomia de vontade e o equilíbrio entre 

as partes, mediante a flexibilização das normas, a reforma trabalhista pode ser 

considerada um retrocesso social, pois suas alterações violam os direitos 

fundamentais (individuais e coletivos) do Estado Democrático de Direito.  

Márcio Amazonas, chefe da assessoria jurídica da Procuradoria-Geral do 

Trabalho, por exemplo, sustenta que a reforma tratou de quatro aspectos pontuais que 

levaram à precarização do trabalho: 1º) a possibilidade de terceirização da atividade-

fim de empresas; 2º) normatização da jornada intermitente; 3º) a restrição de acesso 

à Justiça aos trabalhadores; e 4º) a possibilidade de os termos da negociação entre 

as partes se sobreporem ao direito firmado em lei. (MENGARDO, 2017, on-line). 

Nesta toada, Sandro Carvalho (2017, p. 93) defende que houve um aumento 

da desigualdade no mercado de trabalho com a diminuição do poder de barganha do 

empregado. Senão vejamos: 

 

Caso não se consiga preservar o poder de barganha dos trabalhadores, deve-
se esperar uma ampliação das desigualdades. Inicialmente, uma piora da 
desigualdade funcional da renda com uma maior apropriação do excedente 
pelos empregadores. No entanto, cabe ainda acrescentar que o poder de 
barganha dos trabalhadores não é igualmente distribuído. Também pode 
ocorrer um aumento das desigualdades no mercado de trabalho. Aumento de 
jornada insuficiente para alguns, com respectiva menor duração, mais 
jornadas excessivas para outros (com menor remuneração de horas extras), 
com elevação dos efeitos adversos sobre a saúde e os acidentes de trabalho. 
E, com tendência a elevar a desigualdade de rendimentos, dependendo de 
setores que sofram maior concorrência de trabalhadores terceirizados, 
autônomos etc., setores em que sindicatos justamente encontram maior 
dificuldade de organizar sua base. 

 

Em sentido contrário, existem aqueles que veem as modificações trazidas 

com bons olhos. Para André Portela Souza, professor da Escola de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas (EESP/FGV), a reforma acaba por ampliar direitos ao invés 

de retirá-los. Nesse sentido dispõe: “A barganha coletiva está aí para ser estabelecida 
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e não vejo como problema. (...) Obriga empresas e trabalhadores a se adaptarem a 

um novo mundo de negociação direta e a lei estabelece parâmetros”. (CALEIRO, 

2017, on-line). 

De todo modo, mesmo após quase dois anos da aprovação da reforma 

trabalhista, o fato é que não houve redução significativa do desemprego. São 

necessárias outras medidas, desde alterações no ensino infantil e superior até 

reinserção dos profissionais na ativa para que possam estar preparados frente às 

novas competências que o mercado exige.  

Conveniente mencionar o relatório da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), divulgado em 2019, que alarma sobre a precarização do emprego a nível 

mundial, em face do aumento dos contratos temporários. Foi realizada a análise, em 

especial, da Espanha, país que serviu de inspiração para a reforma trabalhista 

implementada no Brasil. Na Espanha, após a reforma, houve um aumento do trabalho 

temporário. Sugere, ademais, que a taxa de pobreza aumenta à medida que o tempo 

de duração do contrato diminui. (DONCEL, 2019, on-line). 

Ainda que se entenda que a reforma seja necessária, o certo é que a 

publicação de uma lei, considerada isoladamente, não seria suficiente para promover 

a confiança dos investidores na economia brasileira. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão 

responsável pelas estatísticas oficiais do País, a taxa de desemprego continua em 

nível elevado, atingindo 13,4 (treze vírgula quatro) milhões de pessoas. Após a 

reforma trabalhista, oscilou de 12,2% (doze vírgula dois por cento) para 12,4% (doze 

vírgula quatro por cento) e o número de pessoas que deixaram de procurar emprego 

(desalentadas) passou de 3,9% (três vírgula nove por cento) para 4,3% (quatro vírgula 

três por cento). Outro indicativo importante é que o número de trabalhadores com 

carteira assinada diminuiu para cerca de 500 (quinhentos) mil, nos últimos dois anos. 

(BRAGON, 2019, on-line).  

Com o desemprego estrutural e a crescente dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, as pessoas têm se subjugado a atividades que as colocam em 

situação de precarização, totalmente desamparadas pelas leis trabalhistas e sujeitas 

a péssimas condições de trabalho. Passam, então, a realizar atividades como 

motoristas de aplicativo (Uber ou 99) ou como bike boy, no ímpeto de obter o mínimo 

necessário à sua subsistência.  
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Referidos profissionais trabalham à própria sorte, sem qualquer tipo de 

amparo das empresas que utilizam seus serviços. Em julho deste ano, um caso 

emblemático aconteceu na Cidade de São Paulo, envolvendo um entregador por 

delivery cadastrado no aplicativo Rappi. Thiago de Jesus passou mal, enquanto fazia 

uma das entregas, e foi ignorado pela empresa Rappi, que não prestou qualquer 

amparo ao entregador e à sua família. (2019, online).  

