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Prólogo 
Há algum tempo a digitalização vem borrando as fronteiras e as responsabilidades 

dos atores públicos e privados do e-governo e da e-governança, as tecnologias da 

educação, para com os resultados da contratação de serviços governamentais, o 

monitoramento da infraestrutura pública e os recursos humanos dos locais de 

trabalho públicos. A transformação digital está se acelerando em todo o mundo como 

nunca ocorrera antes.  E é provável que assim continue, na medida em que a recessão 

econômica projetada na esteira da COVID-19 pressione os orçamentos do setor 

público ao longo dos próximos anos.  

Nesse ambiente, o risco é que os governos mundo afora não utilizem essas mudanças 

para fornecer serviços públicos de qualidade melhores e mais universais, e passem a 

acelerar o corte de gastos, a terceirização e a privatização através da adoção de novas 

tecnologias às custas de usuárixs e trabalhadorxs. Assim sendo, devemo-nos 

perguntar: como nós, trabalhadorxs dos serviços públicos, devemos responder? 

Como podemos formar e posicionar nossas respostas? 

Este material de treinamento fornecerá alguns conceitos chave necessários à 

construção de um conjunto coerente de demandas que empoderem xs trabalhadorxs 

e responsabilizem as autoridades públicas pelo modo e a razão para a introdução de 

tecnologias disruptivas. Os capítulos refletem as oficinas que realizaremos e, 

portanto, pode mostrar-se útil que sejam lidos antes de cada oficina. O Capítulo 1 

fornece um panorama das principais transformações digitais nos serviços públicos e 

sugestões de respostas sindicais. O Capítulo 2 mergulha no cerne dos sistemas 

digitais, a saber, os dados e algoritmos, e no impacto que esses sistemas têm sobre 

os direitos dxs trabalhadorxs, a democracia e serviços públicos de qualidade.  Por fim, 

no Capítulo 3 examinamos modelos e métodos para respostas sindicais fortes em 

favor dos direitos dxs trabalhadorxs aos dados e da cogovernança dos sistemas 

algorítmicos, e fazemos um inventário de ferramentas digitais responsáveis das quais 

os sindicatos podem se beneficiar a fim de empoderar a voz dxs trabalhadorxs.  
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Capítulo 1: Digitalização dos 

Serviços Públicos  
Impacto sobre o trabalho, os empregos e as qualificações 

Antes que nos aprofundemos ao longo dos próximos capítulos sobre o que são os 

sistemas digitais e sobre como os sindicatos podem responder a estes para 

salvaguardar mercados laborais diversos e inclusivos, examinaremos neste capítulo o 

impacto da digitalização sobre os serviços públicos, os empregos, as qualificações e a 

autonomia dxs trabalhadorxs – mas de uma maneira diferente.  

Em vez de nos concentrarmos nas estatísticas sobre perdas de empregos e mudanças, 

e na já bastante detalhada demanda por mais especialistas em Ciência, Tecnologia, 

Engenharia e Matemática, ou STEM (do inglês Science, Technology, Engineering and 

Mathematics), concentrar-nos-emos em desmascarar certos mitos e em encontrar 

brechas nos discursos que seria benéfico fossem preenchidas pela ação sindical. 

Examinaremos tanto os desdobramentos globais como desdobramentos regionais 

específicos. Nas oficinas nos basearemos nos exemplos e recomendações do relatório 

Digitalisation: A Union Action Guide for Public Services, Work and Workers 

[Digitalização: Guia de Ação Sindical para Serviços, Trabalho e Trabalhadorxs 

Públicos]. É bastante útil que naveguemos por esse relatório ao longo do curso.  

Informações adicionais aprofundadas sobre os efeitos da digitalização por setor da 

ISP e por tema podem ser encontradas nos seguintes relatórios da ISP: 

1. Digital Trade Rules and Big Tech [Regras sobre o Comércio Eletrônico e as 

Grandes Empresas de Tecnologia]: Entregando o bem público para o poder 

privado; 

2. Digitalization and Public Services [Digitalização e Serviços Públicos]: uma 

perspectiva sindical. 

 

Digitalização da América Latina – um 
panorama 
A digitalização nos serviços públicos, tal como em outras regiões do mundo, vem 

crescendo na América Latina. Entretanto, apenas em algumas poucas situações 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/digital-trade-rules-and-big-tech-surrendering-public-good-to-private-power?id=10825&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/digitalization-and-public-services-a-labour-perspective?id=10382&lang=en
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pontuais xs trabalhadorxs da região mostraram-se preocupadxs com o aumento da 

digitalização, o impacto sobre a força de trabalho e a qualidade dos serviços públicos. 

Segundo Álvaro Padrón, do escritório da FES no Uruguai, o impacto da tecnologia 

sobre o futuro do trabalho na América Latina é, por várias razões, muito diferente 

daquele nas economias desenvolvidas. Primeiro, em decorrência da estrutura de 

produção da região, das características do emprego derivadas dessa estrutura de 

produção e ainda dos sistemas de proteção social que predominam na América 

Latina. No entanto, a pandemia da COVID-19 e suas consequências, a exemplo da 

disseminação do trabalho remoto, aceleraram tanto a digitalização dos serviços 

públicos quanto a necessidade de conscientização dxs trabalhadorxs acerca da 

digitalização. 

Em comparação com outras regiões, o nível de digitalização dos serviços públicos 

ainda é relativamente baixo na América Latina. A julgar pelos debates na ISP, setores 

como o de saúde, o tributário e, em especial, o judiciário estão relativamente 

digitalizados, o que se manifesta particularmente pelo trabalho remoto de casa, a 

prestação remota de serviços públicos, a relevância dos dados e seu armazenamento.  

Além disso, o processo de digitalização está avançando em diferentes velocidades na 

região. Países de renda mais alta, como Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Colômbia, 

Costa Rica e México, estão relativamente mais digitalizados. É importante destacar 

que nos países maiores – tais como Brasil, México e Colômbia – há enorme variação 

no nível de digitalização entre regiões e entre áreas urbanas e rurais. 

Considerando os mais importantes serviços digitais, como a Internet (4G e 

residencial), equipamento eletrônico e armazenamento de dados (nuvens), o 

mercado da América Latina é dominado por empresas multinacionais, a maioria das 

quais é estadunidense, por exemplo, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Amazon, 

Dell e IBM. Empresas europeias, chinesas e algumas regionais também vem 

conquistando mercados: Lenovo, Claro (México), Tigo (Colômbia), TIM (Itália) e 

Telefónica (Espanha). A empresa de telecomunicações costa-riquenha Kolbi, uma 

provedora de serviços de Internet e de telefonia, controlada pelo Instituto Costa-

riquenho de Eletricidade (ICE), foi a primeira a implementar o 4G na América Central, 

em 2013, e hoje compete com a Claro e a Telefónica.  

As empresas digitais mais relevantes dos países latino-americanos são do setor de 

telecomunicações (Claro e Tigo), comércio eletrônico (Mercado Livre, Magazine 

Luiza) e de aplicativos de programas para smartphones (tais como de transporte e de 

alimentação – iFood, Rappi). Ademais, embora não diretamente relacionada axs 
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trabalhadorxs dos serviços públicos, a “uberização” provocada por essas empresas 

cada vez mais se torna alvo de judicialização e xs trabalhadorxs (provedorxs) dessas 

plataformas também estão protestando em alguns países da região.  

Segundo o Relatório Desenvolvimento Mundial das Telecomunicações da UIT, cerca 

de 68% da população da América Latina tem acesso à Internet, 15-20% menos do que 

nos países da OCDE. Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela e República 

Dominicana estão entre os países com um percentual médio mais alto de usuárixs do 

que a média regional.  Mas o Chile é o único país com um percentual de usuárixs de 

Internet próximo ao da média da OCDE. Pode-se concluir que, em comparação com 

2010, o percentual de usuárixs de Internet em média dobrou na América Latina. 

Muitos países centro-americanos, como o Haiti, El Salvador, Guatemala, Honduras e 

Nicarágua, mais do que dobraram esses números ao longo da última década, mas 

ainda assim apresentam percentuais de usuárixs de Internet inferiores à média 

regional. 

 
Figura 1: Em União Internacional de Telecomunicações (UIT) Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial das Telecomunicações/TIC 
e base de dados [em espanhol] 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.ZS?end=2018&locations=ZJ&start=1990&view=chart  
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A Pesquisa sobre Governo Eletrônico de 2020 das Nações Unidas mensura o nível de 

digitalização dos governos, com os oito maiores no ranking regional de digitalização 

sendo, em ordem decrescente, Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, Barbados, Costa 

Rica, Colômbia e México.  

Esse aumento do nível de influência da digitalização nas esferas privada e pública vem 

gerando uma série de preocupações e de desafios para a cidadania, xs trabalhadorxs, 

a democracia, a desigualdade social, serviços públicos de qualidade e para outras 

áreas. A proteção de dados de usuárixs, que vem sendo monitorada de perto por 

muitas organizações da sociedade civil na região, é uma preocupação crescente; mais 

e mais as eleições vem sendo influenciadas por notícias falsas, desinformação e 

ameaças como ataques à democracia e às instituições; o monopólio, fluxo mundial 

livre dos dados e a ausência de taxação das corporações multinacionais ainda são 

relativamente pouco debatidos, mas vêm ganhando relevância na agenda dos 

defensores da igualdade social. Para xs trabalhadorxs e xs filiadxs em geral, as 

principais preocupações com relação ao avanço do processo de digitalização são a 

automação (Revolução 4.0); a “uberização”; o trabalho em casa e as condições de 

trabalho em casa (acesso a computadores, à Internet, equipamentos, carga de 

trabalho, direito a desconectar-se); segurança e privacidade de dados pessoais; e 

ações políticas e discriminação sindical.  

O relatório de 2021 “Conjuntura Laboral na América Latina e no Caribe”, publicado 

pela OIT e pela Divisão de Desenvolvimento Econômico da Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe (CEPAL), mostra as severas consequências da pandemia  

da COVID-19 sobre o emprego:  

“A pandemia teve um impacto econômico sem precedentes sobre os 

mercados laborais da América Latina e do Caribe em 2020. Embora as 

respostas para conter a crise sanitária tenham repercutido sobre a 

oferta e a demanda em escala global, a região foi mais afetada do que 

outras e a contração de 7,1% do PIB se traduziu em queda significativa 

da ocupação (-5,5%) e da participação da força de trabalho (-4,5%) e 

ainda em um aumento de 2,1 pontos percentuais na taxa regional de 

desemprego, que subiu para 10,5%. A América Latina e o Caribe 

também registraram a maior contração das horas de trabalho em 

comparação com o restante do mundo, com uma perda estimada da 

ordem de 16,2% em 2020 com relação a 2019, que é quase o dobro da 

cifra estimada em nível global, que é de 8,8%.” (OIT, 2021) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_802540.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
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Esse impacto negativo não é sentido de maneira igual.  Segundo o relatório, quase o 

dobro de mulheres perderam seus empregos em comparação aos homens, e o setor 

informal sofreu uma contração muito maior do que o formal, afetando assim 

principalmente as rendas dxs trabalhadorxs já mais vulneráveis (páginas 19-25). Isso 

associado a um prolongado período caracterizado pela baixa criação de empregos 

produtivos —desde 2013, o crescimento do trabalho assalariado da região tem sido 

superado pelo crescimento do trabalho por conta própria— e o consequente 

aumento do desemprego está levando a um enfraquecimento das normas e proteção 

trabalhistas. A juventude predomina no setor de “bicos” (gig sector) em toda a região. 

Por exemplo, na República Dominicana, há uma grande presença de pessoas jovens 

em tais empregos (69% dxs trabalhadorxs de plataformas baseadas em localização e 

68% dxs trabalhadorxs de plataformas baseadas na web têm até 29 anos de idade), 

que são vistos principalmente como uma alternativa ao desemprego generalizado 

entre as pessoas mais jovens.  

