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                                    RESUMO                                        

Este briefing analisa como as diferentes modalidades de 

trabalho à distância passavam por um processo gradual de 

implementação e a pandemia do COVID-19 as acelerou.  Também 

são apresentados os contrastes sociais presentes no Brasil e no 

mundo, no que tange ao acesso à internet, portanto, à infraestrutura 

necessária para a realização das diferentes modalidades de trabalho 

remoto. Analisa-se como se dá o trabalho transnacional remoto e 

suas dificuldades de regulamentação. Por fim, conclui-se como a 

realidade de trabalho remoto impacta nas desigualdades nacionais e 

internacionais, e o que os governos mundiais podem fazer para 

mitigar esse impacto e garantir o devido amparo legal a esses 

trabalhadores. 

INTRODUÇÃO 

         De acordo com Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum 

Econômico Mundial, a quarta revolução industrial será uma fase de 

mudança de paradigmas, modificando profundamente a forma como 

vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Diferente da revolução, 

3.0, a 4.0 é totalmente automatizada, combinando máquinas e 

processos digitais. (SCHWAB, 2018) 

             Mesmo quem não trabalha na indústria vê sua vida muito 

impactada por conta da quarta revolução industrial. Estamos 

adentrando em uma era onde as interações online estão substituindo 

boa parte das interações físicas. Nossa vida se dá boa parte na 

internet, desde compras até pedidos de delivery e de transporte. A 

cada ano que passa é possível fazer mais coisas por meio de sites e 

aplicativos, que são, em maior parte, automatizados. Isso se reflete 

diretamente no mercado de trabalho, onde funções braçais e de baixa 
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qualificação são mais facilmente substituíveis por máquinas e computadores e a demanda por alta qualificação 

é cada vez maior. 

              Tal revolução digital pode ocasionar uma grande dificuldade ao chegar em países emergentes, e 

altamente desiguais, como o Brasil. No país, a informalidade bateu recorde de 41,1% em 2019 de acordo com 

o IBGE. Esses empregos informais, como são funções simples e de baixa qualificação, são os mais facilmente 

substituíveis em um futuro próximo. Há muitos postos dentro do mercado formal que se enquadram nessa 

situiação de baixa qualificação, em áreas relacionadas à limpeza, manutenção e cargas. Posições ocupadas 

pelas classes mais baixas. Segundo os dados, portanto, a população brasileira é extremamente vulnerável e 

pode não conseguir se inserir em uma economia 4.0.  

              Paralelo à revolução 4.0, acontece também a mobilidade digital ou mobilidade de trabalho, um dos 

pontos a ser abordado neste briefing. De acordo com Andreas Hackl, a mobilidade digital se dá quando o 

trabalho é móvel, mas a mão-de-obra não. Ou seja, o trabalhador presta serviço para uma empresa fora do seu 

local de residência, podendo estar em outra cidade, ou país, em um trabalho 100% remoto, no qual o 

funcionário sequer conhece seu empregador. (HACKL, 2018, p. 157). Essa modalidade de trabalho atualmente 

é mais restrita às áreas de tecnologia da informação, computação e programação, mas tem um grande potencial 

de expansão para outras áreas. O questionamento que o próprio Hackl propõe em seu texto é se tal mobilidade 

aumentará as oportunidades de trabalho ou aumentará desigualdades. 

            Uma outra modalidade de trabalho que têm se destacado nos últimos anos é o trabalho por aplicativo, 

mais comum em serviços de entrega e transporte. Tal nicho é o principal exemplo de trabalho precarizado 

devido à tecnologia. Os prestadores de serviços não estão amparados por nenhum direito trabalhista e recebem 

um baixo valor pelo número de entregas ou corridas feitas. Como ressalta, em entrevista, Sérgio Branco, 

diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-RIO), e especialista em propriedade 

intelectual, há um amplo debate no meio jurídico se os controladores dessas plataformas são ou não 

considerados empregadores. Os aplicativos não se consideram empregadores, entretanto, em países como o 

Reino Unido, em 2016, o Tribunal de Apelações, a mais alta corte do país, decidiu que  os aplicativos são 

empregadores, e que a relação deles com seus prestadores de serviço é vínculo empregatício, imputando assim 

às plataformas as devidas obrigações legais e trabalhistas. Porém, infelizmente, no Brasil ainda não tivemos 

nenhuma decisão nacional de caráter semelhante.  

           A pandemia de coronavírus torna mais complexo o cenário que já estava em curso no Brasil e no mundo. 