A mesma lógica da atomização social implementada pela reforma trabalhista 

é seguida pela reforma na previdência social. O texto base da referida reforma (PEC 

06/2019) foi aprovado no último dia 22 de outubro de 2019 e, em uma rápida leitura 

da proposta, constata-se que o trabalhador está cada vez mais sozinho.  

Entre as medidas implementadas, consta a inclusão do parágrafo 14 ao artigo 

195 da Constituição, com a seguinte redação: 

 

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao 
RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição 
mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de 
contribuições. 

 

Sob essa ótica, o trabalhador intermitente que aufere, ao longo do ano, o 

rendimento mensal de meio salário mínimo, após a promulgação da Emenda 

Constitucional, precisará fazer ajustes contributivos. Se não os fizer, não poderá 

utilizar esse período para fins previdenciários.  

 Assim, indaga-se sobre a noção de emprego, se ainda é aplicável na 

hipermodernidade16. Esta, por sua vez, dá ênfase à flexibilidade e ao individualismo, 

como uma tentativa de acompanhar as mudanças que ocorrem em um ritmo 

acelerado. Indo mais além, teria o Estado, conforme dispõe a CF/88, que assegurar o 

pleno emprego? Ou aludido princípio econômico estaria relativizado em face do 

momento econômico e social atual? 

Apesar dessa nova conjectura de mudanças que ocorrem em ritmo 

vertiginoso, o legislador constituinte privilegia, de forma categórica, a dignidade da 

pessoa humana e a justiça social. Logo, a iniciativa econômica não deve jamais se 

sobrepor aos interesses dos trabalhadores.  

                                                             
16 Termo criado Gilles Lipovestsky para substituir a ideia de pós-modernidade. Caracteriza-se pela 
cultura do excesso, onde as coisas são urgentes e intensas. Como as mudanças ocorrem em um ritmo 
acelerado, a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas de acompanhar essa velocidade. 
(OIKAWA, 2013, p. 91-93). 



86 

 

 
 

Nesse contexto, deve-se proporcionar a todos as mesmas oportunidades para 

que estejam no mesmo patamar e possam disputar os postos de emprego disponíveis, 

a fim de obter uma vida digna, fruto dos seus esforços. (BRASIL; MARTINS, 2017, p. 

222-224). Essa é a percepção de Deilton Ribeiro Brasil e Leandro José de Souza 

Martins (2017, p. 223), ao declinarem: 

 

A compreensão dos motivos que conduziram o legislador constituinte a esta-
belecer a busca do pleno emprego como um dos elementos basilares da sis-
temática jurídica brasileira é bastante simples, pois é a atividade laboral que 
confere ao trabalhador a remuneração que por ele será utilizada para a digna 
subsistência sua e de sua família (NITSCHKE JÚNIOR, 2008, p. 24). Ou me-
lhor, visa a todos que estejam aptos de forma igual a disputarem os mesmos 
cargos empregatícios. Este princípio se funda que todo aquele que se encon-
tre apto a trabalhar, estariam sujeitos a uma relação de emprego. Ferreira 
Filho (1998, p. 356), atribui como significado a criação de oportunidades de 
trabalho, para que todos possam viver dignamente, do próprio esforço. 

 
Acredita-se que para o sucesso da política do pleno emprego é fundamental 

a atuação conjunta dos empresários e do Estado. O setor privado configura-se como 

segmento importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 

solidária, visto que, a partir do desenvolvimento de algumas atividades, proporciona a 

criação de empregos e a circulação de ativos, de impostos e de bens e serviços. O 

Poder Público, por seu turno, deve promover mudanças de cunho econômico, por 

exemplo, com melhorias na política fiscal, a fim de incentivar a promoção de novos 

postos de emprego, diminuindo o desemprego e a desigualdade social. (BRASIL; 

MARTINS, 2017, p. 223-225). 

Indaga-se: os direitos sociais devem ser consumados de forma exclusiva pelo 

Estado? Ou será que eles estão lá por seu valor simbólico? Será que se tratam apenas 

de institutos regulatórios? O papel do Estado restringe-se a criar meios que possam 

levar os cidadãos à concretização desses direitos? Além disso, eles devem ser 

estendidos aos particulares, através da participação das empresas?  

No entender de Ingo Wolfgang Sarlet (1988, p. 170), para que ocorra a 

diminuição das desigualdades sociais e a promoção de uma vida mais digna, é 

fundamental que aconteça a promoção dos direitos sociais consignados no texto 

constitucional. Contudo, afirma que tal concretização não está exclusivamente 

condicionada a uma atuação positiva do governo, exatamente pelo fato de que se 

consideram direitos sociais os que garantem a todos certa liberdade de atuação ou 

que protegem determinada parcela da sociedade, por meio dos direitos dos 
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trabalhadores, destacada sua fragilidade em face do Poder Estatal.  