Em países com crescente migração laboral recente há uma alta proporção de 

imigrantes entre trabalhadorxs de plataformas baseadas em localização. Esse é o 

caso, por exemplo, na Colômbia, Costa Rica e República Dominicana. As pesquisas 

indicam ainda que nesses três países, respectivamente, 17%, 11% e 15% dxs 

trabalhadorxs de plataformas baseadas em localização são migrantes. Esses 

percentuais tendem a ser bem mais altos em plataformas com baixas barreiras de 

entrada, como as plataformas de entregas, ao passo que entre xs trabalhadorxs de 

plataformas que têm que investir um capital considerável, a exemplo das plataformas 

de transporte de passageirxs, eles são mais baixos. Por exemplo, na Argentina, entre 

66% e 84% dxs trabalhadorxs de plataformas de entregas são imigrantes recentes, 

enquanto apenas entre 5% e 15% de motoristas ligadxs a plataformas online o são. 

De modo semelhante, no Chile cerca de 70% dxs trabalhadorxs de plataformas de 

entregas e cerca de 10% dxs motoristas de plataformas online são migrantes (OIT, 

2021, p. 139).  

Desmascarando Mitos 

Muito do atual estado de coisas é possibilitado e fortalecido por um conjunto de 

narrativas e mitos que são criados e reiterados por empresas privadas. Na seção 

seguinte, lançaremos um olhar crítico sobre esses mitos a fim de que possamos 

analisá-los e, por meio da ação sindical, combatê-los. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_802540.pdf
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm
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Toas as Vozes São Ouvidas 

Muito embora quase todas as organizações governamentais multilaterais tenham “o 

futuro do trabalho” como área prioritária, apenas uma– a Organização Internacional 

do Trabalho – enfoca (parcialmente) o impacto desses futuros da perspectiva dxs 

trabalhadorxs. Algumas falam sobre o impacto sobre xs trabalhadorxs. Quando o 

fazem, xs trabalhadorxs tornam-se objeto de estudo. Como se fossem algo diferente 

dxs autorxs ou da organização conduzindo o estudo. Em sua maioria, esses estudos 

falam das consequências da automação para os empregos. Muito poucos questionam 

a automação em si.   

Ocupando o espaço deixado no tocante à defesa da formulação de políticas e da 

conscientização estão os sindicatos nacionais, regionais e globais. Nenhum outro 

organismo pode, ou deveria, desempenhar esse papel.  

Por conseguinte, a ênfase no(s) futuro(s) do trabalho e nos debates sobre a 

digitalização do trabalho em geral não são nos direitos dxs trabalhadorxs, incluindo a 

equidade, direito aos dados e a necessária expansão da negociação coletiva nas 

questões digitais. Ainda que uma quantidade surpreendente da pesquisa e do 

ativismo esteja sendo conduzida por pessoas pretas e por mulheres, a retórica 

dominante está baseada naquela do homem branco privilegiado.   

Em um próximo relatório da ISP, as atuais cláusulas e diretrizes relacionadas à 

digitalização sendo negociadas por afiliadas são esquematizadas em uma taxonomia 

visando a auxiliar os sindicatos a buscarem inspiração, brechas e áreas onde mais 

negociações se fazem necessárias. Atualmente, a maioria das cláusulas e diretrizes 

dizem respeito a: 

a. Qualificações e treinamento ao longo da vida; 

b. O direito a ser consultadx /informadx sobre a introdução de novas tecnologias 

e, em menor medida;   

c. O direito a desconectar-se. 

d. Isso deixa em aberto algumas brechas importantes – a maioria das quais é 

tratada neste material de treinamento. A tabela que segue lista essas lacunas 

de saída.  

Brechas no discurso tradicional sobre os efeitos da digitalização 

• Direitos coletivos de dados dxs trabalhadorxs; 

• Cogovernança de sistemas algorítmicos; 
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• Obrigação dxs empregadorxs de investir nos empregos e carreiras dxs 

trabalhadorxs quando da utilização de tecnologias disruptivas; 

• A regulamentação do que a aclamada autora Shoshana Zuboff denominou de 

‘’mercados de futuros humanos’, isto é, o rápido crescimento do comércio de 

bancos de dados e de inferências de dados; 

• A regulamentação de sistemas de vigilância e monitoramento no local de 

trabalho e a estrita exigência de limitar seu uso com respeito à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; 

• Severas exigências de transparência da parte dxs empregadorxs quanto aos 

sistemas que utilizam; 

• O compromisso de trazer à luz e retificar preconceitos e discriminações e; 

• Regulamentação exigindo auditorias transparentes e avaliações do impacto 

desses sistemas digitais que obrigatoriamente incluam seções sobre direitos 

sociais, direitos humanos e direitos dxs trabalhadorxs. 

Os Robôs Estão Chegando 

Outro entendimento que foi popularizado é o de que os desenvolvimentos 

tecnológicos e as rupturas são de algum modo inevitáveis. Todas essas perdas de 

emprego, mudanças e consequências da digitalização estão acontecendo conosco, e 

não sendo promovidas por nós. É como se as forças digitais estivessem além do 

controle e das estruturas humanas. Isso se trata de um determinismo digital que 

supõe que as tecnologias digitais são 1. Boas; 2. Necessárias; e 3. Desejadas. Mas são 

mesmo?  

Esse deve ser nosso primeiro ponto de contestação. Se não exigirmos 

responsabilização humana e a regulamentação dessas tecnologias, a disrupção dos 

mercados de trabalho e das sociedades será feita sem freios pelas mãos de algumas 

das mais poderosas empresas do mundo.  

A compreensão de que algoritmos e, em especial, o aprendizado de máquina (ver 

Capítulo 2) podem aprender por si sós e, portanto, no limite, produzir consequências 

reais das quais desconhecemos o histórico, vem forçando diversos governos a 

acrescentar a seus princípios de IA os termos “ser humano no sistema” (human-in-

the-loop) ou “ser humano no controle” (human-in-control). Embora bom, isso precisa 

ser seguido por um esforço por parte dos sindicatos para que essas tecnologias sejam 

regulamentadas. No Capítulo 3 examinamos algumas políticas que os sindicatos 

poderiam perseguir em seu proveito. Mas o mais importante nessa questão é que os 
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sindicatos pressionem pela regulamentação de todos os sistemas digitais para assim 

assegurar que os interesses e as necessidades das pessoas e do planeta precedam o 

lucro.  

Tecnologias Digitais = Produtividade & Eficiência 

As empresas de tecnologia foram bem-sucedidas em semear a narrativa de que as 

tecnologias digitais impulsionarão a produtividade e aumentarão a eficiência. Mas é 

isso que elas de fato fazem? Os sistemas podem processar muita informação 

rapidamente. E podem encontrar interconexões que o cérebro humano jamais faria. 

Mas essas são eficiências de sistema, não eficiências de impactos. Elas de fato 

aumentam a produtividade se estão erradas? Uma visão cínica seria a de que talvez 

o objetivo da tecnologia digital seja forçar xs trabalhadorxs a trabalharem até o limite 

para deles extrair o máximo de sua vida laboral e depois substituí-lxs. É uma 

ferramenta eficiente, mas não, claramente, uma ferramenta que nós como 

trabalhadorxs apoiaremos. Portanto, devemos nos perguntar: eficiente para o quê? 

Para quem? A que preço ambiental, social e de saúde? 

Há muitos exemplos de sistemas algorítmicos nos setores público e privado que 

apresentaram consequências adversas que demandaram muitas e muitas horas de 

trabalho humano para serem retificadas.  Qualquer empregadxr que alegue que seus 

sistemas são produtivos ou eficientes deveria ser obrigado a provar tal afirmação. 

A propósito, uma pesquisa de 2019 da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostra que, apesar da digitalização em curso, o 

crescimento da produtividade diminuiu sobremaneira nos países da OCDE ao longo 

das últimas décadas.  

 

 

https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
https://www.oecd.org/economy/growth/digitalisation-productivity-and-inclusiveness/
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As disciplinas STEM Resolvem 

Os empregadores geralmente gostam de falar sobre o futuro do trabalho como se 

este fosse essencialmente um debate em torno de qualificações e habilidades em 

especial em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Essa é uma 

perigosa redução de uma mudança complexa e multifacetada para o trabalho, xs 

trabalhadorxs, o contrato social e os direitos.  

Primeiramente, embora a importância das habilidades em STEM seja inegável, elas 

também têm suas limitações, já que não se sustentam por si mesmas na ausência das 

humanidades – ciências sociais, filosofia, antropologia, habilidades religiosas, 

econômicas e assim por diante. Os debates atuais em torno da ética da IA provam 

isso.  

Em segundo lugar, nenhum sistema, seja ele biológico, econômico ou humano, pode 

sobreviver se não houver suficiente diversidade. O mesmo vale para o mercado de 

trabalho. Precisamos de trabalhadorxs com todos os tipos de habilidades e 

experiências, e de um mercado de trabalho que honre e respeite o trabalho dxs 

trabalhadorxs não importando se seus empregos sejam mais, ou menos, bem-pagos.  

Trabalho Misto/Híbrido – um Futuro Possível  

Em todo o mundo, uma coorte de trabalhadorxs vem trabalhando remotamente de 

casa (TRC, a partir do inglês WFH, work from home) devido à COVID-19. Escritórios 

fechados, trens de passageiros esvaziados. Ainda que o trabalho remoto só tenha sido 

possível pelas tecnologias digitais, a desconfiança que muitos empregadores tinham 

de seus trabalhadorxs levou a um grande aumento da demanda por ferramentas de 

vigilância e monitoramento de pessoal: de keystroke monitoring , ou monitoramento 

de toques de teclas, a fotos automáticas de telas mostrando quais websites e/ou 

programas estão abertos nas telas dxs funcionárixs, ao sequestro de webcams para 

monitorar o espaço físico e o paradeiro de trabalhadorxs. Note-se, porém, a mudança 

do discurso dos empregadores hoje: por desconfiar da eficiência dxs trabalhadorxs 

remotxs, a patronal, conforme noticiado pelo jornal Washington Post em 6 de maio 

de 2021, agora está discutindo a demissão dxs trabalhadorxs e sua contratação por 

prazo determinado.   

Essa é uma narrativa para a qual os sindicatos devem estar muito atentos mesmo em 

regiões do mundo em que o trabalho remoto de casa (TRC) não tenha sido tão 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/06/ceo-i-want-my-employees-understand-risks-not-returning-work-office/
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prevalente.  O TRC tem seus méritos e, embora tenham sido trabalhadorxs 

privilegiadxs aquelxs que puderam trabalhar de casa, potencialmente o TRC também 

é uma rota para a crescente precarização do trabalho nessas ocupações. Devemo-nos 

perguntar: A. O que acontecerá com os custos domésticos se o TRC se tornar a 

norma? Aumentarão, deixando xs trabalhadorxs arcar com os custos e as empresas 

colhendo os benefícios de custos bastante reduzidos com escritórios. B. Quais são os 

custos em termos de saúde mental advindos de isolamento prolongado? C. Quais 

serão as consequências econômicas, sociais e de saúde mental de um potencial 

término do contrato por carteira de trabalho?  

A Terceirização é Inevitável 

A julgar pelas previsões de que os orçamentos nacionais estarão pressionados ao 

longo dos próximos anos devido à pandemia da COVID-19, podemos supor um 

aumento significativo da terceirização. Isso se presta bem à narrativa de que o setor 

privado dispõe de muito mais recursos e é bastante mais bem equipado para liderar 

em inovação que torne o setor público mais produtivo e eficiente. 

Porém, um exame mais cuidadoso dos regulamentos e diretrizes balizando a 

terceirização e a contratação de serviços em todo o mundo revela que aqueles não 

mencionam de forma explícita quaisquer obrigações no tocante a dados entre atores 

privados e o setor público.  Isso implica em dizer que será o setor privado quem ficará 

com todos os dados e inferências relativos a serviços e tarefas contratadas e que o 

setor público, portanto, corre o risco de não ter acesso a esses dados e ao 

conhecimento necessário para cumprir sua tarefa no interesse público. O risco de 

captura corporativa é real.  