Devido ao isolamento social, as nossas atividades, que já vinham em um ritmo crescente de digitalização, se 

tornam majoritariamente digitais. Os únicos meios possíveis de trabalhar, estudar, comprar, e se entreter, se 

tornam online. Isso faz com que muitas daquelas modalidades de emprego braçais citadas anteriormente 

sumam. De acordo com o IBGE, no trimestre encerrado em abril, 4,9 milhões de postos de trabalho foram 

encerrados, sendo destes 3,7 milhões informais. Muitas pessoas adotam o trabalho por aplicativo como forma 
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de obter alguma renda durante a pandemia. A plataforma Rappi, somente no primeiro mês de isolamento 

social, registrou um aumento de 300% em novos cadastros de entregadores em relação ao mês anterior. 

Entretanto, o Brasil é um país no qual 30% de sua população não tem acesso à internet- um grande percentual 

de pessoas é excluído dessas novas formas de trabalho, e de se obter renda. Muita gente no Brasil não tem a 

capacidade de “se reinventar”, como propaga o governo.  

              Com relação ao mundo, a desigualdade digital entre os países é ainda mais intensa. Segundo relatório 

social da ONU divulgado em janeiro, cerca de 87% da população de países desenvolvidos tem acesso à rede, 

contra somente 19% da de países em desenvolvimento. O Brasil, como mostra o relatório de competitividade 

global de 2019, e diz o entrevistado Carlos Frederico, professor do Instituto de Relações Internacionais da 

PUC-Rio, e especialista em comércio internacional, está “no meio do caminho”- não tem um acesso tão 

limitado como a média dos países em desenvolvimento, mas ainda não chegou no patamar dos desenvolvidos. 

O próprio relatório, cujo um dos pilares que define a competitividade é a capacidade de inovação tecnológica, 

aponta o Brasil como o 71° país no ranking de competitividade, de um total de 141 países. Entretanto, o Brasil 

é o 7º país mais desigual do mundo, e essa desigualdade compromete a resiliência de boa parte da população 

do país. 

              Neste briefing, será abordada a problemática da desigualdade do acesso à rede, no Brasil e no mundo, 

e como ela afeta o acesso ao novo mercado de trabalho digital, intensificado pela pandemia. Serão analisados 

os possíveis cenários para o futuro, e como a não-democracia digital pode intensificar as desigualdades já 

existentes. Por fim, serão apresentadas sugestões sobre como tais desigualdades podem ser mitigadas, e como 

tornar o novo mercado de trabalho digital menos precário, e com mais direitos. 

 

Desigualdade Digital no Brasil e no mundo- como a pandemia afeta? 

             No Brasil, a desigualdade no acesso à rede não se dá somente entre quem tem e quem não tem acesso. 

Também há discrepâncias na forma e na qualidade desse acesso. De acordo com os últimos dados da 

PNAD/IBGE, cerca de 21% dos domicílios brasileiros não possuem nenhum acesso à rede e 42 milhões de 

brasileiros nunca acessaram à internet. Se consideradas as classes mais baixas, do percentual de pessoas que 

tem acesso, cerca de 85% somente acessa a internet pelo celular, com uma rede precária, geralmente 3G, que 

não tem boa velocidade e estabilidade. Com relação às classes A e B, cerca de 90% dos domicílios têm 

computador e internet fixa, com maior estabilidade e velocidade. Ou seja, mesmo que mais de 70% da 

população tenha acesso à internet, uma parcela destes não tem um acesso de qualidade e constante. A 

democracia digital, no Brasil, somente se dá entre as classes privilegiadas. 

            Ambos os entrevistados, Sérgio Branco e Carlos Frederico, exemplificam essa disparidade através do 

ensino à distância, única modalidade de se continuar os estudos. Na rede privada, tanto em escolas quanto em 
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universidades, a adaptação para o EAD foi rápida e com resultados, pois os alunos conseguem acessar as aulas 

ao vivo, plataformas digitais, e realizam as atividades. Na rede privada, provavelmente haverá menor prejuízo 

no ano letivo visto a boa implementação do EAD. Entretanto, na rede pública, tal metodologia tem encontrado 

muitos gargalos e obstáculos. A maior parte das universidades públicas não adotaram o EAD e as que adotaram 

somente o fizeram quando perceberam que não haveria chances das aulas presenciais retornarem no primeiro 

semestre de 2020, o que se deu somente com 1 mês ou mais do início do isolamento social, que começou em 

março do mesmo ano. Algumas universidades federais somente planejam adotar o EAD caso as aulas não 

retornem no segundo semestre de 2020. Tal postura decorre da diversidade social dos estudantes, pois muitos 

não conseguiriam dar prosseguimento aos estudos à distância. Um valor que rege as universidades públicas é 

“não deixar ninguém para trás”, o que fez as reitorias não adotarem o EAD mesmo com autorização do MEC. 