Para Canotilho (1999, p. 13), é irrefutável que os direitos sociais se realizam 

melhor sem a participação do Estado do que por meio dele. Veja-se: 

 

A experiência demonstrou que a efectivação dos próprios direitos 
económicos, sociais e culturais através da ordem livre do mercado é a única 
forma de garantir a justiça distributiva sem pôr em perigo a liberdade. Não é 
ao Estado, e muito menos a um Estado de direito, que pertence impor e 
realizar fins sociais. Não é ao Estado, e muito menos a um Estado de direito, 
que pertence a regulação da ordem dos bens. O direito, o verdadeiro direito, 
é mais uma auto-regulação social do que uma regulamentação estatal. Quem 
discorre assim?, perguntará também o leitor. Muita gente, mas sobretudo os 
pensadores e economistas neoliberais. O Estado de direito pressupõe uma 
sociedade civil onde desabrochem as potencialidades da inovação e 
criatividade. O Estado de direito reclama o indivíduo autónomo e não o 
administrado igual e submisso à máquina estatal. 

 

Na seara do direito social ao trabalho, posiciona-se José Carlos de Assis 

(2002, p. 17), no sentido de que o direito social ao trabalho não tem a obrigação de 

ser satisfeito por parte do Estado ou pelo setor privado: 

 

Ele se traduz, analiticamente, como direito coletivo a uma política pública de 
promoção ao pleno emprego. Certamente, só o Estado dispõe de instrumen-
tos de política econômica para criar condições favoráveis ao pleno emprego 
no mercado de trabalho. São políticas do lado da oferta (treinamento e reci-
clagem de mão-de-obra) e, principalmente, do lado da demanda (gastos e 
déficit fiscal para financiar os investimentos públicos, redução da taxa de ju-
ros, redução da carga tributária, obras públicas, subsídios e incentivos a in-
vestimentos privados, oferta de empregos públicos, reforma agrária). 

 

No caso da educação, por exemplo, o texto constitucional assenta, em seu 

artigo 20517, ser direito de todos e dever do Estado e da família e deverá ser promovida 

com o auxílio da sociedade. Deduz-se, portanto, que, embora seja um direito social, a 

sua concretização não está condicionada à atuação exclusiva do Estado. O acesso à 

educação deve ser um esforço a ser comungado entre os entes estatais e o setor 

privado, haja vista proporcionar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988, on-

line).  

Assim, a Constituição impõe um compartilhamento de responsabilidades para 

efetivação da educação. Inclusive, prevê que seja exercido pela iniciativa privada, 

                                                             
17 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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desde que respeitados alguns requisitos estabelecidos no artigo 20918 da CF/88 e da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Vale colacionar abaixo os ensinamentos 

de Vanessa Vieira Pessanha (2013, on-line): 

A educação é considerada, com base constitucional, um dever do Es-
tado e da família, dada a sua complexidade para a efetivação. Da 
mesma maneira deve atuar a sociedade, de acordo com a leitura que 
pode ser feita do supracitado artigo, como aliada nesse processo de 
grande relevância na vida do indivíduo. O processo educacional, por-
tanto, pode ser considerado como elemento que tem o condão de pro-
porcionar o desenvolvimento da pessoa humana e está diretamente 
relacionado a dois aspectos imprescindíveis à vida em sociedade: a 
cidadania e a formação para o mercado de trabalho. 

 

A acessibilidade à educação prepara o ser humano para uma vida em 

sociedade quando “consegue se perceber parte integrante do mundo, com direitos e 

deveres – tendo, portanto, a possibilidade de exercer de maneira mais plena e eficaz 

sua condição de cidadão”. (PESSANHA, 2013, on-line).  

Além disso, o dito acesso torna o cidadão mais autônomo e capaz de 

encontrar um lugar no mercado de trabalho, podendo obter a devida subsistência por 

intermédio da aquisição dos bens indispensáveis à sua sobrevivência, sendo 

necessária uma atuação ativa do Poder Público para lhe garantir o mínimo. 

Denota-se, dessa forma, que o próprio Judiciário entende que a educação é 

um direito público subjetivo, com previsão expressa no texto constitucional, 

devidamente positivado nos artigos 6º e 205, enquadrada como direito fundamental. 

Logo, a sua concretização não está condicionada a decisões discricionárias da 

Administração Pública, de cunho meramente pragmáticas, considerando o papel 

fundamental que desempenha no âmago da sociedade.  

A consumação dos direitos sociais fundamentais possui alto custo financeiro, 

sendo importante a atuação conjunta do Estado e da sociedade na busca da garantia 

igualitária a todos. Para alcançar uma democracia econômica, o Estado faz uso dos 

direitos fundamentais e dos objetivos previstos no artigo (concorrência, função social, 

do meio ambiente etc.). Por terem atribuição limitada no cenário econômico, conforme 

disposição expressa no artigo 170, parágrafo único da CF/88, o fundo de caixa 

                                                             
18 CF/88: Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 
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utilizado pelo governo para concretizar seus objetivos decorre dos tributos angariados. 

(DUARTE JR, 2016, on-line). 