Se isso não for resolvido, levará a um esvaziamento da capacidade dos serviços 

públicos de administrar de fato, enquanto o poder do setor privado crescerá 

inescrupulosamente. É relevante que nos conscientizemos disso. No longo prazo, os 

sindicatos poderiam apresentar exigências de acesso a e controle conjunto de dados 

como pré-requisito mínimo em todos os acordos de terceirização e contratação de 

serviços.  Outra possibilidade poderia ser a de exigir transparência em torno dos 

sistemas digitais usados tanto pelos serviços públicos e em atividades contratadas. 

Helsinki e Amsterdam fazem exatamente isso, bem como transparência em relação a 

contratos envolvendo ambas as partes.   As Diretivas para Contratação Pública [em 

inglês, posterior redirecionamento para português] da União Europeia são de grande 

ajuda nesse tocante e devem ser replicadas.   

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_public_directives_en.htm
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A Gerência Entende 

Outra suposição perigosa é a de que as gerências locais e centrais de fato entendem 

os riscos e desafios representados pelas tecnologias digitais de que estão se 

utilizando. Muito longe disso. Os exemplos que fornecemos no Capítulo 2: 

“Discriminação – desfavorecendo os desfavorecidos” mostram com clareza que as 

direções das empresas não dispunham de processos ou estruturas de governança 

para regular os impactos e consequências dos sistemas algorítmicos que passaram a 

empregar. Devemos concluir que, caso tivessem compreendido os riscos 

representados por esses sistemas, as gerências teriam controlado e retificado os 

algoritmos muito antes. O mesmo se aplica ao contexto das cidades inteligentes. 

Nesse caso, um grande risco é que organismos democráticos, a exemplo de governos 

locais, perderão o poder de controlar e de tomar decisões. Isso por sua vez terá sérias 

implicações para a capacidade dos sindicatos de negociar à medida que os espaços 

democráticos se tornem irrelevantes.  

Isso é importante.  À medida que a capacitação dos sindicatos aumente e que se 

comece a pressionar pela cogovernança das tecnologias digitais, cada vez mais as 

direções das empresas serão flagradas em erro. Muito provavelmente a mesma 

dinâmica deve ocorrer quando xs trabalhadorxs e os sindicatos começarem a exigir 

mais direitos relacionados a dados.  

Nos locais de trabalho e entre as gerências, uma nova dinâmica está surgindo entre 

os departamentos de tecnologia e o departamento de recursos humanos. E é dessa 

dinâmica e da necessidade de aprimorar a capacitação digital do pessoal de recursos 

que os sindicatos poderão se valer. 

Empregos são Criados 

Com frequência ouvimos que a digitalização não está reduzindo o número de 

empregos e, sim, criando mais empregos, o que é celebrado por políticxs e 

empregadorxs como uma vitória da transformação digital.  

No entanto, como discutido no início deste capítulo, o trabalho está se tornando cada 

vez mais precário e persistentemente informal em toda a região, sobretudo para 

trabalhadorxs jovens. A Organização Internacional do Trabalho estima que 56 

milhões de latino-americanxs na faixa etária entre 15 e 24 anos fazem parte da 

população economicamente ativa. Pouco mais de 7 milhões estão sem emprego e 27 

milhões estão trabalhando em empregos informais. Muitos desistiram por falta de 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_362985/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_362985/lang--en/index.htm
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escolha, já que seis de cada dez empregos disponíveis encontram-se na economia 

informal. 

 
Figura 2: Trabalhadorxs informais em cada categoria como % do emprego. Fonte: https://voxeu.org/article/informality-and-weak-
competition-latin-america  

A predominância de empregos informais de baixa qualidade e o alto grau de 

rotatividade entre os empregos precários faz com que muitxs trabalhadorxs fiquem 

vulneráveis aos efeitos de choques individuais, domésticos e macro (OCDE et al., 

2019). 

Cerca de 25% dos empregos estão sob alto risco de automação nos países da América 

Latina e Caribe (ALC), segundo estimativas analíticas da OCDE sobre Chile, Equador, 

México e Peru. As estimativas variam de 21% no Chile a 28% no Peru. Além disso, 35% 

dos empregos nesses países poderão sofrer mudanças substanciais nas tarefas e na 

maneira como estas serão executadas (OCDE, 2019a). O McKinsey Global Institute 

estima que o potencial de automação dos empregos na América Latina e Caribe pode 

atingir 50 por cento; em outras palavras, metade do tempo dispendido pelxs 

trabalhadorxs em suas funções poderá ser automatizado. Segundo um estudo do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento de 2017, uma parcela substancial das 

exportações e dos empregos da região está concentrada em atividades que correm o 

risco de ser automatizadas, incluindo os setores de manufatura intensiva em mão de 

obra, extração de recursos naturais e atividades demandando habilidades de nível 

médio, tais como serviços de contabilidade, jurídicos e administrativos. 

Os empregos apresentam um alto risco de automação se ao menos 70% de suas 

tarefas forem passíveis de automação e estão em risco de mudança significativa se 

50% a 70% de suas tarefas puderem ser automatizadas (Nedelkoska & Quintini, 

2018). Como comparação, estima-se que 14% dos empregos na área da OCDE podem 

ser substituídos através da automação. A possível automação dos empregos não 

https://voxeu.org/article/informality-and-weak-competition-latin-america
https://voxeu.org/article/informality-and-weak-competition-latin-america
https://doi.org/10.1787/g2g9ff18-en
https://doi.org/10.1787/9ee00155-en
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce
https://publications.iadb.org/en/integration-and-trade-journal-volume-21-no-42-august-2017-robot-lucion-future-work-latin-american
https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en
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significa que as máquinas substituirão xs trabalhadorxs no futuro próximo; nem 

sempre a automação será custo-efetiva ou desejável, poderá gerar preocupações 

legais e éticas e será afetada pelas preferências dxs trabalhadorxs e pelas políticas 

adotadas (OCDE, 2019a). Entretanto, uma lenta automação da manufatura nos países 

desenvolvidos terá um efeito dominó em nível global e acarretará perda de empregos 

nas cadeias de valor e de suprimentos.  

Resumindo 
Neste capítulo, concentramo-nos exclusivamente em salientar e problematizar as 

narrativas dominantes em torno da digitalização. Identificamos possíveis retrocessos 

para os sindicatos e sugerimos áreas em que estes devem adotar uma interpretação 

bastante crítica acerca do que está ocorrendo. Este capítulo lança as bases para todas 

as nossas avaliações críticas sobre todas as questões digitais com as quais lidaremos 

nos capítulos seguintes.  

https://doi.org/10.1787/9ee00155-en
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Capítulo 2: Dados & Algoritmos 
Impacto sobre os direitos dxs trabalhadorxs, a democracia e 
serviços públicos de qualidade 

Neste capítulo examinaremos em detalhe tudo o que se relaciona a dados, IA e 

algoritmos. Vamos defini-los e problematizá-los para melhor compreender o impacto 

da “datificação” sobre os serviços públicos, o trabalho e xs trabalhadorxs e, assim nos 

equiparmos para colocar as demandas do movimento sindical na mesa. 

Discriminação – desfavorecendo os 
desfavorecidos 
Algoritmos são alimentados por dados. Esses dados podem ser dados do mundo real 

ou dados sintéticos. O que inúmeros estudos mostraram é que dados são 

preconceituosos porque nós, humanos, somos. Logo, quando alimentados a um 

algoritmo, seu resultado será discriminatório. D’Ignazio & Klein, em seu livro épico 

Data Feminism [em tradução livre, Feminismo de Dados] (2020), argumentam de 

forma convincente que o preconceito e a discriminação nos dados e algoritmos são 

resultado de distribuições desiguais de poder. Uma vez que a maioria dos sistemas 

são projetados por homens da elite, heterossexuais, brancos e não portadores de 

necessidades especiais do Norte Global, e que a maioria das análises de dados é 

conduzida por eles também, as versões da realidade com as quais somos alimentados 

refletem as necessidades desse grupo dominante.  

Temos numerosos exemplos disso. A Amazon teve que remover seu sistema 

automático de contratação porque este só contratava homens. O governo do Reino 

Unido aplicou um algoritmo para cálculo de notas de trabalhos de graduação até se 

dar conta  –tardiamente– de que esse algoritmo era parcial na correção dos trabalhos 

de alunxs de bairros de baixa renda.  

No sistema de Justiça há ampla literatura acadêmica sobre o preconceito e a 

discriminação inerentes às ferramentas algorítmicas de avaliação de risco. Essas 

ferramentas são utilizadas em uma enorme variedade de decisões da justiça penal, 

avaliando dados tais como os antecedentes criminais de pessoas infratoras e seus 

históricos educacional, laboral, e de emprego, seu uso de drogas e saúde mensal, e 

posteriormente fazendo predições quanto à probabilidade de que essas pessoas 

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/D’Ignazio%20&%20Klein%20(2020):
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G
https://www.computerweekly.com/news/252487692/ICO-acknowledges-GDPR-concerns-over-A-Level-results-scandal
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venham a reincidir. O problema é que essas ferramentas desfavorecem 

desproporcionalmente pessoas pretas. Exemplo disso é a Clearview AI, uma 

ferramenta de reconhecimento facial muito criticada, usada pelas polícias de 27 

países de alta renda, entre eles Estados Unidos, França, Itália, Holanda, Noruega, 

Suécia e Reino Unido. 

A IA é também utilizada em sistemas de concessão de benefícios sociais por todo o 

mundo, muitas vezes com baixa precisão.  Por exemplo, o governo australiano 

anunciou que restituirá 720 milhões de dólares a quase 400.000 beneficiários que 

foram injustamente onerados por dívidas calculadas por um algoritmo defeituoso. O 

sistema de previdência automatizado apelidado de robodebt, ou “dívida robô”, 

checava beneficiários da previdência por meio de dados de uma “receita média” de 

pagamentos anuais. Há pouco tempo, houve uma saída generalizada do setor público 

do Reino Unido dos sistemas algorítmicos usados em decisões relativas a benefícios 

e seguridade social. 

O relatório recente da UNESCO Artificial intelligence and gender equality: key findings 

of UNESCO’s Global Dialogue [Inteligência artificial e igualdade de gênero: principais 

achados do Diálogo Global da UNESCO] afirma: 

“As pesquisas, inclusive o relatório da UNESCO de 2019 

“I’d Blush if I Could: closing gender divides in digital skills 

through education” [Eu teria vergonha se pudesse: 

eliminando as barreiras de gênero em habilidades digitais 

através da educação], mostra inequivocamente que os 

preconceitos de gênero encontrados em conjuntos de 

dados para treinamento em IA, algoritmos e aparelhos 

têm potencial para espalhar e reforçar estereótipos de 

gênero nocivos. Esses preconceitos de gênero podem 

aprofundar a estigmatização e a marginalização das 

mulheres em escala global. Considerando a crescente 

ubiquidade da IA em nossas sociedades, tais preconceitos 

colocam as mulheres em risco de serem deixadas para 

trás em todas as esferas da vida econômica, política e 

social. E podem até mesmo anular parte do considerável 

progresso que os países alcançaram em termos de 

igualdade de gênero no passado recente.” 

https://www.nytimes.com/2020/02/10/podcasts/the-daily/facial-recognition-surveillance.html
https://tech.newstatesman.com/public-sector/australia-to-refund-centrelink-debts
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374174
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Como discutiremos em maior detalhe no próximo capítulo, inquestionavelmente 

algoritmos e dados precisam de regulamentação. D'Ignazio e Klein recomendam a 

todxs que lancem mão de dados e a analistas de dados a se fazerem uma série de 

perguntas “Quem” quando questionando dados e algoritmos. Os sindicatos devem 

exigir que as direções das empresas respondam as questões abaixo e que sejam 

responsabilizadas por remédios e ações que assegurem equidade, tratamento igual e 

serviços públicos de qualidade: 

Quem fez isso? Quem levantou os dados? De quem são as 

vidas representadas nos dados? A quem servem os dados? 

Quem é potencialmente prejudicado?  

Um mundo “datificado” 
A digitalização de nosso trabalho e sociedades já vem de longa data. Em 1986, 1% das 

informações do mundo estava armazenado de forma digitalizada. Em 2007, eram 

97% das informações. Hoje são 99,9%. Porém, toda essa informação digitalizada não 

está disponível a todas as pessoas para ser usada, apagada ou compartilhada. 