 

          Já as escolas, boa parte dos estados adotaram o EAD em suas escolas estaduais, mas em alguns o ensino 

à distância não contará como cumprimento de dias letivos, por conta da dificuldade do acesso à internet por 

parte dos alunos. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, mais da 

metade dos alunos da rede estadual de lá não acessaram as plataformas de EAD do governo em nenhum 

momento, por conta do mesmo motivo. Além do precário acesso à rede, tais alunos acabam tendo que ajudar 

a família com tarefas domésticas, ou até mesmo arranjando alguma ocupação informal para tentar prover mais 

renda para família, obrigação que os alunos de famílias abastadas não têm. O resultado disso é claro: como a 

pandemia já consumiu o primeiro semestre do ano de 2020, e se arrasta para o segundo, os alunos de 

instituições públicas perderão o ano letivo, enquanto os de particulares o concluirão. Tal disparidade se 

concretiza na decisão da SEEDUC/SP de criar nas escolas estaduais de lá o 4° ano do ensino médio- o atraso 

será de 1 ano nas escolas públicas. 
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         Com relação ao mercado de trabalho, também há disparidades significativas. As classes mais abastadas 

exercem funções de maior especialização. Costumam possuir curso superior, logo se encontram em postos de 

maior valor de mercado, e que podem ser adaptados ao home-office. Já as classes mais baixas ocupam 

majoritariamente funções operacionais e braçais, em postos que não existe a possibilidade do teletrabalho. Ou, 

como aponta Sérgio Branco, são as pessoas que majoritariamente trabalham em postos considerados 

“essenciais”, como em cozinhas de restaurantes, caixa de supermercado, entre outros, e que se expõem ao 

vírus e não conseguem fazer o isolamento com sua família. A resiliência também é diferente. As classes mais 

altas têm maior possibilidade de fazer novas especializações, novos cursos, e mesmo com perdas de emprego 

durante a pandemia, encontram maiores possibilidades de se reinserir no mercado de trabalho. Já os mais 

desfavorecidos, que perdem seus postos por conta da baixa qualificação, encontram maiores entraves na hora 

de conseguir novas vagas. Logo, em um país como o Brasil, a própria possibilidade de trabalho remoto é 

restrita a parcela privilegiada da população, assim como a chance de ter um plano B, de se “reinventar”. Isso 

se dá não somente pela disparidade do acesso à internet, mas também devido às diferentes modalidades de 

trabalho que permeiam a estrutura social brasileira. 

              No resto do mundo também encontramos disparidades entre economias emergentes e desenvolvidas. 

No norte global, tanto a conectividade quanto os tipos de emprego e renda apresentam indicadores bem 

melhores que no sul global. Nos países desenvolvidos a renda per capta é elevada e as economias não 

apresentam um setor informal tão grande quanto o brasileiro. Esses fatores resultam em uma resiliência maior 

dessas economias, que se reestruturarão mais rapidamente que as emergentes. O momento epidemiológico 

também acarreta diferenciações. O coronavírus chegou primeiro nos países do norte global, fazendo com que 

esses países tivessem de tomar medidas de restrição antes dos países em desenvolvimento. Agora, esses países 

já estão abandonando a quarentena e retomando suas economias, enquanto os países em desenvolvimento 

ainda sofrem com a curva de contaminação em ascensão e, consequentemente, com as medidas restritivas 

ainda em vigor. A única exceção são os Estados Unidos que mesmo sendo um país desenvolvido chegaram a 

uma taxa de desemprego de 14,7% em maio, como apontou o Departamento de Empregos do país, número 

esse maior que o registrado no Brasil. 