Salutar destacar um desafio vivenciado no cenário brasileiro no que concerne 

ao papel ativo do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais. Em muitos 

momentos, o judiciário se sobrepõe ao Poder Executivo, pois determina a realização 

dos direitos fundamentais. Muito embora a negativa de tal implementação seja a 

ausência de recursos econômicos, sob a justificativa da reserva do possível, há, nesse 

caso, uma discricionariedade governamental na aplicação dos recursos públicos. 

(BIGOLIM, 2004, p. 05). 

O fato é que a retração em torno dos direitos relacionados ao trabalho estão 

despontando e geram um alerta. As justificativas apresentadas para tal conduta vão 

desde a existência de uma legislação anacrônica relacionada ao assunto até uma 

suposta necessidade de adaptar o Brasil ao novo cenário econômico e ao alto custo 

para a mantença dos direitos sociais. Porém, tais argumentos não podem se sobrepor 

ao risco iminente de um colapso social.  

Ademais, deve-se analisar o direito social do trabalho como um direito a ser 

garantido pelo Estado ou cabe ao Estado apenas regular o direito do trabalho, de 

forma a garantir a dignidade das pessoas? Até poucos anos, viu-se, de forma mais 

objetiva, que esse direito social era abarcado como uma responsabilidade a ser 

garantida pelo Estado. A partir de novos governos, com uma política mais liberal, o 

projeto de uma sociedade pautada na inserção humana e na busca da cidadania da 

classe trabalhadora passou a ser relativizado. 

Nessa perspectiva, não há como ignorar as origens do Brasil, país 

subdesenvolvido, que não oportuniza, à grande maioria da população, os meios 

mínimos que lhe permita alçar voos mais altos e sem a dependência do Estado. Não 

há como equiparar a população brasileira a de um país de primeiro mundo.  

Assim, a precarização das relações laborais, a partir da retração e da ofensa 

a alguns direitos sociais, dará ensejo à participação cada vez menor da classe menos 

favorecida. Com isso, haverá maior concentração de riqueza, a disseminação do 

subemprego e o rebaixamento da cidadania. Além disso, haverá consequências 

diretas na economia, com a diminuição do consumo. 

Nesse panorama, está em curso a inserção crescente dos novos modelos de 

negócios e das tecnologias na ambiência laboral, gerando o desemprego não apenas 
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nos trabalhos mecânicos, mas também nos trabalhos intelectuais. A título de exemplo, 

atividades executadas por advogados, juízes e médicos, já estão sendo desenvolvidas 

pela inteligência artificial. Em poucos anos, empregos já consolidados na história da 

humanidade não mais existirão. 

Nessa linha de raciocínio, posiciona-se Rikfin (2004, p. 183):  

 

As novas tecnologias da informação são desenvolvidas para remover 
qualquer controle residual que os trabalhadores ainda exerçam sobre o 
processo de produção, com a programação de instruções detalhadas 
diretamente para a máquina que as cumpre passo a passo. O trabalhador fica 
impotente para exercer julgamento independente, tanto na fábrica como no 
escritório, e tem pouco ou nenhum controle sobre o resultado previamente 
ditados por programadores especializados. Antes do computador, a gerência 
dispunha de instruções detalhadas na forma de “cronogramas” que os 
trabalhadores deviam cumprir. Como a execução de tarefa estava nas mãos 
dos funcionários, era possível introduzir um elemento subjetivo no processo. 
Com a implantação do cronograma de trabalho, cada empregado conferia sua 
marca no processo produtivo. A transição da produção de cronograma para 
a produção programada alterou profundamente o relacionamento dos 
trabalhadores com o trabalho. Agora, cada vez mais, os trabalhadores agem 
exclusivamente como observadores, impossibilitados de participar ou 
interferir no processo de produção. O que acontece na fábrica ou no escritório 
já foi pré-programado por outra pessoa, que provavelmente jamais participará 
pessoalmente do processo.  

 

Diante de todo o panorama pessimista, que envolve o mundo do trabalho, 

frente à crescente automação, como a sociedade irá se comportar? Como o homem 

poderá ter uma vida digna diante da ausência de empregos? Novos postos de trabalho 

serão desenvolvidos? A massa de trabalhadores estará pronta para ocupar os novos 

cargos? Quais medidas podem ser adotadas pelo Estado para reequilibrar esse novo 

cenário? Frente ao sistema econômico mundial (capitalismo), é viável uma mudança 

na relação do homem com o trabalho?  

Portanto, o Estado deve agir de forma ativa, promovendo estudos e planos de 

ação para minimizar os impactos que a automação trará na vida dos trabalhadores e 

que refletirá nos diversos segmentos da vida em sociedade. Um dos pontos iniciais 

seria a criação de um programa de orçamento personalizado, que consistiria na 

distribuição de uma renda básica universal, diante do desemprego crescente, que, por 

conseguinte, gerará a diminuição do dinheiro circulando na economia.  

