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A causa trabalhista é a esperança do mundo. 



Os trabalhadores de ‘gig work’ são fun-
cionários – não “contratados” sem direitos! 
24 de fevereiro: Dia da Ação Internacional em 
resposta ao projeto de diretiva sobre os direitos dos 
trabalhadores de ‘gig work’ na Comissão Europeia. 

Uber, Deliveroo, Glovo, Amazon, Rappi e Pedidos 
Ya estão pressionando a União Europeia para 
manter uma classificação errônea injusta dos 
trabalhadores de ‘gig work’ como contratados 
independentes e estão tentando divulgar a miséria 
da Prop 22 em todo o mundo. 

A Unidos World Action está 
fazendo com que nossas 
vozes sejam ouvidas com 
ações internacionais 
perante a UE e Bruxelas 
com uma mensagem 
muito clara: 

BASTA



LUTE
POR SEUS
DIREITOS:

NÓS SOMOS 

FUNCIONÁRIOS!



Isso afeta todos os 
trabalhadores! 

NÓS SOMOS 

FUNCIONÁRIOS!

A precariedade e exploração do chamado ‘gig 
work’ está ocorrendo em todos os setores – 
motoboys, motoristas, clickworkers, trabalhadores 
domésticos, temporários, artistas – toda indústria 
corre o risco de se tornar um poço de 
precariedade, subcontratação e divisão entre 
trabalhadores. 

Nós
 pro

clamamos nossos direitos 

no mundo todo!



Defendendo nossos direitos humanos
•Um salário mínimo que proporcione segurança e 
dignidade (com taxas horárias definidas)
•Uma rede de segurança que inclua seguro contra 
acidentes, licença médica e seguro-desemprego.
•Direitos a representação sindical, negociação e 
ação coletiva. 

A criação de direitos digitais
Se seu empregador for um aplicativo, ele precisa ser 
responsável pelas mesmas normas que qualquer 
outro empregador. Não seja uma vítima do 
algoritmo!

O aplicativo deve se inteligível, controlável, 
transparente e sujeito a acordos de negociação 
coletiva. 
- Desativações arbitrárias e injustas devem ser 
encerradas 
-Os aplicativos devem estar sujeitos a fiscalização 
pública e de organização sindical através de um 
registro público

Proteção de dados pessoais
Todos os usuários devem ter o direito de acesso e 
controle de seus dados, juntamente com seu uso e 
os perfis que eles geram. 

Se l’App è il vostro capo, dovete pretendere da 
essa le stesse cose che pretendereste da 
qualsiasi altro capo. Non prendetevi gioco del 
nostro lavoro!

L'applicazione deve essere intelligibile, 
controllabile, trasparente e soggetta a contratti 
collettivi.
- Le disattivazioni arbitrarie e ingiuste devono 
essere fermate.
- Le applicazioni devono essere soggette al 
controllo pubblico e sindacale attraverso un 
registro pubblico.

Protezione dei dati personali
Tutti gli utenti dovrebbero avere il diritto di ac-
cedere e controllare i propri dati, così come il 
loro uso e i benefici che generano.



O que eles dizem sobre “independência” e o que 
realmente acontece
Você é um contratado, não um funcionário
Falso! Os tribunais no mundo todo constataram que os trabalhadores de 
‘gig work’ são funcionários legais e merecem todos seus direitos e 
proteções nos termos da lei. Nós ainda não somos independentes porque 
o aplicativo controla onde e quando trabalhamos e este é o único con-
trole do empregador. 

Você é seu próprio empregador, você decide quando e o quanto tra-
balhar
Falso! Nós temos cronogramas! Nós temos que trabalhar em horários es-
pecíficos e por uma quantidade de horas determinada pelo aplicativo se 
quisermos fazer algum dinheiro. Se o aplicativo estiver ativado, mas não 
estivermos conseguindo nenhum trabalho, como isso é flexibilidade? Não 
somos pagos pelo tempo de espera e o aplicativo agrupa corridas e en-
tregas, que reduzem ainda mais nosso pagamento. 

Você faz mais dinheiro porque não há retenção de impostos ou previ-
dência social
Falso! O que sobra quando você desconta os custos da sua conta de 
telefone, suprimentos e com a manutenção de sua moto, scooter ou au-
tomóvel? E se você ficar doente e não puder trabalhar? Se tivermos um 
acidente entre os trabalhos, estamos por conta própria, sem nenhum 
auxílio por parte dos aplicativos. Se ficarmos doentes durante a pan-
demia, nossas famílias ficam paradas sem nenhuma renda e nenhum 
auxílio de nossos empregadores. 

Se os trabalhadores se tornarem funcionários, os aplicativos irão cortar os 
trabalhos
Falso! Você já pode ser desativado sem causa a qualquer momento. Não 
há nenhuma segurança no modelo de contratado, quando, a qualquer 
momento, o aplicativo pode retirar seu trabalho por qualquer motivo. Ao 
nos tornarmos funcionários, adquirimos o poder de reivindicar nossos di-
reitos como trabalhadores e lutar por leis que projetam nossos trabalhos. 



Vitórias recentes de trabalhadores de ‘gig work’
Itália, 24 de janeiro de 2020 – A suprema corte reconheceu os 
direitos de funcionário de cinco trabalhadores de entrega da 
Foodora. Os trabalhadores haviam participado da primeira greve 
em Turim e foram desativados da plataforma pela empresa. 

França, 4 de março de 2020 – O tribunal de justiça confirmou que 
motoristas de Uber são funcionários. 

Uruguai, 4 de junho de 2020 – O tribunal de justiça confirmou que 
um motorista de Uber é funcionário e forçou a empresa a fornecer 
férias pagas e bônus de final de ano. 

Bolívia, 30 de setembro de 2020 – Os tribunais reconheceram o 
direito de serem classificados como funcionários a sete 
trabalhadores da Pedidos Ya. 

Espanha, 23 de setembro de 2020 – A Deliveroo foi obrigada a 
pagar € 1.300 de contribuições da previdência social para seus 
trabalhadores. A suprema corte declarou que há uma relação de 
funcionário/empregador entre a Glovo e seus funcionários. Além 
disso, mais de 40 processos movidos contra a Glovo e Deliveroo 
ganharam indenização/reativação para os trabalhadores sob o 
argumento de que eles são funcionários. 

Chile, 14 de janeiro de 2021 – O tribunal de justiça reverteu a 
demissão de um trabalhador da Pedidos Ya e fez com que a 
empresa admitisse o trabalhador em período integral durante o 
período em que ele foi demitido. 

Bélgica, 13 de janeiro de 2021 – A delegacia do trabalho emitiu 
uma decisão em que as condições de trabalho dos motoristas de 
Uber são incompatíveis com a condição de contratado 
independente.



Não há nenhuma incerteza 
legal, apenas empresas que 

infringem a lei! 

Organizem-se! 
https://unidosworldaction.com/