 

TRABALHO REMOTO E DESIGUALDADE 

                Ambos os entrevistados apontaram a reforma trabalhista que ocorreu no governo Temer, em 2017, 

como a precursora de uma precarização no mercado de trabalho. Tal reforma encoraja as negociações 

independentes entre trabalhadores e empregadores, mas é notório que, em tais negociações, os trabalhadores 

não possuem um grande poder de barganha. São o lado mais fraco. Tal disparidade aumenta ainda mais com 

a pandemia e o alto desemprego. Como aponta Sérgio Branco, muitos trabalhadores estão há meses sem 
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nenhuma renda e há dificuldade por parte do governo brasileiro de fazer com que os recursos como o auxílio 

emergencial, e o crédito para micro, pequenas e médias empresas cheguem a quem mais precisa. Uma 

população em situação tão precária pode acabar se submetendo a qualquer relação trabalhista abusiva. Por 

isso os órgãos reguladores, como o Ministério Público do Trabalho, devem ficar atentos nesse período de 

pandemia, e após ela, para coibir tais práticas. 

            Com relação ao trabalho digital, na lei brasileira é muito difícil fazer regulações nos contratos, 

principalmente relativo ao trabalho transfronteiriço, quando a empresa não tem sede no país do funcionário, 

como aponta Carlos Frederico. Portanto, ambos os entrevistados apontam que, com o trabalho se tornando 

mais digital, haverá sim um aumento na precariedade e perda de direitos trabalhistas. E o trabalho remoto 

aumenta as desigualdades porque, além da qualificação, o trabalhador, para ocupar tal posto, precisa ter a 

infraestrutura de conectividade necessária em casa, e isso não é uma realidade para muitos, como apontado 

anteriormente. 

 

CENÁRIOS PARA A MOBILIDADE DIGITAL NO FUTURO 

            Andreas Hackl, em seu artigo: “Mobility equity in a globalized world: Reducing inequalities in the 

sustainable development agenda” expõe o conceito de mobilidade digital, que é a digitalização do trabalho, e 

dialoga sobre vários cenários que podem ocorrer em economias desenvolvidas e emergentes em uma situação 

onde o trabalho vire quase integralmente online ou relacionado à tecnologia. Segundo o autor, a mobilidade 

digital pode tanto reduzir quanto aumentar desigualdades. A possibilidade do trabalho ser feito em qualquer 

lugar do mundo, sendo 100% remoto, pode levar muitas oportunidades para a população de países emergentes, 

visto que tais pessoas poderão trabalhar para empresas que elas jamais conseguiriam se o trabalho fosse 

presencial. Entretanto, ele assume que a diferença entre postos de alta e baixa qualificação pode crescer, 

resultando em uma maior desigualdade de renda. Empregos de baixo salário podem se tornar tarefas digitais 

repetitivas, como o aperfeiçoamento da inteligência artificial (HACKL, 2018, p. 156-157). 

              O autor também mostra a possibilidade da extinção em massa de profissões manuais, braçais, que 

podem ser automatizadas. Segundo estudo que ele apresenta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

para a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, em inglês), de 2016, a cada 5 postos de trabalho 

da região 3 correm um risco muito alto de automação (HACKL, 2018, p. 157). Essa possibilidade é confirmada 

pelo entrevistado Sérgio Branco. Entretanto, ele ressalta que há empregos que podem ser automatizados no 

curto prazo, como o telemarketing, que está “fadado a desaparecer”, e outros que tem uma sobrevida mais 

longa, como os profissionais de saúde, que se mostram essenciais, principalmente no momento de pandemia 

que estamos vivendo. Há profissões que não são possíveis de serem exercidas através de máquinas, ou à 

distância. Nem tudo pode ser substituído. 



 

P
á
g

in
a
7

 

             O autor mostra que a mobilidade de trabalho pode criar muitas oportunidades em países fora da 

OCDE, mesmo assumindo que, atualmente, boa parte dessas empresas que possibilitam esse tipo de trabalho 

se localizam no norte global, e se questiona como seriam essas oportunidades nos países pobres, ressaltando 

que possivelmente seriam de baixa remuneração. Esses postos citados serão transferidos para economias 

emergentes, enquanto todos os postos relacionados à inovação tecnológica, portanto de maior qualificação e 

remuneração, permaneceriam nas economias centrais, mantendo a lógica que já vigora, de: “inove aqui, 

produza lá”, de acordo com estudo da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD, em inglês) de 2015 (HACKL, 2018, p. 157). O autor também chama atenção sobre a volatilidade 

de tais empregos, que não estariam cobertos por legislações trabalhistas, e que a digitalização pode criar uma 

massa de trabalhadores vulneráveis (HACKL, 2018, p. 158). Mesmo assim, acredita que há potencial para 

essas novas formas de trabalho reduzirem a desigualdade entre países e regiões, e que países emergentes já 

têm formulado políticas públicas para fazer com que a mobilidade digital enriqueça tais estados. Portanto, a 

mobilidade digital tem vantagens e desvantagens, e. de acordo com o autor, e com os entrevistados, pode-se 

concluir que: a mobilidade digital funcionará somentee houver a infraestrutura adequada nos Estados para 

isso. 