Há estudos demonstrando que a distribuição de renda traz reflexos em 

distintos campos da sociedade, causando: “a diminuição da criminalidade, na 

mortalidade infantil, desnutrição, gravidez na adolescência, falta às aulas e as 
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melhorias nos resultados escolas, crescimento econômico (...)”. (BREGMAN, 2018, p. 

33). Embora subestime-se os menos favorecidos, ofertar a essas pessoas dinheiro é 

uma forma de gerar autonomia, o que possibilita a compra do que realmente precisam, 

sem levar em conta o que os outros acreditam ser necessário.  

Além disso, acredita-se que a sua implantação modificará o sistema 

econômico. Sem um exército de desempregados à disposição, angustiados por uma 

recolocação, o mercado não poderá extrair a mais valia do trabalhador. Dessa 

maneira, o valor a ser pago pela mão-de-obra será o mais justo, e não proporcional 

ao desemprego e à aflição. (ZAMBA, 2019, p. 149). 

Rutger Bregman (2018, p. 36) é um defensor da renda básica universal, 

denominando-a de “caminho capitalista para o consumo”. Segundo ele, referida verba 

seria distribuída a idosos, desempregados e incapacitados ao trabalho, sob a única 

condição de estar vivo. Arremata que é uma forma de injetar dinheiro em uma 

economia que se encontra gradualmente automatizada e, portando, sem o pagamento 

de salário ao trabalhador.  

Quanto a exemplos de casos de sucesso com a implementação da RBU 

(Renda Básica Universal), destacam-se dois casos de Uganda: o primeiro realizou a 

distribuição, aproximadamente, de quatrocentos dólares a cerca de doze mil pessoas, 

com idade de 16 a 35 anos, sob a condição de apresentarem um plano de negócio. 

Após cinco anos, o governo observou que os beneficiados investiram o dinheiro na 

própria educação e empreenderam novos negócios, obtendo o aumento na renda 

recebida em cinquenta por cento. O segundo caso ocorreu com a entrega de cento e 

cinquenta dólares a 1.800 (hum mil e oitocentas) mulheres pobres, que conseguiram 

duplicar o valor do investimento. (BREGMAN, 2018, p. 32). 

No Brasil, foi criado o Programa do Bolsa-Família, que segue a linha da Renda 

Básica Universal. Foi criado pela Lei nº 10.836/2004 e consiste na unificação da Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação e Auxílio Gás. Destina-se, contudo, 

apenas às famílias em situação de pobreza extrema em todo o país, sob as seguintes 

condições: i) Família com renda per capita de até R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e ii) 

famílias com renda por pessoa entre R$ 85,00 e R$ 170,00 mensais, desde que 

tenham filhos ou adolescentes de 0 a 17 anos. (BRASIL, 2004, on-line).  

A questão é que o fornecimento da RBU tem sido objeto de discussão em todo 

o mundo, em face do exército de robôs que adentraram as linhas de produção. 



92 

 

 
 

Segundo Adam Booth (2017, on-line), um dos seus defensores: 

 

Da perspectiva do capitalismo, então, há “demasiada” automação – em 
termos de “desemprego tecnológico” – e, simultaneamente, “muito pouca” 
automação, dado o estancamento da produtividade. É deste sistema com o 
motor econômico quebrado que vemos emergir a demanda por uma “renda 
básica universal”, ou RBU: um pagamento uniforme dado a todos na 
sociedade, independentemente da riqueza ou das necessidades. A ideia por 
trás da RBU, na teoria, é que ela poderia quebrar o vínculo entre trabalho e 
pagamento, proporcionando – por um lado – aos trabalhadores que foram 
despedidos por robôs uma rede de segurança que lhes impeça ficar presos 
em trabalhos mal pagos e precários, ao mesmo tempo em que lhes permita 
transitar de indústrias obsoletas a novos e mais produtivos setores. E – por 
outro lado – capacitar os capitalistas a investir na automação e em novas 
tecnologias sem a ansiedade moral (ou, o que é mais importante, a 
preocupação prática) de aumentar a legião de desempregados da sociedade. 
Et voilà! As engrenagens do capitalismo ficam bem e verdadeiramente 
engraxadas: o investimento sobe; a produtividade aumenta; a economia 
cresce – e, enquanto isto, os trabalhadores são capazes de passar de um 
emprego a outro pelo restante de suas vidas. 

 

A revolução tecnológica está em curso e dá sinais de que em breve os 

trabalhadores poderão ser, em sua totalidade, dispensáveis. Todavia, inexistem 

medidas que permitam o deslocamento do contingente de desocupados para 

atividades ligadas à tecnologia.  

O poder público, nesse contexto, precisa readequar a grade curricular das 

escolas de ensino médio e fundamental, bem como das universidades, no que 

concerne a preparar os futuros empregados para as novas habilidades que serão 

exigidas, seja em futuros postos de trabalho, seja por meio da nova realidade 

econômica. Essas pessoas devem estar mais familiarizadas com questões 

relacionadas à inteligência artificial e à computação, assim como devem estar 

preparadas a empreenderem e a terem uma visão mais empresarial, em especial, 

quanto à análise de gestão, tendo em vista a diminuição das oportunidades. 