Atualmente, os Estados Unidos e a China juntos respondem por 90 por cento do valor 

de capitalização de mercado das maiores plataformas digitais do mundo, que por sua 

vez são aquelas que controlam a maior parte das informações digitalizadas. Essas 

plataformas são como superpotências dominando mercados e sociedades. A 

Microsoft e, na sequência, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent e Alibaba, 

respondem juntas por dois terços do valor de mercado total de todas as plataformas 

digitais. 

Para os cidadãos do mundo, os dados de nossas ações e não-ações estão sendo 

extraídos em um ritmo incessante. É só pensar em seu smartphone. Um smartphone 

é um computador poderoso que, atualmente, dispõe de 14 sensores embutidos que 

seguem cada passo que damos porque nós (vamos admitir) quase nunca vamos a 

qualquer lugar sem ele. Ele nos mostra a temperatura, a rota que devemos seguir e 

pode conectar-nos à Internet e a todxs xs nossxs amigxs. Ele pode ouvir e ver. É 

poderoso, é útil, mas é também um aparelho de vigilância como nenhum outro. Ele 

sabe onde estamos. Mas também sabe onde não estamos. Ele sabe se nos 

exercitamos, com que frequência e com que atividades. Ele também sabe se não o 

fazemos. Nosso smartphone e os aplicativos nele instalados também estão coletando 

dados, fazendo inferências estatísticas (perfis) sobre nós e usando tudo isso para 

propaganda, e no limite para manipulação. O mundo que nos é oferecido, os anúncios 

https://www.theguardian.com/books/2019/oct/04/shoshana-zuboff-surveillance-capitalism-assault-human-automomy-digital-privacy
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
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que vemos, são algoritmicamente determinados. Como a autora do aclamado livro 

“A Era do Capitalismo de Vigilância” Shoshana Zuboff disse recentemente: “Antes 

pesquisávamos no Google, agora o Google nos pesquisa.” 

Acrescente a isso todas as informações que enviamos quando usamos nosso cartão 

de crédito para o quer que façamos, ou não façamos. Quando escrevemos nas mídias 

sociais, quando damos um “like” para algo que uma pessoa amiga postou ou não 

damos para outra coisa, quando usamos e-serviços governamentais ou privados de 

qualquer espécie, quando usamos nosso cartão de fidelidade em compras e para 

milhas aéreas.   

Entregamos dados (informações) que são usados para fazer nosso perfil e prever o 

tipo de consumidorxs que somos, como provavelmente votaremos, o tipo de pessoa 

trabalhadora que somos, enfim quem somos. Esses sistemas são obscuros, 

escondem-se em intrincados mecanismos, vigiando-nos e predizendo o que faremos, 

devemos fazer e o que deveria ser-nos disponibilizado ou não.  

Pensemos em todos esses dados (imagine-os como um fluxo constante de 

informação que conscientemente ou não fornecemos sobre nós mesmxs) e 

perguntemo-nos que influência esses dados têm ou podem ter sobre nosso trabalho 

e carreiras. Talvez alguns de vocês tenham perfil no LinkedIn. Bem, os mineradores 

de dados sabem nosso gênero, idade, o que fazemos ou não e ainda sabem nossas 

habilidades, histórico escolar e experiência profissional. Não é difícil montar um perfil 

sobre o tipo de pessoa trabalhadora que somos: alguém em quem investir ou nem 

tanto? 

Não se Trata Apenas de Você 

"Eu não fiz nada de errado, então que me importa se eles tomarem meus dados." Se 

você se pegar dizendo isso a si mesmx, você não está sozinhx. A questão é: não se 

trata apenas de você. Seus dados dizem muito a seu respeito, sim. Mas eles também 

podem ter um impacto enorme no trabalho e oportunidades de vida de pessoas 

parecidas conosco, ou muito diferentes. Isso se deve às chamadas “inferências” e o 

papel que elas desempenham em análise preditiva.  

A estatística é a ciência do aprender pela experiência, particularmente da experiência 

que chega aos pouquinhos. A análise preditiva toma todas as experiências extraídas 

de nossas ações e não-ações, combina-as com as de pessoas parecidas conosco ou 

muito diferentes de nós e toda essa massa de dados agregados ou coletivos é 

processada por sistemas computacionais poderosos. O resultado são estimações 

https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html
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sobre o que nós, ou outras pessoas como nós, ou mesmo pessoas diferentes de nós, 

provavelmente faremos em uma determinada situação. Será que nossas posições e 

afiliações políticas mudarão se formos constantemente alimentadxs por certas 

notícias – e também por notícias falsas? Nosso ritmo de trabalho diminuirá se 

estivermos trabalhando perto de alguém dessa ou daquela idade, gênero ou etnia? 

Compraremos alimentos orgânicos se nos mostrarem determinados anúncios? Se 

formos internadxs em um hospital particular, nossos custos serão altos ou baixos? 

Pesquisas demonstraram que mesmo quando empregadorxs buscam atingir todos os 

públicos por meio de um anúncio de emprego, o público é mediado, por exemplo, 

por um algoritmo do Facebook. Na maioria das vezes é aquele algoritmo, e não o da 

empresa anunciante, que decide sobre sermos ou não candidatxs potenciais e sobre 

se devemos ver um dado anúncio de emprego ou não. 

Dados no Trabalho – Dados são Poder 
Mesmo em locais de trabalho, a vigilância e o monitoramento exercidos sobre nós 

como trabalhadorxs que, em essência, criam dados sobre nós e o que fazemos (e não 

fazemos) é informação sobre nós. Que o patrão saiba que estamos conversando com 

colegas ou indo ao banheiro 5 vezes ou gastando tempo navegando na Internet ou 

aproveitando o intervalo, e como depois esse patrão usará esses dados é uma 

questão de poder.  

Xs empregadorxs e os sistemas de que se utilizam estão criando inúmeros “fatos” 

acerca de nós e de nossxs colegas que podem ter uma influência de vida real em nossa 

vida de trabalho, continuidade no emprego e oportunidades de carreira. Alguma vez 

nos pediram permissão? Pelo menos nos informaram desses sistemas? Sabemos que 

dados estão sendo extraídos e com que propósitos? E esses empregadorxs vendem 

esses bancos de dados às inúmeras corretoras de dados por aí? Se sim, nos disseram 

quais informações derivadas de nossas ações e não-ações constituem uma fonte de 

renda adicional? E como fica nosso direito à privacidade? Isso está mudando a 

maneira pela qual nossas equipes prestam serviços e beneficiando alguém? 

O resultado dessa sociedade de vigilância e desse mercado de trabalho é uma 

distribuição desigual de poder. Se nós como trabalhadorxs não sabemos que dados 

são extraídos, com que propósitos, onde são armazenados, quem tem acesso a eles 

e se são vendidos, somos essencialmente “desempoderados”. Se, além disso, temos 

poucos direitos –se algum– de retificar ou bloquear dados e inferências deles 

derivadas, estamos essencialmente sendo objetificadxs. Transformadxs em equações 

https://arxiv.org/pdf/1904.02095.pdf
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matemáticas que ou nos consideram produtivxs ou eficientes ou não. A questão é, 

qualquer que seja o “resultado”, seja ele absurdamente errado ou merecedor de uma 

explicação, esse resultado pode ter impactos muito duros e reais sobre nossas vidas 

profissionais, emprego, carreiras e os serviços para cuja prestação contribuímos. De 

modo semelhante, os serviços públicos, como descrito no Capítulo 1 do Guia para 

Ação Sindical, também serão mercantilizados, esvaziados de visão coletiva sobre 

questões e problemas sociais e guiados por uma lógica que atribui o “risco” aos 

indivíduos. Essa individualização e abordagem baseada em risco é facilitada por 

inferências baseadas em dados, usadas em alguns países para cálculo de benefícios 

previdenciários, policiamento preditivo e correção de exames algoritmicamente 

definida. 

Essa objetificação, ou como alguns a chamam, quantificação de nós mesmxs, está 

transformando o trabalho – tanto dx trabalhadxr individualmente quanto de nós 

todxs como soma coletiva das partes – em uma mercadoria. Um ativo comercializável 

esvaziado de nossa personalidade, sonhos, pensamentos e sentimentos.  

Em um contexto histórico, a atual mercantilização do trabalho impulsionada por 

dados e sistemas digitais é particularmente preocupante. Em 1919, como parte do 

Tratado de Versailles que pôs fim à Primeira Grande Guerra, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) nascia da crença de que paz universal e duradoura só 

pode ser alcançada se sua base 

for a justiça social. A última 

sentença do Artigo 427 do 

Tratado está reproduzida na 

caixa de texto.  

Esse artigo foi reconfirmado pelas lideranças mundiais na Declaração de Filadélfia da 

OIT em 1944. Já como Artigo 1a, afirmava: 

“O trabalho não é uma mercadoria;” 

Falhar na proteção dos direitos dxs trabalhadorxs aos dados na economia “datificada” 

por meio de governança e proteção de dados adequadas é nada menos do que uma 

falha governamental.  

Para superar isso e equacionar as assimetrias de poder, apresentaremos o Ciclo de 

Vida dos Dados no Trabalho no próximo capítulo e usá-lo para discutir onde e por que 

os sindicatos devem pressionar por direitos a dados coletivos muito mais robustos 

nos locais de trabalho.  

ARTIGO 427. 

“…o trabalho não há de ser considerado como 

mercadoria ou artigo de comércio” 

https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://publicservices.international/resources/digital-publication/digitalisation-br-a-union-action-guide-for-public-services-work-and-workers?lang=en&id=11767&showLogin=true#-datafied-state
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1920/20B09_18_engl.pdf
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Mas o que são Dados de fato? 

Com podemos ver no Anexo 2, diversas regulamentações de dados na América Latina 

são estruturadas por meio de uma divisão dos dados em duas categorias: 1. Dados 

pessoais e informações pessoalmente identificáveis (Pii, do inglês personally 

identifiable information); e 2. Dados não pessoais, i.e., dados que não contêm 

qualquer informação que possa ser usada para identificar uma pessoa natural.  A 

maioria das regulamentações sobre proteção de dados cobre apenas os dados 

contemplados no item 1.  

Algumas das legislações sobre proteção de dados da região englobam “dados 

anonimizados”, i.e., dados pessoais apresentados anonimamente de tal maneira que 

o sujeito dos dados não é ou não é mais identificável. Contudo, como argumentam 

muitos especialistas, atualmente extrai-se muito valor econômico de dados que não 

são pessoais na aparência, mas podem tornar-se pessoais com um certo esforço 

(Finck & Pallas, 2020). É muito importante que nos demos conta disso. Bancos de 

dados anônimos não são de fato tão anônimos a despeito do que xs empregadorxs 

digam. Devemo-nos perguntar se a distinção entre dados pessoais e não pessoais não 

é mais política do que realista. Devemo-nos perguntar como dados do local de 

trabalho que não estejam enquadrados nas legislações de proteção de dados podem 

ser usados para impactar negativamente xs trabalhadorxs.  

Regimes de Proteção de Dados na América Latina 

Segundo um banco de dados da UNCTAD, 24 dos 35 países da região implementaram 

regulamentações de dados. No entanto, o 

escopo, cumprimento da legislação, 

obsolescência e direitos concedidos variam 

sobremaneira entre os países da região. No 

tocante às legislações nacionais sobre proteção 

de dados, atualmente a América Latina pode ser 

dividida em três grupos de países (baseado no 

mapa global de David Banisar, atualizado em 

dezembro/20) 

I. Países sem nenhuma lei ou projeto de lei 

sobre regulamentação nacional ampla sobre 

proteção/privacidade de dados: Bolívia e 

Venezuela. (Vale mencionar que, para o caso da Venezuela, é comum a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-personal_data
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951416
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951416
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ausência de informação/desinformação para o contexto e indicadores 

domésticos. Belize e Guiana também não dispõem de nenhuma lei ou projeto 

sobre proteção de dados e, embora sendo países localizados na América 

Central e do Sul, são considerados pela ISP e por muitas organizações 

internacionais como sendo parte do Caribe. 