               Sérgio Branco enfatiza que é crucial que, principalmente os países com os maiores déficits no que 

tange à internet, invistam em tecnologia e em formas de levar uma conectividade de qualidade ao maior 

número de pessoas possível, já que as diferentes modalidades de trabalho remoto serão uma realidade cada 

vez mais presente. Os países com a melhor infraestrutura que possibilite esse trabalho, inclusive o 

internacional, atrairão mais investimentos externos. Além de investirem na infraestrutura de internet, devem 

possibilitar que as pessoas se qualifiquem para assumir tais postos. Pois, como afirma, pessoas em países como 

o Brasil, que possuem empregos braçais, não teriam possibilidade de assumir esse tipo de vaga. Como aponta 

Sérgio, quem perde esse tipo de profissão, se não receber a devida qualificação não poderá ser reabsorvido 

pelo mercado de trabalho digital. Por isso, é fomentada outra questão: a revolução tecnológica gerará 

desemprego em massa? E se gerar, o que fazer com essas pessoas? 

                  O texto de Hackl é anterior a pandemia do novo coronavírus, porém, o contexto atual mostra, e os 

entrevistados concordam, que a digitalização continuará mesmo quando a pandemia acabar. Ela não só 

acelerou o trabalho remoto, em vários setores, mas também acelerou a digitalização de setores que outrora 

resistiam a esse movimento, como o judiciário brasileiro. Pela primeira vez foram realizadas rotineiramente 

audiências e sessões remotas, e alguns tribunais brasileiros seguirão com esse modelo após a pandemia. O e-

commerce aumentou cerca de 400% no país, em novas lojas abertas, e cerca de 13% dos brasileiros fez sua 

primeira compra online durante as medidas de isolamento social, de acordo com dados da Associação 

Brasileira de Comércio. A digitalização imposta pela pandemia é um caminho sem volta, e cabe aos governos 

mundiais garantirem a estrutura necessária para que ela possa continuar sem agravar mazelas sociais. 
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CONCLUSÃO 

 

               Até aqui, discorremos sobre como a democracia digital é um mito, principalmente no Brasil e demais 

países emergentes. Como a pandemia acelerou a mobilidade digital e a digitalização, que já estavam em curso. 

Como esses tipos de emprego sofrem prejuízos no que se refere a garantias legais, e as possíveis consequências 

sociais desse movimento. A mobilidade digital tem potencial para levar maiores oportunidades para regiões 

pobres, que não têm muitas oportunidades de emprego de modo presencial. Facilitará a vida de pessoas que 

não precisarão se deslocar para o trabalho, seja esse deslocamento diário, ou uma migração para assumir um 

posto internacional. Entretanto, ao mesmo tempo que ela inclui, ela exclui desse processo uma parcela 

considerável das populações de países emergentes que não possuem nem a estrutura nem a qualificação para 

esses postos. Os governos nacionais devem ficar atentos para a mobilidade digital que pode, ao invés de trazer 

oportunidade e riqueza, trazer mais precarização e subempregos. 

               No universo tecnológico também existem subempregos, de baixa remuneração, como por exemplo 

a programação básica de equipamentos, tarefas que estão bem longe da inovação. Há uma chance alta desses 

tipos de emprego serem transferidos para países pobres, como já acontece. Hackl, em seu artigo, mostra que 

há centros de treinamento de inteligência artificial na África rural, onde trabalhadores fazem basicamente 

muitas tarefas repetitivas, para aperfeiçoar a IA (HACKL, 2018, p. 157). Caso a transferência dessas 

ocupações para o sul global ocorra em escala maior, a desigualdade norte-sul aumentará. Com relação a outras 

áreas que estão além da TI, é necessário haver uma reciclagem dos profissionais, para que eles consigam 

exercer suas funções a distância, mantendo o mesmo nível de renda que possuíam anteriormente. Na pandemia 

de COVID-19, cerca de 40% dos brasileiros perdeu total ou parcialmente sua renda, de acordo com pesquisa 

do Conselho Nacional da Indústria (CNI) realizada em maio de 2020. O governo precisa trabalhar para que 

essas perdas de renda não sejam definitivas, possibilitando os meios para a população se reinserir nesse novo 

mercado de trabalho que surgirá após a pandemia. 