Noutra senda, para Rutger Bregman, a humanidade deve se preparar para 

um dos maiores desafios já vivenciados pelo homem: “preencher um verdadeiro mar 

de tempo livre”. (2018, p. 126). O homem precisará alterar a sua forma de consumir e 

a sua relação com o trabalho. Deverá modificar sua rotina, reduzindo o ritmo frenético 

de trabalho e, consequentemente, diminuir o consumo, já que terá menos dinheiro 

para adquirir bens e usufruir de serviços. 

Para Domenico De Mais (2001, p. 55), uma forma de suplantar esse problema 

seria democratizar a carga horária das funções que resistirem às mudanças. Como 
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exemplo, menciona o caso de uma fábrica de alfinetes. Referida empresa produz 

todos os alfinetes que o mercado consumidor precisa. A partir do surgimento de uma 

máquina que duplica a produção, com a necessidade de menos mão-de-obra humana, 

o empregador poderia refletir que não há mercado consumidor para comprar o dobro 

de alfinetes produzidos. Assim, para solucionar a questão, opta por diminuir a carga 

horária dos empregados para quatro horas, utilizando parcialmente a nova tecnologia 

e evitando, por conseguinte, o desemprego e a ociosidade completa desses 

funcionários. Ademais, injeta mais capital na economia.   

Nessa mesma linha, Rifkin (2004) traz o exemplo da França, que implantou, 

em janeiro de 2000, a redução da carga de trabalho semanal. As empresas que 

possuíam mais de vinte empregados reduziram a semana de trabalho para trinta e 

cinco horas e, dois anos depois, as empresas com menos de vinte empregados 

aderiram a essa mesma medida. A Lei que implementou a carga horária de trinta e 

cinco horas estabelecia que os trabalhadores continuariam a receber como se 

trabalhassem trinta e nove horas semanais, a partir de um subsídio do governo, que 

reduziria os encargos da seguridade social pagos pelos empregadores. Além disso, o 

governo, no ímpeto de gerar novos postos de trabalho, passou a arcar com as 

despesas sociais para todos os novos empregados que recebessem baixos salários.  

Essa mudança na jornada de trabalho gerou mais de duzentos e oitenta e 

cinco novos empregos e reduziu a taxa de desemprego para 8,7% (oito vírgula sete 

por cento) em 2001. Com isso, os síndicos e empregados, até então descrentes de tal 

medida, passaram a ser entusiastas dos benefícios advindos, haja vista que geraram 

flexibilidade aos empregados, permitindo-os desfrutar de uma vida mais 

desacelerada. (RIFKIN, 2004, p. XXXII).  

Convém mencionar que tudo é uma questão de reeducação na busca de 

soluções que beneficiem a coletividade. Partindo dos problemas oriundos do consumo 

desenfreado, que é estimulado pelo capitalismo, surgem indagações se o mundo 

comportará o incremento da produção industrial que se estima para os próximos anos. 

Além disso, outro alerta está no descarte dos produtos pelos consumidores, já que as 

indústrias produzem cada vez mais equipamentos com a vida útil menor, levando à 

aquisição de novos utensílios.  

Para Paul Lafargue (2016, p. 60), o grande desafio dos próximos anos é 

convencer o trabalhador de que a pior punição será a dependência do homem ao 
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trabalho. Assim, o homem deve encarrar que a sua relação com o labor deve ser 

limitada a no máximo de três horas por dia, para evitar prejuízos ao seu organismo.  

Por outro lado, a diminuição da carga horária do empregado possibilitará que 

mais pessoas se mantenham ativas e participem do processo econômico. É uma 

forma de dar a elas a oportunidade de satisfazer as suas necessidades básicas e de 

buscar o conforto mínimo, sem sobrecarregar excessivamente o Estado. Para 

Bregman (2018, p. 128), essa desocupação é uma excelente oportunidade para que 

as pessoas se dediquem a outras áreas de suas vidas, como: família, lazer, 

envolvimento com os vizinhos, religião etc. Nos países que já implementaram essa 

jornada reduzida é alta a adesão ao voluntariado.  

E quanto ao tempo remanescente, este deverá ser utilizado de forma mais 

inteligente. No estudo das antigas civilizações adquire-se uma boa noção de como 

viviam nossos antepassados, com mais tempo ocioso e sem os problemas de saúde, 

frutos do estresse da modernidade. Para Domenico de Masi (2001, p. 60-61), essa 

redução de horas trabalhadas trará incontáveis vantagens à sociedade, destacando-

se: 

