
A propósito da "economia digital" ou "colaborativa" 

Apresentamos um artigo de um sindicalista Confederação Geral do Trabalho (CGT) de França, publicado no 

semanário Informations ouvrières (Informações Operárias), da responsabilidade do Partido Operário 

Independente, no seu nº 415, de 18 de Agosto de 2016. 

 

Novas formas de trabalho: uma questão que ressoa com a luta contra o 

desmantelamento do Código do Trabalho (em França) 

 

“Uberização” do trabalho, digitalização da economia, transição numérica... Palavras que nos têm sido dadas a 

beber pelos partidários do modernismo e do Governo nos últimos meses. Elas representam o futuro da nossa 

sociedade, dos nossos empregos (ou do nosso desemprego!) e uma nova forma de trabalho. Aqueles que ousam 

criticá-los são imediatamente acusados de serem dinossauros que não compreendem a evolução do mundo. Mas que 

realidades estão escondidas por trás destas palavras? 

 

O retorno ao velho mundo, ao invés de uma nova era para os trabalhadores livres e 

independentes 

 

Em Outubro passado, a manifestação dos motoristas da Uber – em frente da sede da empresa para que trabalham – 

fazia lembrar alguns aspectos clássicos do protesto social. Os motoristas, agora organizadas em sindicatos, foram lá 

denunciar a descida da tarifa (horária) decidida unilateralmente pelo seu "empregador", a Uber. A luta pela tarifa, eis 

uma luta desenvolvida pelos trabalhadores da seda de Lyon (“canuts”) há mais de dois séculos! Então, pagos à tarefa 

(e não à hora), os trabalhadores exigiram dos comerciantes o aumento da tarifa para os seus trabalhos em seda. 

A repressão sangrenta de que os “canuts” foram vítimas fez explodir, à luz do dia, a sua condição real: por trás da sua 

independência formal de produtores, eles estavam na verdade sob uma efectiva subordinação aos comerciantes. 

 

Privados das protecções sociais do assalariado 

 

Tal como antigamente nos subúrbios de Lyon, a empresa Uber põe a trabalhar condutores “independentes”, 

explorando-os e privando-os das protecções sociais de um assalariado. Se é verdade que a inovação tecnológica da 

Uber destruiu grande parte das antigas formas da prestação do trabalho, não é menos verdade que a mesma, enquanto 

ferramenta de subordinação do trabalho, não constitui nada de novo, correspondendo mesmo às primeiras formas do 

modo de produção capitalista. 

A “uberização” acaba por ser o retorno ao velho mundo, ao invés de uma nova era para trabalhadores livres e 

independentes. 

E que dizer do "Turco mecânico" (1) da Amazon que, à semelhança da Uber, é uma plataforma que oferece mão-de-

obra a pedido, mas a nível internacional? Os trabalhos propostos são micro-tarefas, pagas com alguns centésimos de 

um dólar, e consistem, por exemplo, em reescrever ficheiros ou renomeá-los, identificar objectos numa imagem, etc. 

Este trabalho fragmentado e repetitivo, que nenhum robô pode (ainda) realizar, é executado por meio milhão de 

trabalhadores em todo o mundo, residindo uma parte importante na Índia. 

É um trabalho sub-pago, sem qualquer cobertura da Segurança social ou do Direito do trabalho, que os patrões podem 

mesmo recusar-se a pagar – se sentirem que está mal feito – sem terem sequer de se justificar. 

 

(1) O nome escolhido pela Amazon é inspirado num embuste histórico: o Turco mecânico era um autómato que supostamente jogava xadrez, 

mas dentro do qual estava um homem escondido. 

 



Na verdade, estamos a testemunhar o nascimento de novas empresas gigantescas 

 

Os inúmeros empregos prometidos por esta “nova economia” não são por contrato e ninguém pode assegurar que se 

concretizem. Hoje em dia, o trabalho independente permanece marginal e apenas progrediu em países em que foram 

adoptados regimes jurídicos favoráveis, como é o caso da França, com a criação do sistema de auto- empreendedor, 

em 2009. É um facto que o trabalho independente tinha vindo a diminuir desde a década de 1950, como resultado da 

diminuição dos empregos agrícolas e do pequeno comércio, o mesmo retomou a sua ascensão desde o início da década 

de 2000, atingindo 11% no mercado de trabalho em França em 2014. Entre estes “independentes”, 20% são 

trabalhadores pobres. 

 

A constituição de novos monopólios 

 

Na realidade, não encontramos pequenos patrões de empresas inovadoras. Pelo contrário, estamos a testemunhar o 

nascimento, ao lado das multinacionais tradicionais, de novas empresas gigantescas, como é o caso dos GAFA 

(Google, Facebook, Amazon e Apple). Em França, um terço dos empregos no sector privado concentra-se em 250 

empresas. 