II. Países com uma lei nacional pendente ou desenvolvendo projeto de lei sobre 

regulamentação nacional ampla sobre proteção/privacidade de dados: 

Equador, Honduras, El Salvador, Guatemala. (A despeito da falta de leis 

nacionais específicas, na verdade, há regulamentações de proteção de dados 

nesses países; e proteção nacional de dados abrangente em discussão). 

III. Países com uma lei nacional de proteção de dados e em processo de revisão 

de sua legislação para adaptá-la ao Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados (RGPD) da União Europeia de 2018: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, 

Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, México, República 

Dominicana. Esses países estão em diferentes estágios de atualização de seus 

regulamentos domésticos com base principalmente no novo arcabouço 

jurídico da União Europeia. Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Colômbia e México 

são considerados os países com as legislações mais consolidadas da região. 

Vale mencionar o Brasil, que até 2018 tinha apenas algumas leis de proteção 

de dados em vez de uma regulamentação nacional ampla sobre proteção e 

privacidade de dados, aprovou naquele ano aquela que é considerada a 

primeira legislação nacional sobre proteção de dados da América Latina 

bastante alinhada com o RGPD, em vigor desde setembro de 2020 (18 meses 

de transição), e que, por isso, pode ser considerada uma das leis mais robustas 

da região. O Panamá (atualmente com uma lei fraca de privacidade de dados) 

também está desenvolvendo uma nova legislação nacional baseada no RGPD. 

 

O mapa global usado nas duas últimas seções contradiz os dados apresentados no 

estudo da UNCTAD “Legislação sobre Proteção e Privacidade de Dados no Mundo” 

em dois casos. A ONU aponta que Bolívia e Honduras teriam leis sobre proteção de 

dados e privacidade. Essa diferença pode ser explicada pelo fato de que, embora 

existam leis na Bolívia e em Honduras, essas leis não são gerais e que, segundo o 

mapa global DLA Piper, os dois países estão classificados no nível mais baixo (entre 

as regulamentações existentes) em termos de regulamentos e de sua aplicação. 

Ainda segundo esse mapa, Paraguai e Panamá têm o menor grau de regulamentação 

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?c2=MX&c=BR&t=law
https://unctad.org/page/cyberlaw-tracker-country-detail?country=bo
https://unctad.org/page/cyberlaw-tracker-country-detail?country=hn
https://www.dlapiperdataprotection.com/
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e aplicação da lei em termos de proteção e privacidade de dados; e somente a 

Argentina dispõe de uma lei robusta (a maioria dos países é classificada como 

moderada em termos de regulamentação e aplicação da lei).  

Exceto pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) adotada pelo Brasil, nenhum país 

da região é considerado como tendo uma regulamentação sobre proteção de dados 

ampla, o que demonstra o tamanho da ação que a ISP e outras organizações da 

sociedade civil (OSCs) devem empreender para influenciar a aplicação e elaboração 

de regulamentos de proteção a dados mais robustos na região.  

Xs trabalhadorxs estão incluídxs nesses regulamentos?  

Xs trabalhadorxs estão cobertxs pelos regulamentos de proteção de dados em vigor 

na região, embora não explicitamente mencionadxs. Todos os regulamentos 

amparam-se em “consentimento informado” como base legal para o processamento 

de dados – inclusive no trabalho. Isso vai contra o regulamento de proteção de dados 

europeu que diz, de maneira explícita, que dado o desequilíbrio de poder entre 

trabalhadorxs e as gerências, xs trabalhadorxs jamais serão completamente livres ao 

darem seu consentimento.  

Monitoramento e Vigilância na América Latina 

A vigilância governamental na América Latina é, segundo a Fundação Fronteira 

Eletrônica (EFF, do acrônimo em inglês), generalizada (exemplos neste artigo [em 

inglês]). Embora o alcance total das tecnologias de vigilância usadas pelos governos 

da América Latina permaneça em sua maior parte desconhecido, há matérias 

jornalísticas revelando múltiplos escândalos. Agências de inteligência e de repressão 

já se utilizaram de ferramentas de espionagem poderosas em processos políticos 

presidenciais latino-americanos e as utilizaram contra adversários políticos, 

jornalistas de oposição, parlamentares, grupos dissidentes, juízes, ativistas e 

sindicatos. Essas ferramentas também foram usadas para recolher informações 

embaraçosas ou comprometedoras sobre alvos políticos.  Com frequência, afirma a 

EFF, as fracas instituições democráticas da América Latina falharam em impedir 

abusos de poder por parte de tais governos. 

Em um relatório de 2020 intitulado “Derecho a la información y seguridad 

nacional”[Direito à informação e segurança nacional], a Relatoria Especial para a 

Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

reforçou o chamado à transparência. O relatório salienta que as pessoas deveriam, 

pelo menos, dispor de informações acerca do arcabouço legal sobre vigilância, bem 

https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/latin-american-governments-must-commit-surveillance-transparency
https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/latin-american-governments-must-commit-surveillance-transparency
https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/latin-american-governments-must-commit-surveillance-transparency
https://theintercept.com/2016/10/10/report-finds-loose-laws-on-data-and-surveillance-in-latin-america/
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/DerechoInformacionSeguridadNacional.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/DerechoInformacionSeguridadNacional.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/DerechoInformacionSeguridadNacional.pdf
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como sobre seu propósito; acerca dos procedimentos para autorização, seleção de 

alvos e tratamento de dados nos programas de vigilância; acerca dos protocolos 

adotados para a troca, armazenamento e destruição de material interceptado; e 

acerca de quais agências governamentais estão incumbidas de implementar e de 

fiscalizar esses programas.  

À luz da pandemia da COVID-19, os regimes de vigilância cresceram para o que o 

grupo Derechos Digitales chamou de nível inquietante. No Equador, o governo 

autorizou o rastreamento por satélite dos telefones celulares de pessoas que entram 

no cerco epidemiológico da COVID-19, levantando sérias preocupações sobre a 

proporcionalidade da medida e seus possíveis usos abusivos.  Na Colômbia, O 

Instituto Nacional de Saúde promove (embora não obrigue) o uso do aplicativo 

CoronApp, que é criticado por sua inadequada proteção de dados pessoais, seu mal 

funcionamento e seu real alcance em um país em que 20 milhões de pessoas não têm 

acesso à Internet. O governo chileno quer desenvolver um aplicativo, com apoio do 

governo sul-coreano, para “contato personalizado com os cidadãos”. O impacto 

dessa tecnologia, contudo, tem sido questionado internacionalmente.  O 

desenvolvimento de aplicativos por particulares  também tem causado preocupação 

no Paraguai, bem como o anúncio pelo governo uruguaio da criação de um aplicativo 

móvel para “georreferenciar” pessoas diagnosticadas com COVID-19 e para alertar os 

habitantes de zonas de risco. Também preocupantes são os efeitos da estigmatização 

que pode decorrer da falta de protocolos claros no uso de medidores de temperatura 

implementado em muitas de nossas fronteiras, a despeito de sua ainda  pouco clara 

efetividade. 

Mas o que é isso de algoritmos e IA? 
98% das empresas da Fortune 500 usam IA [artigo em inglês], ou sistemas baseados 

em dados, em algum estágio de seu processo de contratação, e isso está se 

espalhando. A crise do coronavírus está acelerando a adoção desses sistemas 

automatizados de tomada de decisão para recrutar, avaliar, rastrear e integrar 

funcionárixs. Preocupados com isso, xs empregadores estão comprando sistemas de 

integração e recrutamento automatizados. A Amazon, por exemplo, recentemente 

utilizou tecnologia baseada em dados para integrar 1.700 funcionárixs em um único 

dia. A Serco, uma empresa particular atuando globalmente na prestação de serviços 

públicos, cortou o tempo que ela leva para contratar um trabalhador ou uma 

trabalhadora de 4 semanas para 4 dias.  

https://www.derechosdigitales.org/14301/civil-society-from-latin-america-and-the-caribbean-demands-to-respect-human-rights-when-governments-deploy-digital-technologies-to-fight-against-covid-19/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2020/03/17/ecuador-vigila-por-satelite-a-las-personas-bajo-cerco-epidemiologico/
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2020/03/17/ecuador-vigila-por-satelite-a-las-personas-bajo-cerco-epidemiologico/
https://www.apc.org/es/node/36096/
https://www.bbc.com/news/world-asia-51733145
https://autoreporte.org/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200316/uruguay-suspende-vuelos-europa-eeuu-covid-19-7891208
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200316/uruguay-suspende-vuelos-europa-eeuu-covid-19-7891208
https://www.jobscan.co/blog/fortune-500-use-applicant-tracking-systems/
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/business/2020/03/26/the-coronavirus-crisis-thrusts-corporate-hr-chiefs-into-the-spotlight
https://www.economist.com/britain/2020/04/03/how-covid-19-is-driving-public-sector-innovation
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Sistemas de contratação automatizados, ferramentas de agendamento, 

monitoramento de trabalhadorxs, rastreamento por GPS, medições de velocidade de 

toques em teclados são apenas alguns dos sistemas algorítmicos sendo utilizados 

tanto por serviços públicos quanto por empresas particulares. Para melhor 

compreender como xs trabalhadorxs podem proteger sua autonomia e prevenir a 

mercantilização de seu trabalho, é importante que dispendamos alguns minutos 

esmiuçando os conceitos de algoritmos, inteligência artificial e aprendizado de 

máquina. As próximas seções serão todas sobre isso.  

 

Algoritmos 

Há muitos termos na descrição do funcionamento 

interno dos sistemas digitais. No cerne de todos 

os sistemas digitais estão os algoritmos. 

Algoritmos são uma série de operações 

matemáticas: equações, álgebra, lógica, 

probabilidade, cálculo que são traduzidos em 

código computacional. Esse código é então 

alimentado com dados, alguns desses dados 

sendo do mundo real (por exemplo, informações sobre seu paradeiro durante uma 

jornada de trabalho), outros dados são “sintéticos”, isto é, dados que simulam o 

mundo real. 

Algoritmos são uma série de instruções que mostram do começo ao fim como realizar 

uma tarefa ou resolver um problema. Pense em um algoritmo como se fosse uma 

receita. O algoritmo é incumbido de fazer a melhor sopa de tomate. Ele é instruído a 

cortar 200 gramas de cebola, fritá-los, acrescentar alho e depois usar duas latas de 

tomate. O resultado do algoritmo será muito diferente se trocarmos a ordem das 

instruções, por exemplo, se fritarmos os tomates e não a cebola. Portanto, o que 

conta aqui é 1. instruções e 2. A ordem dessas instruções.  

 

 

 

 

 

Definição de um Algoritmo: 

“Um procedimento passo a 

passo para solucionar um 

problema ou atingir algum 

fim especialmente por meio 

do computador.” 

(Fry, 2018) 
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Hannah Fry (2018) nos ajuda listando quatro categorias diferentes de algoritmos: 

 

Priorizando 

Fazendo uma lista 
ordenada 

Nós conhecemos os algoritmos por meio das 
informações que o Facebook nos passa - que posts 
vemos, quais não vemos? Ou suas recomendações da 
Netflix ou do Spotify.  

Listas ordenadas usam um processo matemático para 
ordenar todas as escolhas possíveis e devolver-nos o 
que parece ser “o melhor” ou “mais rápido”, etc. 
Pensemos nas recomendações de rotas que 
recebemos quando perguntamos a nosso aplicativo 
de mapas como ir do ponto A ao ponto B. 

 

Classificando/Traçando 
perfis 

Colocando coisas em 
caixas 

Não importa o que façamos online, estamos sempre 
sendo classificados e nosso perfil sendo traçado. Uma 
estudante, um enfermeiro, uma engenheira. Um 
homem, uma mulher. Uma sócia ou um sócio de 
sindicato.  

Somos classificados por algoritmos como alguém que 
muito provavelmente está interessado em algo que 
os anunciantes nos querem vender. Roupas de bebê 
se você for uma mulher de trinta e poucos anos. 
Carros se você for um quarentão.  A estereotipagem 
é clara. E efetiva. Esses algoritmos também removem 
conteúdos que eles acham que você não quer. 
Algoritmos de classificação/perfis são altamente 
manipulativos. 