Num mundo em que ninguém tenha que trabalhar mais do que quatro horas 
diárias, todas as pessoas poderão saciar a curiosidade cientifica que 
carregarem dentro de si e todo pintor poderá pintar seus quadros, sem passar 
por privações, independente da qualidade de sua arte. Jovens escritores não 
precisarão buscar a independência econômica indispensável às obras 
monumentais, para as quais já terão perdido o gosto e a capacidade quando 
o momento chegar. Pessoas em que seu profissional se tenham interessado 
por alguma fase da economia ou da política poderão desenvolver suas ideias 
sem aquele distanciamento acadêmico que faz o trabalho dos economistas 
das universidades parecer muitas vezes carente de senso da realidade. Os 
médicos terão tempo de estudar os progressos da medicina e os professores 
não precisarão se desesperar por estarem repetindo com métodos rotineiros 
ensinamentos que aprenderam na juventude e que, nesse meio tempo, 
podem já ter se tornado comprovadamente falsos. 
(...) O trabalho exigido será suficiente para tornar agradável o lazer, mas não 
levara ninguém à exaustão. (...) Homens e mulheres comuns, tendo a chance 
de viverem vidas felizes, se tornarão mais afáveis, menos persecutórios e 
menos propensos a olhar os outros com desconfiança. 

 

O desafio deste século é reaprender a viver mais o ócio, dedicando-se às 

atividades intelectuais, aos trabalhos manuais e aos momentos com a família. Deixar 

florescer o desejo - muitas vezes silenciado - de se ouvir mais, de buscar a felicidade, 

de cuidar da saúde, do contato com o simples. Tais situações geralmente são 

esquecidas em razão da correria frenética implementada pelo capitalismo, que impõe 

ao homem uma dedicação extenuante ao labor, em uma busca sem sentido. (DE 
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MASI, 2014, p. 330). 

O Estado, contudo, deve assumir o papel de agente moderador a fim de alertar 

o país e seus cidadãos para o desenvolvimento gerado pela Revolução 4.0, frente às 

possibilidades de inovação a serem implementadas na sociedade e na economia, 

exigindo redefinições das organizações e instituições públicas. Estima-se que 

diversas profissões serão modificadas, postos de trabalho serão substituídos pela 

automação e, com isso, ocorrerá um desequilíbrio entre o capital e o trabalho, o que 

eleva a concentração de renda a uma minoria da população.  

Existem muitas variáveis de como o Brasil e os demais países responderão 

ao que está por vir. Não se pode afirmar, ao certo, em quantos anos, em qual 

proporção e em qual grau cada país sentirá as consequências do avanço tecnológico. 

Para uma boa convivência, é de bom grado evitar que o mundo se divida em duas 

porções: a primeira, composta por pessoas com poucas habilidades e com baixa 

renumeração e, a segunda, de pessoas adaptáveis às mudanças, devidamente 

qualificadas e com altos salários. (SCHWAB, 2016, p. 186). 

Deve-se extrair da Quarta Revolução Industrial o seu melhor. Segundo 

Schwab (2018, p. 44), o maior desafio é que esta seja centrada na humanidade, 

possibilitando às pessoas a capacidade de realizarem algo grandioso. Afirma ainda: 

“Se as tecnologias da Quarta Revolução Industrial resultarem em um futuro de maior 

desigualdade, discriminação, insegurança, deslocamento ou danos ambientais (...), 

então as coisas estão seguindo um caminho equivocado”. (2018, p. 66). 

Com o escopo de evitar maiores excitações na sociedade, o governo deverá 

criar mecanismos de interação com a iniciativa privada e a população, para que juntos 

consigam minimizar as consequências nefastas do desenvolvimento tecnológico, 

evitando um colapso social. Deverá, também, atuar de forma ativa e em conjunto com 

especialistas, preparando o país para as mudanças que virão. Será imprescindível 

criar metas claras e objetivas, baseadas no cenário nacional, que alterem legislações 

enfatizando os principais pontos afetados pela revolução. (SOARES, 2018, p. 28-29). 

À guisa de conclusão, a atuação do governo deve pautar-se no equilíbrio das 

garantias constitucionais fundamentais, priorizando os direitos sociais - que 

possibilitam uma vida mais digna à população -, sem negligenciar para que o 

desenvolvimento, decorrente da Quarta Revolução, atinja a economia e coloque o 

Brasil no mesmo patamar dos demais países, caminhando no sentido de minimizar 
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eventuais adversidades que possam advir de tal avanço tecnológico, com o homem 

em primeiro plano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste trabalho foi analisar as mudanças decorrentes da Quarta 

Revolução Industrial, apresentando as consequências geradas no mundo do trabalho 

e o papel do Estado no processo de proteção dos direitos sociais. Tais modificações 

são decorrentes da crescente automação dos postos de trabalho, o que traz reflexões 

sobre o que poderá ocorrer na economia e na vida em sociedade.  

Para tanto, discutiu-se sobre como a sociedade será readequada diante do 

novo contexto social de menos empregos, que ocorre dia após dia. Discutiu-se, de 

forma objetiva, que o maior problema a ser enfrentado pela humanidade será o 

desemprego crescente, sem a perspectiva de criação de novos postos de trabalho. 

Por fim, foram trazidas algumas medidas que poderão ser adotadas para manter a 

paz social e uma vida digna para todos. 