A Uber está a caminho de se tornar numa dessas empresas gigantes. Não assistimos a nenhum crescimento 

exponencial da economia colaborativa, mas sim à constituição de novos monopólios. Nessas circunstâncias, a questão 

que se coloca aos trabalhadores não é, contrariamente à tendência ilusória em voga, a “criação do seu próprio 

emprego”, mas sim, a de saber quem é o seu patrão e a luta pelos seus direitos laborais. Uma das principais 

reivindicações dos movimentos que existem entre esses trabalhadores é a de conquistar o reconhecimento de uma 

relação de subordinação com o chefe ou o franqueador, obtendo em troca os direitos e protecções arrancados pela luta 

dos assalariados. 

 

Um novo “estatuto” para trabalhadores escravizados 

 

Chegamos então à essência do sistema salarial, em que os trabalhadores negoceiam direitos (salário mínimo, controlo 

das horas de trabalho, férias pagas, supervisão de quebra de contrato, saúde e segurança no trabalho, etc.) e protecção 

social (seguro compartilhado contra os riscos associados ao desemprego, doença, maternidade e à reforma), em troca 

de uma relação de subordinação (submissão do assalariado à autoridade do empregador). 

Por trás do desenvolvimento destas novas formas de emprego (independente) e desta nova economia (colaborativa), 

são efectivamente esses direitos laborais que o patronato tenta atacar. Em Espanha e em Itália, foi mesmo criado um 

novo estatuto intermédio entre os (verdadeiros) independentes – como é o caso das profissões liberais – e os 

assalariados: “trabalhadores independentes, economicamente dependentes”. 

Trata-se apenas de assalariados despojados dos seus direitos, mas continuando a estar submissos ao seu patrão! 

 

Um desmantelamento em toda a linha do Código do Trabalho, das convenções 

colectivas, dos estatutos e da Segurança social! 

 

Em França, tanto os liberais de esquerda como os de direita (cada vez mais difíceis de serem distinguidos) apelam 

para a criação de um novo “estatuto do trabalhador no activo”, que reuniria tanto os assalariados do privado como os 

independentes, e mesmo, a prazo, os funcionários públicos. O “direito da actividade profissional” substituiria o 

direito do trabalho, e os direitos seriam concedidos com base no grau de dependência do activo. Este projeto articula-

se com a “conta pessoal de actividade”, instrumento concebido para desconectar o conjunto dos direitos sociais do 

estatuto do emprego, ligando-os apenas a cada pessoa e à sua actividade profissional. 

 

 



Em ligação directa com a Lei de El Khomri (de reforma do Código do Trabalho) 

 

Seria um desmantelar em toda a linha do Código do Trabalho, das convenções colectivas, dos estatutos e da Segurança 

social! É então que nos apercebemos que o Projecto-lei de reforma do Código do Trabalho é apenas a primeira peça de 

um foguete que poderia levar-nos a recuar bem mais longe do que o século XIX. 

É de facto o estatuto do trabalho remunerado que é preciso estender aos trabalhadores precários e não precarizar todo 

o trabalho em nome do empreendedor nómada É o direito ao trabalho e o direito à Segurança social que devem ser 

estendidos e não restringidos. 

Os patrões do Observatório da “uberização” em França definiram-na como uma “mudança rápida da relação de 

forças graças ao digital”. 

Cabe-nos a nós, na esteira do movimento para a retirada da lei “trabalho”, reverter a relação de forças a favor dos 

trabalhadores. De pé, famélicos da Terra!  

 

Profissionais da “optimização” fiscal: o caso da Airbnb 

 

A Airbnb faz parte dos novos gigantes da “economia numérica (ou digital)”. Criada em 2008, nos EUA, o seu valor 

já ascenderá a mais de 30 mil milhões de dólares, segundo os peritos. 

O seu nicho de negócio: o aluguer sazonal de apartamentos entre “particulares”. O seu volume de negócios tem 

aumentado em flecha: apenas em França, cerca de 500 milhões de euros, segundo o jornal Le Parisien (11/8/2016), 

com 4 milhões de transacções no ano passado. O jornal estima que, em relação à actividade realizada no nosso país, a 

Airbnb recebeu mais de 65 milhões de euros em comissões. 

 

Menos de 70 mil euros de impostos 

 

Contudo, esta multinacional só pagou 

no ano passado 69168 euros de 

impostos ao Fisco francês (cerca de um 

milésimo do montante estimado das 

suas comissões), decrescendo mesmo 

14% em relação ao ano precedente! 

Nem sequer chegou ao preço de uma 

viatura de serviço de um Chefe de 

Administração!  

 

 

A “economia digital” é, portanto, não 

somente um terrível instrumento para 

desmantelar o Código do Trabalho e as garantias colectivas dos trabalhadores, mas também um meio eficaz da 

“optimização fiscal” (na realidade, a evasão fiscal) praticada por todos os grandes grupos capitalistas, com a 

cumplicidade dos governos. 

Nada de mais simples, para uma plataforma digital, que estabelecer o seu domicílio na Irlanda ou na Grã-Bretanha 

(onde as taxas de imposição sobre os lucros são menores), mesmo que os seus assalariados estejam em França. É 

aquilo que a Airbnb faz, como muitas outras. 

 

 