 

Associando 

Encontre vínculos 

Aplicativos de relacionamentos usam algoritmos 
associativos. Nos aproximando todxs através de 
conexões de um ou outro tipo. A Amazon e outros 
sites de venda eletrônica também usam algoritmos 
associativos. Você já viu a mensagem “Outras pessoas 
também compraram x, y ou z"? Ou “Quem comprou 
isso também olhou este aqui". Esses são algoritmos 
associativos. 

Algoritmos associativos podem cometer enormes 
erros como vimos com a discriminação exibida por 

https://pubservint.sharepoint.com/sites/FESDigitalisation/Shared%20Documents/2021%20DIG%20GL%20K33%2039%20Christina/Asia%20Pacific/Material/2-DROs%20Training%20Material/FRY,%20H.%20(2018).%20Hello%20world:%20being%20human%20in%20the%20age%20of%20algorithms.%20W.%20W.%20Norton%20&%20Company.%20New%20York.
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algoritmos de policiamento preditivo ou de sistemas 
de classificação de crédito. 

 

Filtrando 

Isolando o que é 
importante 

Siri, Alexa, Cortana e todos os outros sistemas digitais 
com os quais podemos conversar são algoritmos de 
reconhecimento de fala. Esses algoritmos têm por 
finalidade filtrar “barulho” e focar em algo 
importante que acham que você, e não qualquer 
outra pessoa que esteja com você no ambiente, está 
falando. Reconhecimento facial funciona do mesmo 
modo. 

Esses sistemas podem classificar palavras/traços que 
não reconhecem e filtrar sotaques/rostos sobre os 
quais não foram treinados como sendo barulho. 
Trabalhadorxs de minorias em call centers sentem a 
discriminação desses sistemas bastante bem.  

 

A maioria dos sistemas digitais usa uma combinação das quatro categorias acima. Por 

exemplo, se um sistema de análise de perfil mostrou que as mulheres são percebidas 

como trabalhadoras de cuidados em domicílio mais confiáveis do que os homens 

(classificação/perfil) e que um trabalhador de cuidados homem terá mais chance de 

encontrar outro emprego se lhe pedirem para trabalhar em horários mais cedo 

(associando), então a probabilidade de que um candidato homem para um emprego 

de cuidados em domicílio nas primeiras horas da manhã seja chamado para uma 

entrevista é baixa.  

Todos os sistemas algorítmicos que informam decisões de 

vida real são chamados de Sistemas 

Algorítmicos/Automatizados de Tomada de Decisão (ADMs, 

do acrônimo em inglês). 

Resumindo, como buscamos assegurar que os empregos no setor público sejam 

diversos e inclusivos, e garantir serviços públicos de qualidade, devemo-nos 

perguntar: 

1. Os tipos de algoritmos; 

2. A ordem das instruções;  

3. Os dados usados para treinar ou manter o algoritmo; e 

4. A finalidade do sistema algorítmico de tomada de decisão (ADM). 

https://www.technologyreview.com/2020/07/17/1005396/predictive-policing-algorithms-racist-dismantled-machine-learning-bias-criminal-justice/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
https://www.forbes.com/advisor/credit-cards/from-inherent-racial-bias-to-incorrect-data-the-problems-with-current-credit-scoring-models/
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Para nossa busca para assegurar serviços públicos de qualidade que sejam justos e 

equitativos, essas questões são igualmente importantes. Como discutimos no 

Capítulo 1, pode-se esperar que mais funções dentro dos serviços públicos sejam 

terceirizadas e que mais serviços relacionados a dados sejam contratados de fora por 

conta da pandemia da COVID-19, além de grandes dívidas públicas. Se os contratos 

entre os serviços públicos e o setor privado não incluírem 1. Supervisão conjunta dos 

sistemas algorítmicos usados e 2. Acesso e controle de dados conjunto mínimo, os 

serviços públicos deixarão de ver como foram tiradas conclusões de interesse público 

e perderão os meios para gerir as informações no interesse público. 

No Capítulo 3, discutiremos alguns modelos práticos para “negociar o algoritmo”, 

mas por ora, continuemos desvendando o vínculo entre algoritmos/ADMs e 

inteligência artificial e aprendizado de máquina. 

Inteligência Artificial & Aprendizado de Máquina   

A IA é uma disciplina científica como a matemática ou a 

biologia. Isso significa que a IA é uma coleção de 

conceitos, problemas e de métodos para solucioná-los. 

Embora as definições de IA variem, muito do que chamamos de Inteligência Artificial 

(IA) é de fato algoritmos baseados em dados. Algoritmos que receberam instruções 

diretas e inequívocas de um ser humano. Tomemos nosso exemplo da receita de 

novo. Um algoritmo baseado em dados foi instruído a fazer sopa de tomate.  Foi-lhe 

dito para 1. Fritar 150g de cebola, então 2. Acrescentar dois dentes de alho picados, 

então 3. Adicionar 400 gramas de tomates, etc. Algoritmos baseados em dados 

seguem a estrutura “se isso, então aquilo”. Se você já fritou as cebolas e o alho, então 

acrescente os tomates. 

Algoritmos baseados em dados podem ser imensamente poderosos. Em um sistema 

de avaliação de trabalhadorxs, as instruções podem ser: 1. Se o trabalhador ou a 

trabalhadora for mais lentx do que o padrão no desempenho de suas funções, e se 

isso vem ocorrendo há mais de 2 meses, então chame-x para uma reunião formal 

para discutir seu desempenho e contrato. Ou de maneira mais complexa: Se o 

trabalhador ou trabalhadora compartilha de 80% das características semelhantes de 

um grupo de trabalhadorxs que tenha sido anteriormente identificado como menos 

produtivo, e for sindicalizado, demita-o/a imediatamente. O poder reside nas 

instruções bem como nos resultados e efeitos que tem sobre xs trabalhadorxs. Para 
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que nossas ações assegurem mercados de trabalho inclusivos e diversos, empregos 

de qualidade e serviços públicos de qualidade, temos que ser partes na governança 

desses algoritmos.  

 

Aprendizado de Máquina  

Definição de Aprendizado de Máquina 

“o uso e o desenvolvimento de sistemas computacionais 

que sejam capazes de aprender e de se adaptar sem 

seguir instruções explícitas, usando algoritmos e modelos 

estatísticos para analisar e fazer inferências de padrões 

de dados.” Arthur Samuel, 1959. 

O Aprendizado de Máquina (do inglês Machine Learning) é um subconjunto da 

inteligência artificial. O aprendizado de máquina é o processo que move muitos dos 

serviços digitais que usamos hoje em dia —sistemas de recomendação como os da 

Netflix, do YouTube e do Spotify; buscadores como Google e Baidu; redes sociais 

como Facebook e Twitter; assistentes de voz como Siri e Alexa.  

No aprendizado de máquina não há instruções claras para o algoritmo. Você lhe 

fornece os dados, um objetivo e feedback quando ele estiver no caminho certo, e o 

algoritmo aprenderá por si só como fazer a melhor sopa de tomate. Como ele faz a 

sopa é algo ainda um tanto misterioso – escondido com frequência na “caixa preta” 

do algoritmo: a falta de instruções implica em que nós, ao menos em princípio, temos 

pouco controle sobre o processo.   

No exemplo da sopa, não sabemos em que ordem o algoritmo colocou os 

ingredientes. Em nosso mundo do trabalho, não saberemos como o algoritmo do 

aprendizado de máquina chegou à decisão de recomendar Maria para a vaga em 

detrimento de todxs xs demais candidatxs.  O algoritmo está respeitando as leis 

contra a discriminação? O algoritmo escolheu Maria por algum fato obscuro sobre 

ela não apresentado pelxs outrxs candidatxs? O algoritmo comparou o CV de Maria 

com o de candidatxs de outro setor, país ou região do mundo, mas não fez isso com 

xs outrxs candidatxs?  

Os algoritmos do aprendizado de máquina aperfeiçoam-se automaticamente pela 

experiência e dados históricos. Por exemplo, nós não contratamos Maria porque, 
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como ficamos sabendo posteriormente, ela não estava interessada em trabalhar nas 

atividades oferecidas, mas em vez disso esperava poder entrar na empresa para 

depois transferir-se para seu emprego dos “sonhos”. Acrescentamos essas 

informações a nosso banco de dados, que por sua vez são depois acrescentadas ao 

algoritmo. E da próxima vez que o algoritmo for usado para escolher uma ou duas 

boas candidatas, ele automaticamente procurará por sinais de “lealdade”, 

“estabilidade” e o que mais julgue estar correlacionado com “interesse genuíno pelo 

emprego”.  

Atualmente, o aprendizado de máquina está sendo usado em múltiplos campos e 

setores. Por exemplo, diagnósticos médicos, processamento de imagens (inclusive 

em reconhecimento facial ou emocional), predições (inclusive predições de crimes, 

fraudes, negligência a menor de idade, deslealdade de pessoal da empresa, ações de 

sindicalização), classificações (por exemplo, boa/má trabalhadora), aprendizado de 

associação e regressão (prevendo o preço do trabalho com base em características 

daquele trabalho – por exemplo, gênero, idade, escolaridade, localização, oferta de 

mão de obra semelhante e assim por diante). 

Nós precisamos assegurar empregos de qualidade que respeitem os direitos 

humanos e os direitos dxs trabalhadorxs, e que sejam regidos sem discriminações 

opacas e prejuízos individuais causados por algorítmicos. Lutamos por serviços 

públicos de qualidade e por mercados de trabalho diversos e inclusivos. Os algoritmos 

de aprendizagem de máquina são uma ameaça a isso. Em especial, a alegação de que 

os algoritmos são difíceis de comandarmos, já vez que não temos acesso ao processo, 

é uma grande preocupação. No próximo capítulo, discutiremos o que os sindicatos 

devem responder quando a direção da empresa lhes disser que “nós simplesmente 

não sabemos”.  

Resumo do capítulo 

Neste capítulo aprendemos que a “datificação” do trabalho e dxs trabalhadorxs está 

levando a uma distribuição de poder enviesada, discriminatória e desigual que 

desfavorece os já desfavorecidos. Todas as tecnologias digitais inserem legados 

culturais, normativos e/ou avaliativos quer elas estejam integradas a bancos de dados 

em que um algoritmo foi treinado, com todos os vieses e discriminações que esses 

bancos possam conter, seja através das instruções dadas ao algoritmo. Nenhum 

sistema de dados jamais será “justo” se não for comandado para isso. Além disso, os 

sistemas algorítmicos podem ser projetados e treinados para reduzir custos (custos 

https://bigdata-madesimple.com/why-every-small-business-should-use-machine-learning/
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financeiros) e aumentar as receitas a partir de serviços públicos pagos, e não da 

melhoria da qualidade desses serviços. 

Discutimos o que são dados e algoritmos e suas várias tipologias. Podemos usar esse 

conhecimento quando começarmos a questionar as gerências sobre seu uso de 

sistemas algorítmicos de tomada de decisão. Mostramos ainda exemplos de impactos 

negativos de sistemas algorítmicos desregulados nos setores público e privado.  

Com esse conhecimento, vamos agora ao próximo capítulo, que apresenta métodos 

e modelos para lidar com tudo isso por meio da negociação coletiva e/ou da lei, para 

que possamos empoderar xs trabalhadorxs e impedir a irreversível mercantilização 

do trabalho e dxs trabalhadorxs.  