Enfatizou-se, do ponto de vista histórico, as principais mudanças geradas em 

cada período das revoluções industriais. Constatou-se que o homem estruturou a sua 

vida, em grande parte, em função do trabalho. Ademais, a atual dependência da 

atividade laborativa foi uma construção decorrente do desenvolvimento social e do 

sistema econômico vigente. Porém, esse olhar tende a mudar, já que os mais 

pessimistas acreditam que o futuro do trabalho é sombrio, com poucas perspectivas.  

O mundo hoje proclama por tecnologia, a qual está inserida nos mais diversos 

segmentos da vida do homem. Não se pode olvidar que as tecnologias trouxeram 

benefícios e facilidades à vida cotidiana, ou seja, as distâncias foram reduzidas e o 

mundo está mais interligado, o que possibilitou a otimização do tempo e espaço. É 

difícil abandonar, assim, todas as facilidades que esse novo panorama passou a 

apresentar à vida social. 

Logo, as mudanças estão acontecendo, e não é possível diminuir o ritmo do 

progresso tecnológico, ao contrário do que ocorreu com o Imperador Vespasiano, que 

optou por destruir uma inovação que exigia menos trabalho humano, sob a alegativa 

de dar oportunidade ao povo. A era tecnológica é, portanto, um caminho sem volta.  

A Quarta Revolução Industrial trouxe inovações no sentido de tornar 

desnecessário o enquadramento do homem em todo o processo produtivo, algo que 

jamais foi observado nas revoluções anteriores. As primeiras revoluções substituíram 

a força física do trabalho humano, ao passo que as novas tecnologias prometem 
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substituir o intelecto do homem. Com isso, atividades intelectuais, que seriam 

executadas exclusivamente pelos seres humanos, já são exercidas com menor custo 

e mais eficiência pelas máquinas. Assim, eclode o desemprego tecnológico.  

Além disso, a sociedade está inserida em um contexto no qual o valor das 

pessoas está intrinsicamente relacionado ao seu posicionamento no mercado de 

trabalho. Considerando que a mercadoria trabalho humano está se tornando obsoleta, 

frente à crescente automação, mostra-se necessário redefinir o valor humano e buscar 

uma nova razão de vida para as pessoas. 

Deve-se, então, minimizar as consequências dessa injeção desenfreada das 

novas tecnologias no mundo do trabalho, por meio de adoção de algumas políticas 

sociais por parte do Estado. O objetivo é possibilitar aos desocupados o retorno ao 

setor produtivo, haja vista que se estima que tais mudanças afetarão não apenas o 

mundo laboral, mas o consumo e as relações sociais.  

Nessa linha, foram apresentados exemplos de países que, antevendo tais 

mudanças, iniciaram um processo de atualização de suas abordagens políticas, 

educacionais e jurídicas, a partir de uma ponderação do novo papel do homem no 

processo social.  

Constatou-se que não há como o Brasil impedir a inserção do que se 

apresenta globalmente, considerando que já é possível vislumbrar, em algumas 

cadeias produtivas e profissões isoladas, a presença da tecnologia high-tech, com a 

substituição do homem. Sendo assim, para não se isolar, deve o país enfrentar esse 

desafio, haja vista o avanço sem escala de uma nova ordem de produção, consumo 

e trabalho. 

O governo deverá desempenhar um papel diferente, menos atrelado a 

questões da economia de mercado e mais preocupado com o social. Deverá estar 

aberto à reestruturação da economia, com mudanças na legislação e na educação. 

Contudo, as últimas alterações legislativas realizadas pelo governo - reforma 

trabalhista e a reforma da previdência – embora tivessem como justificativa a busca 

da autonomia de vontade e o equilíbrio entre as partes, foram consideradas um 

retrocesso social, pois atomizaram direitos sociais e alguns dispositivos violaram os 

direitos fundamentais (individuais e coletivos) do Estado Democrático de Direito.  

O que se sugere ao Brasil é a adoção de medidas que já foram colocadas em 

prática em outros países, em que o governo interage com especialistas, com o setor 
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privado e com a população, para que juntos consigam otimizar medidas que 

minimizem os efeitos negativos do desenvolvimento tecnológico no mundo do 

trabalho. Entre as alternativas, destacam-se: a adoção da renda básica universal; a 

diminuição da carga horária semanal; as alterações nas grandes curriculares de 

escolas e universidades e a alteração do estilo de vida, com a otimização do tempo 

livre (valorização do ócio). 

Em ato contínuo, a atuação do governo deve ocorrer de forma conciliadora, 

atenta às garantias constitucionais sociais, sem olvidar que essa nova era de 

desenvolvimento, advinda da Quarta Revolução Industrial, seja acolhida pela 

economia brasileira, colocando o país no mesmo patamar de igualdade com os 

demais países.   

Sendo assim, o Brasil precisa ter uma atuação proativa. O primeiro plano deve 

ser a busca pela dignidade da pessoa humana, haja vista toda a história suplantada 

pela sociedade, da colonização até os dias atuais, com a conquista árdua dos direitos 

fundamentais. Com isso, o aumento da concentração de renda poderá ser evitado, 

obstando-se um colapso social.   
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