             Além de levar a internet e qualificação necessárias para quem precisa, os governos nacionais devem 

garantir o devido amparo legal para esse tipo de emprego. A legislação trabalhista ainda não alcança os 

empregos digitais e o avanço nessa pauta têm sido tímido nos últimos anos. A legislação deve não só garantir 

direitos trabalhistas, mas prevenir abusos e jornada excessiva nesse tipo de trabalho. Na França, desde 2017, 

existe a chamada “Lei da Desconexão” que impõe limites no trabalho remoto, e garante aos trabalhadores o 

direito de não precisarem responder mensagens profissionais após o horário de expediente. Leis semelhantes 

devem ser aprovadas no resto do mundo. Garantir direitos a profissões já precarizadas, como os entregadores 

de aplicativo, é essencial. Organismos internacionais, como a OIT, devem estudar maneiras de regulamentar 

o trabalho remoto transnacional, pois é uma modalidade de emprego crescente que se encontra fora do escopo 
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legal de qualquer país. Toda a luta por direitos trabalhistas do século XX não pode ser perdida por conta da 

tecnologia. 

                Por fim, cabe considerar a relação entre Desenvolvimento e as questões levantadas por este trabalho. 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8, versa sobre “Promover o crescimento econômico 

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos”, e o alvo 

8.1 define como meta “Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 

diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto valor 

agregado e dos setores intensivos de mão de obra.” (ONU, 2015). Conforme discutido neste trabalho, há 

muitas chances da digitalização, que, se não realizada de forma correta, perigam se opor aos ODS ao invés de 

cumpri-los. Por meio da melhoria de condições de conectividade, oportunidades de empregos online seguros 

e garantia de direitos, será possível melhorar as condições de vida e renda do sul global por meio da tecnologia. 

A desigualdade somente ocorrerá se os processos de mobilidade digital ocorrerem sem as devidas regulações 

de governos e organismos internacionais, que devem olhar para a população para que ela não seja prejudicada, 

mas se beneficie dos significativos avanços tecnológicos. 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRANCO, Sérgio. Entrevista concedida à Bruno Augusto Bowmer Coutinho via ligação, em português. 08 de 

junho de 2020. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Menos da metade dos alunos da rede estadual de SP acessa ensino online na 

quarentena. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/menos-de-metade-dos-

alunos-da-rede-estadual-de-sp-acessa-ensino-online-na-quarentena.shtml. Acessado em: 21 de junho de 2020. 

FOLHA DE SÃO PAULO. Pandemia destruiu um recorde de 4,9 milhões de postos de trabalho até abril. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/desemprego-sobe-a-126-em-abril-com-

efeitos-do-coronavirus-diz-ibge.shtml. Acessado em: 21 de junho de 2020. 

FREDERICO, Carlos. Entrevista concedida à Bruno Augusto Bowmer Coutinho via ligação, em português. 

01 de junho de 2020. 

HACKL, A. (2018). Mobility equity in a globalized world: Reducing inequalities in the sustainable 

development agenda. Elsevier, 2018. 

HARFF, R. (2017). Direito à desconexão: estudo comparado do direito brasileiro com o direito francês. 

Disponível em: https://hdl.handle.net/20.500.12178/110510 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/  

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/menos-de-metade-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sp-acessa-ensino-online-na-quarentena.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/menos-de-metade-dos-alunos-da-rede-estadual-de-sp-acessa-ensino-online-na-quarentena.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/desemprego-sobe-a-126-em-abril-com-efeitos-do-coronavirus-diz-ibge.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/desemprego-sobe-a-126-em-abril-com-efeitos-do-coronavirus-diz-ibge.shtml
https://nacoesunidas.org/pos2015/


 

P
á
g

in
a
1

0
 

PNAD Contínua. Aceso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal. IBGE, 

2018. 

UNDESA. World Social Report 2020. Inequality in a rapidily changing world. 

UOL. CNI: Perda total ou em parte da renda mensal já atingiu 40% dos brasileiros. Disponível em: 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/07/perda-total-ou-em-parte-da-renda-mensal-ja-

atingiu-40-dos-brasileiros.htm. Acessado em: 21 de junho de 2020. 

WEF. The Global Competitiveness Report. Geneve, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/07/perda-total-ou-em-parte-da-renda-mensal-ja-atingiu-40-dos-brasileiros.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/05/07/perda-total-ou-em-parte-da-renda-mensal-ja-atingiu-40-dos-brasileiros.htm