Aprofunde-se – Bons recursos 
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https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-workers.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2020/02/BBVA-OpenMind-Phoebe-V-Moore-Artificial-Intelligence-in-workplace-what-is-at-stake-for-workers.pdf
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3442188.3445935
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-black-box-tools-for-assessing-algorithmic-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-black-box-tools-for-assessing-algorithmic-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-systems/
https://www.adalovelaceinstitute.org/report/transparency-mechanisms-for-uk-public-sector-algorithmic-decision-making-systems/
https://onezero.medium.com/the-algorithmic-auditing-trap-9a6f2d4d461d
https://onezero.medium.com/the-algorithmic-auditing-trap-9a6f2d4d461d
https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://www.socialeurope.eu/workers-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://www.ipa-involve.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=7129b512-2368-459a-898d-6d2b3457a039
https://www.ipa-involve.com/Handlers/Download.ashx?IDMF=7129b512-2368-459a-898d-6d2b3457a039
https://ainowinstitute.org/discriminatingsystems.html
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 McKinsey (2018) https://www.mckinsey.com/featured-
insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america  

Websites http://gendershades.org/  

Cursos https://www.elementsofai.com/  

The Elements of AI [Os elementos da IA] é uma série de cursos 
online gratuitos criados por Reaktor e a Universidade de Helsinki. 
Altamente recomendável. 

Newsletters The Mark Up: https://themarkup.org/  

 The Ada Lovelace Institute: https://adalovelaceinstitute.us1.list-
manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd
10eabe7  

 Data & Society https://datasociety.net/research/labor_futures/  

 AI Now Institute: https://ainowinstitute.org/  

 

Capítulo 3: Trabalhadorxs 

Empoderadxs e Serviços 

Públicos de Qualidade 
Este capítulo expande os dois primeiros por oferecer estratégias e políticas concretas 

que os sindicatos podem buscar pressionando por meio de leis, regulamentação e/ou 

negociações coletivas a fim de empoderar xs trabalhadorxs e os serviços públicos. E 

fornecerá ideias e inspiração para negociações sobre os direitos coletivos dxs 

trabalhadorxs aos dados, acesso a e controle de dados dos serviços públicos, 

cogovernança de sistemas algorítmicos, políticas de transição justa e, por fim, 

proporcionará exemplos de como os sindicatos podem usar a tech for good, ou 

tecnologia para o bem, para empoderar xs trabalhadorxs.  

 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-black-america
http://gendershades.org/
https://www.elementsofai.com/
https://themarkup.org/
https://adalovelaceinstitute.us1.list-manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd10eabe7
https://adalovelaceinstitute.us1.list-manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd10eabe7
https://adalovelaceinstitute.us1.list-manage.com/subscribe?u=7614620d1284fd7ff1c97d04d&id=fdd10eabe7
https://datasociety.net/research/labor_futures/
https://ainowinstitute.org/
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Direitos coletivos dxs trabalhadorxs aos 
dados  
Como discutimos nos capítulos anteriores, informações e dados estão sendo 

extraídos, analisados, inferidas e até mesmo vendidos ou reutilizados a um ritmo cada 

vez mais veloz. Embora os trabalhadorxs da União Europeia tenham assegurado 

alguns direitos úteis a dados através do Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados (RGPD), esse é menos o caso da América Latina, ainda que a LGPD brasileira 

tenha incluído direitos que xs trabalhadorxs podem usar, como as avaliações de 

impacto sobre a proteção de dados (DPIAs, do inglês Data Protection Impact 

Assessment).   

Aperfeiçoando Direitos a Dados – Negociando o Ciclo de Vida de 

Dados no Trabalho 

A despeito da utilidade das salvaguardas para trabalhadorxs contidas no RGPD, há 

também brechas reais. A Espanha aborda algumas delas em um novo decreto-lei real, 

o primeiro do tipo na Europa. O decreto-lei consiste de um artigo e dois dispositivos 

finais cujo propósito é especificar o direito à informação dxs representantes dxs 

trabalhadorxs no ambiente de trabalho digitalizado, bem como regulamentar as 

relações de trabalho no âmbito das plataformas digitais de entrega. O decreto 

estabelece que: 

  

“O comitê de empresa, com a periodicidade devida em cada caso, 

terá direito a:  

Ser informado pela empresa dos parâmetros, regras e instruções em 

que se baseiam os algoritmos ou sistemas de inteligência artificial 

que afetam a tomada de decisões que podem incidir sobre as 

condições de trabalho e o acesso a e a manutenção de empregos, 

incluída a elaboração de perfis.” 

Esse é um grande avanço, já que soluciona algumas das preocupações levantadas no 

Capítulo 2. Para todxs xs trabalhadorxs dentro e fora do RGPD, é de grande valia 

considerar como os direitos coletivos dxs trabalhadorxs a dados podem ser 

melhorados ainda mais ao longo do que denominamos de Ciclo de Vida da Dados no 

Trabalho.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
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Como discutimos no capítulo anterior, os algoritmos são alimentados por dados da 

vida real ou por dados sintéticos. A maioria ainda depende de dados da vida real. Isso 

quer dizer que há alguma forma de dados de entrada. Esses dados podem ser obtidos 

de registros históricos, como contratações anteriores, e de bancos de dados 

comprados de terceiros, como dados de censos, estatísticas laborais, dados 

educacionais, dados eleitorais e muitos mais. E estes podem ser combinados com 

dados atuais de, por exemplo, sistemas de monitoramento e vigilância no trabalho e 

contas em redes sociais.  

Os dados são então usados, analisados e inferidos. Aqui os quatro tipos de 

algoritmos que descrevemos no Capítulo 2 nos ajudam a entender como poderiam 

ser algumas dessas inferências. Se o sistema algorítmico de tomada de decisão for 

uma ferramenta automática de contratação, as inferências podem ser obtidas 

através de sistemas algorítmicos de classificação e associação. O sistema pode, por 

exemplo, encontrar vínculos entre níveis de lealdade, códigos postais, nível 

educacional e gênero.  

Depois os dados são armazenados em algum lugar. A ‘nuvem’ não é destituída de 

localização geográfica. Os dados podem ser armazenados em servidores em nossa 

jurisdição ou fora dela. Saber onde os dados se encontram armazenados é importante 

para determinar quem tem direito de acesso aos dados.   

Por fim, os dados podem ser removidos. Eles podem ser deletados ou vendidos como 

pacotes de inferências anonimizadas ou como bancos de dados.   

A figura abaixo mostra o Ciclo de Vida dos Dados no Trabalho e lista perguntas que 

os sindicatos devem fazer para empoderar xs trabalhadorxs. 
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Figura 3: O Ciclo de Vida dos Dados no Trabalho. 

 

Cogovernando Sistemas Algorítmicos  
Responsabilizando os serviços públicos e sua gestão 

Nesta seção examinaremos algumas das demandas que os sindicatos devem 

apresentar para responsabilizar os serviços públicos e os empregadores pelos 

sistemas algorítmicos que implantam. Isso será benéfico não apenas para xs 

trabalhadorxs dos serviços públicos, mas também para prevenir danos a nossas 

comunidades. 

Requisitos de transparência 

A primeira e mais essencial demanda é a de requerer que os serviços públicos sejam 

transparentes quanto aos sistemas algorítmicos que estão utilizando como parte dos 

serviços de atendimento à cidadania, mas também axs trabalhadorxs. 

Uma startup finlandesa de IA responsável, a Saidot, está trabalhando com 

autoridades públicas para fazer exatamente isso. Helsinki, Amsterdam e Nance já 

assinaram. No momento, a Saidot está em negociação com o governo do Reino Unido 

para que este também se junte ao sistema.  Um problema é que autoridades públicas 

não são obrigadas a ser transparentes acerca de sistemas vinculados à segurança 

pública. Isso infelizmente abarca todos os circuitos internos de televisão públicos 

http://www.saidot.ai/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/07/41/Helsinki-Amsterdam-AI-registers-city-systems-Cities-Today
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bem como os sistemas de reconhecimento facial e de policiamento. Excetuando isso, 

a ideia é boa.  

Muitas comissões de fábrica e sindicatos relatam que eles simplesmente não sabem 

os sistemas que estão sendo usados. Curiosamente, a Convenção No. 94 da OIT [em 

espanhol] de 1949, e que foi ratificada por 63 países, com efeito exige que as 

autoridades públicas consultem as comissões de fábrica em processos de compras e 

contratos relativos ao “desempenho ou fornecimento de serviços”. Tivesse essa 

convenção sido respeitada, muito mais pessoas saberiam disso.  

Do uso dos dados à governança dos algoritmos 

Se os sindicatos obtiverem êxito em responsabilizar as direções das empresas e torná-

las muito mais transparentes com relação a seu uso dos dados, teremos dado os 

primeiros passos importantes na direção da governança conjunta desses sistemas 

algorítmicos.  

Recordemos as boas perguntas “quem” como sugeridas por D’Ignazio e Klein (2020): 

Quem fez este sistema?  

Quem coletou os dados?  

De quem são as vidas coletadas nos dados?  

A quem o sistema está servindo?  

Quem são os potenciais prejudicados? 

Essas perguntas são essenciais para trazer à luz potenciais discriminações e vieses dos 

sistemas algorítmicos; elas, no entanto, não são suficientes. Precisamos 

complementá-las com, pelo menos, as que seguem: 

1. Que sistemas as direções das empresas estão usando que se relacionam axs 

trabalhadorxs? Essa pergunta visa a decifrar não apenas a finalidade geral 

do sistema (por exemplo, contratação automatizada), mas também os 

algoritmos de que o sistema é constituído (fazer referência aqui à 

classificação de Hannah Fry no Capítulo 2). 

2. Quem é proprietárix desses sistemas? 

3. Quais são os arranjos contratuais no tocante ao acesso a e ao controle dos 

dados? 

4. Quem é responsável e quem responde perante a lei por esses sistemas? 

5. Que mecanismos de governança a direção da empresa implantou? 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C094
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312239:NO
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6. Que remédios estão disponíveis se um sistema falhar em seus objetivos e/u 

de a direção da empresa falhar no controle desse sistema algorítmico? 

7. Que avaliações foram feitas em relação aos riscos/impactos sobre os direitos 

fundamentais e sobre os direitos à privacidade dxs trabalhadorxs? 

8. Como se controla e se monitora uma possível discriminação/viés nos 

sistemas? 

9. Vocês periodicamente reavaliam os sistemas para detectar efeitos/impactos 

não intencionais? 

10. Quais são os mecanismos e procedimentos de correção dos sistemas 

algorítmicos? 

11. Como isso impacta nos serviços que estamos prestando? 

12. Vocês registram suas avaliações e ajustes?  

13. Quem decide tudo isso? 

14. Que mecanismos podemos adotar para que nos tornemos partes dessa 

governança? 

De maneira ideal, as comissões de fábrica estariam cogovernando esses sistemas. Na 

Europa, alguns países já dispõem de conselhos de empresas ou estruturas de 

codeterminação que poderiam servir de espaço para a cogovernança. Na Noruega, 

um direito com mais de trinta anos, o direito de os sindicatos terem “uma comissão 

de fábrica de dados”, poderia servir de base para essa cogovernança.  

Em todos os países, o objetivo deveria ser o de estabelecer organismos de 

cogovernança por meio de acordos coletivos e/ou leis. Enquanto isso, submeter as 

perguntas acima à direção da empresa é um primeiro passo essencial. 

Um modelo de governança para sistemas algorítmicos poderia parecer-se com isto: 
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Figura 4: Um modelo para a cogovernança de sistemas algorítmicos. 

O que é particularmente essencial neste modelo é a reavaliação periódica ex post de 

todos os sistemas algorítmicos. Essa fase é com frequência omitida em modelos de 

governança, como se pode ver no exemplo do governo canadense abaixo.  Como 

aprendemos no Capítulo 2, sistemas de aprendizagem de máquina aprendem 

automaticamente. Eles podem aprender a ser completamente errados, a 

desfavorecer certos grupos populacionais e a priorizar outros. Muitos dos escândalos 

no uso pelos serviços públicos de sistemas algorítmicos poderiam ter sido 

descobertos e evitados se mecanismos de governança tivessem sido implantados. 

Para permitir aos sindicatos e aos serviços públicos que mantenham os impactos 

desses sistemas sob monitoramento, é importante que as análises e avaliações ex 

ante e ex post sejam registradas e arquivadas. O mesmo para quaisquer ajustes feitos 

nos sistemas com base nessas avaliações. É difícil detectar padrões de discriminação 

ou outras formas de efeitos adversos se as avaliações de impacto, auditorias e ajustes 

não tiverem sido escritos. E muito embora seja importante para os sindicatos se 

tornarem parte da governança dos sistemas algorítmicos, a responsabilidade por seu 

emprego e impactos deve ser sempre dos empregadores.  
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Por fim, as consequências de danos a outrxs devem ficar muito bem esclarecidas. Por 

exemplo, dever-se-ia exigir dos serviços públicos que informe, de forma explícita, 

usuárixs e trabalhadorxs sobre seus direitos, e também sobre que multas, 

penalidades e/ou processos penais podem ser acionados em caso de prejuízos. A 

retificação de sistemas prejudiciais deve ser tornada pública.  

