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RESUMO: O avanço da Gig Economy no Brasil tem gerado uma crise na 
regulação do trabalho sem precedentes. Muito embora esse fenômeno seja uma 
tendência mundial, uma economia em desaceleração e com 13,2 milhões de 
desempregados parece ter contribuído com o crescimento de uma das 
expressões da Gig Economy: o trabalho executado através de plataformas 
digitais disruptivas. Tais plataformas conectam os consumidores com 
trabalhadores que prestam serviços diversos, como transporte e delivery, não 
assumindo qualquer responsabilidade pelo trabalho, sob o fundamento de que 
apenas seriam um serviço de intermediação. Essa circunstância tem gerado a 
precarização dessas relações laborais. Assim, os juslaboralistas tem discutido a 
presença, ou não, de vínculo de emprego no trabalho desenvolvido por meio 
desses aplicativos. Como é sabido, o reconhecimento da relação de emprego 
traz consigo uma série de direitos e proteções, vistos como uma solução para 
combater a precarização. Representantes dessas plataformas, porém, afirmam 
que tal medida inviabiliza a continuidade de seu modelo de negócios, o que pode 
ter consequências econômicas negativas. Uma alternativa, entretanto, tem 
surgido nos debates internacionais sobre o tema: a criação de uma categoria 
intermediária de empregado, com uma série de proteções específicas e 
autônomas. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objeto analisar a 
proposta da criação de uma categoria intermediária de empregados, propagada 
pela literatura especializada como solução para a crise na regulação do trabalho 
gerada pela disseminação da Gig Economy. A importância dessa pesquisa 
decorre do fato de que se busca enfrentar o relevante problema da regulação do 
trabalho executado por meio de plataformas digitais, examinando uma proposta 
que aparentemente não vem recebendo a atenção que merece pela bibliografia 
nacional. O debate sobre o tema no Brasil parece girar em torno de categoriais 
já existentes, como vínculo de emprego ou o dano existencial, sem debruçar-se 
devidamente sobre novas propostas regulatórias que têm sido discutidas ao 
redor do mundo. A metodologia adotada será a pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial, utilizando-se, sobretudo, aquelas fontes produzidas em outros 
países. Adota-se o direito comparado, já que a maioria dos debates sobre o tema 
tem se desenvolvido no exterior. Assim, para enfrentar a problemática de 
pesquisa, faz-se necessário examinar ordenamentos jurídicos estrangeiros, sem 
incorrer em simplificações ou no uso impróprio do método comparativo. Como 
resultados parciais da pesquisa, destacam-se pontos favoráveis e desfavoráveis 
a criação de uma categoria intermediária de empregado. Por um lado, essa 
opção regulatória se adequa ao caráter complexo das plataformas digitais, que 
possuem aproximações e distanciamentos do conceito tradicional de 



empregador. Por outro lado, essa categoria intermediária, a depender de sua 
definição legal, pode trazer ainda mais insegurança jurídica, inclusive para outros 
setores do mercado, tendo em vista a incidência do princípio da primazia da 
realidade. Além disso, é preciso garantir que os direitos assegurados a esta 
categoria sejam suficientes para impedir a precarização. Dessa forma, como 
hipótese, propõe-se que esse modelo de regulação pode trazer uma resposta 
adequada à crise regulatória que se instaurou no Brasil, desde que 
adequadamente desenvolvido. 
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