Um exemplo do governo 

canadense 

O governo canadense introduziu 

uma Avaliação de Impacto 

Algorítmica (AIA) na forma de um 

questionário que determina o nível 

de impacto de um sistema 

automatizado de tomada de 

decisão.   

A ferramenta foi desenvolvida para 

ajudar as organizações a “melhor 

entender e mitigar os riscos 

associados à Tomada de Decisão 

Automatizada (ADM, do inglês 

Automated Decision-Making).”  

A AIA é composta de 48 perguntas relacionadas a riscos e de 33 perguntas 

relacionadas à mitigação. As notas de avaliação atribuídas são calculadas com base 

em muitos fatores, entre eles os projetos dos sistemas, os algoritmos, os tipos de 

decisão, os impactos e os dados.  

Conquanto seja uma iniciativa muito positiva, a Avaliação de Impacto Algorítmica 

(AIA) apresenta sérias deficiências, já que não requer revisões periódicas e ainda 

porque xs trabalhadorxs não são mencionadxs como atores.  

O Plano Pessoas– Obrigações da Disrupção  

O movimento sindical liderado pela CSI tem pressionado por políticas para uma 

Transição Justa para trabalhadorxs cujos empregos sofram uma ruptura em 

decorrência da transição para um mundo de baixo carbono.  Podemos buscar 

inspiração nisso e exigir que os empregadores que investirem em tecnologias 

disruptivas que venham a ter influência sobre os empregos e as tarefas dxs 

Figura 5: Baseado em Governo do Canadá https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
eng.aspx?id=32592 

https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai/algorithmic-impact-assessment.html
https://www.ituc-csi.org/just-transition-centre
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592
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trabalhadorxs devem responder por uma série de obrigações. No “Plano Pessoas”, os 

empregadores devem: 

a. Levantar com as comissões de fábrica os perfis das qualificações dos 

trabalhadorxs atuais; 

b. Determinar com as comissões de fábrica e os sindicatos as necessidades 

de retreinamento e de novos treinamentos; 

c. Oferecer cursos durante o horário de trabalho, como parte do horário 

de trabalho; 

d. Para trabalhadorxs deslocadxs, desenvolver junto com estxs e seus 

representantes um plano de desenvolvimento de carreira; 

e. Trabalhar com agências de emprego e outras empresas para ajudar o 

indivíduo dali em diante e; 

f. Garantir a aplicação dessas obrigações ao longo de toda a cadeia de 

valor/suprimento afetada. 

Tecnologia para o Bem 
A última seção neste capítulo é sobre como os sindicatos podem aproveitar o poder 

das tecnologias digitais de forma responsável e salvaguardar a privacidade de seus 

membros em todas as atividades digitais. 

Em Connective Action – um relatório de 2019, inúmeras ferramentas digitais 

desenvolvidas para ou por sindicatos de trabalhadorxs são apresentadas, juntamente 

com uma lista de aplicativos e ferramentas recomendados para campanhas de 

sindicalização. Esse relatório foi escrito pela equipe por trás do Young Workers’ Lab 

(YWL) [em tradução livre Laboratório de Jovens Trabalhadorxs] – um laboratório de 

pesquisas em ação participativa operando periodicamente dentro do Sindicato 

Global UNI.  

WeClock 

O YWL também produziu um aplicativo de fonte aberta chamado WeClock 

[literalmente, NósRelógio], que trabalha valendo-se dos dados que alguns dos 14 

sensores de um telefone celular geram e dando axs trabalhadorxs controle total 

sobre esses dados. Não há bisbilhotices de terceiros, ou acessos secretos.   WeClock 

foi concebido para ajudar trabalhadorxs e seus sindicatos a combater o roubo de 

salários e para promover o bem-estar dxs trabalhadorxs. 

https://www.thewhynotlab.com/tools/#comp-kg4z0ng8
https://weclock.it/
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Figura 6: WeClock - uma ferramenta de fonte aberta para trabalhadorxs e sindicatos. www.weclock.it. 

O WeClock é capaz de registrar o uso de um aplicativo para ajudar-nos a provar 

quando estamos usando aplicativos de trabalho – uma ferramenta útil contra o 

“sempre ligadx” da cultura do trabalho. Ele registra sua localização e movimento para 

mostrar quanto você se desloca para ir ao trabalho, onde você está, se você está de 

pé ou sentado. Se você tem intervalos. Se você recebe compensação pelo tempo 

gasto. Ao conectar-se quando começamos o trabalho, o WeClock pode apoiar-nos em 

nossas campanhas por horário de trabalho. Com boa análise de dados e um conjunto 

de dados dxs trabalhadorxs, os sindicatos podem começar a importante jornada de 

contar a estória dos dados, contrapondo-se à narrativa dos empregadores e do 

mundo do trabalho tecnológico que domina muitos dos mercados de trabalho. O 

WeClock pode ser usado offline e, portanto, em geografias com altos custos de 

transmissão de dados. Um guia sindical de como usar o WeClock na organização e 

campanhas sindicais também está disponível.   

https://weclock.it/collectives/
http://www.weclock.it
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No Banco dx Motorista 

Uma outra inspiração que 

podemos obter é aquela de 

coletivos de dados de 

trabalhadorxs. Um exemplo 

bastante promissor disso é o 

Driver’s Seat [ou no Banco dx 

Motorista, no comando] – uma 

cooperativa nos Estados Unidos 

em que motoristas sob demanda usam o aplicativo Driver’s Seat para rastrear e 

compartilhar seus dados. O Driver’s Seat pode nos inspirar com sua coletivização de 

dados e análise para empoderar trabalhadorxs.  

Lighthouse 

Uma terceira ferramenta útil é um guia de fonte 

aberta para a boa governança dos dados pelos 

sindicatos. Uma coisa é os sindicatos começarem a 

estruturar os dados de que já disponham ou que 

venham a obter através de novas tecnologias 

responsáveis, uma outra é como esses dados são 

usados e cuidados para salvaguardar a integridade 

e privacidade de sindicalistas e associadxs. 

Lighthouse: a guide to good data stewardship for 

trade unions [literalmente, Farol: um guia para a boa gestão de dados para 

sindicatos] é oferecido pelo sindicato Prospect do Reino Unido a todos as entidades 

sindicais e ajuda os sindicatos a fazerem exatamente isso.  

Uma coisa é certa:  a ‘Indústria Tech S/A’ raramente considera a privacidade dos 

dados de associadxs e de seus sindicatos como uma preocupação. O WhatsApp é de 

propriedade do Facebook, que abertamente entrou com uma ação legal requisitando 

o compartilhamento de dados entre as duas plataformas. O Signal, por outro lado, 

faz exatamente o que o WhatsApp faz em termos de serviços para usuárixs e, no 

entanto, é totalmente encriptado e não compartilha nem vende os dados. Embora o 

WhatsApp seja amplamente utilizado, talvez fosse uma boa estratégia reunir-se com 

associadxs naquela plataforma e pouco a pouco orientá-lxs para usar o Signal. 

https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/14/you-should-be-worried-about-how-much-info-whatsapp-shares-with-facebook
https://www.driversseat.co/
https://lighthouse.prospect.org.uk/
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Muitos sindicatos armazenam todos os seus documentos, planilhas, bancos de dados 

e e-mails na nuvem e, assim, são presa da extração de dados feita principalmente 

pela Microsoft e pelo Google. Novos avanços na chamada web decentralizada, onde 

servidores locais se interconectam de maneira a preservar a privacidade, devem ser 

seriamente considerados pelos sindicatos daqui para a frente.  

Visualização de Dados e Contação de Estórias 

Os dados de membros de um sindicato podem contar mil estórias. Dados, se 

apresentados corretamente, são inquestionáveis. Eles nos fornecem provas. 

Visualizar esses dados em gráficos ou imagens pode servir de grande apoio em nossas 

campanhas. Eles podem impulsionar a 

tomada de consciência, mudar a 

opinião pública, fornecer provas para 

empregadores e ajudar-nos a formar 

uma compreensão da realidade do 

trabalho da perspectiva dxs 

trabalhadorxs.  

Aqui estão dois bons exemplos. 

O WeClock foi testado por sindicalistas 

e organizadores sindicais na cidade de 

Nova Iorque. Imaginemos que se trata 

de trabalhadorxs de cuidados em 

domicílio. A imagem mostra as rotas de 

viagem dxs trabalhadorxs e se elxs estavam caminhando ou no transporte público. 

Dados publicamente disponíveis no número de casos de COVID-19 em cada bairro da 

cidade de Nova Iorque foram superpostos sobre os dados dos movimentos dxs 

trabalhadorxs. O que vemos é que xs trabalhadorxs tinham que estar em, ou passar 

por, zonas de alto risco ao longo do dia. Essa visualização ajuda a provar o ambiente 

de risco dxs trabalhadorxs. Os dados de localização são inquestionáveis. Seu uso pode 

apoiar a demanda dos sindicatos por salários mais altos para trabalhadorxs de 

cuidados em domicílio.  

Figura 7: Visualização de dados de localização sobreposta por 
dados de zonas de risco da COVID-19. Por Dan Calacci, MIT 

https://www.theguardian.com/technology/2018/sep/08/decentralisation-next-big-step-for-the-world-wide-web-dweb-data-internet-censorship-brewster-kahle
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Em um outro exemplo, O 

WeClock foi instalado e acionado 

em todxs xs trabalhadorxs de um 

local de trabalho. Usamos dados 

de sua localização para mapear 

ao longo do dia quantas vezes 

elxs estavam a menos de 2 

metros dxs outrxs. Isso para 

provar que a alegação do local de 

trabalho de que medidas de 

distanciamento social estavam 

sendo implementadas era falsa. 

A visualização dos dados encontra-se na Figura 8. 

A análise e a visualização de dados requerem acesso a especialistas que são treinados 

para fazer isso. Ainda que existam ótimas ferramentas, tais como R-studio e o Data 

Studio do Google, usá-las eficientemente requer alguma prática e aprendizado. Uma 

vez que tenhamos adquirido ou tenhamos acesso a essas habilidades, a maior parte 

do impacto advém de imaginar que estória contar e quais outras fontes de dados 

darão suporte à estória. Contar estórias de dados e a visualização de dados é como 

montar uma quebra-cabeças multidimensional. 

O diagrama de círculo abaixo resume a jornada que os sindicatos devem percorrer 

para explorar o potencial das tecnologias digitais com responsabilidade: 

Figura 8: Interações entre trabalhadorxs a menos de 6 pés (2 metros) ao 
longo do tempo. Por Dan Calacci, MIT 

https://www.rstudio.com/
https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting
https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting


 

 

53 

 

 
Figura 9: Processo de campanha digital. 

Resumo do capítulo 
Neste capítulo examinamos políticas, temas relacionados à negociação coletiva e 

tecnologias e estratégias que podem ser usadas para assegurar trabalho decente nos 

serviços públicos. Vimos como as atuais regulamentações de salvaguarda dos dados   

podem ser usadas para aperfeiçoar a proteção dos dados dxs trabalhadorxs e 

debatemos sobre ainda necessitarmos de mais negociações e/ou políticas para 

avançar os direitos dxs trabalhadorxs aos dados.  

Daí voltamos nossa atenção para os sistemas algorítmicos nos locais públicos de 

trabalho. Reconhecendo possível discriminação e comercialização nesses sistemas, 

como discutido no Capítulo 2, definimos um conjunto de requisitos a serem 

observados por serviços públicos empregando esses sistemas. Os serviços públicos 

devem sempre ser transparentes acerca de que sistemas são usados e por quê.  Eles 

deveriam poder responder nossas perguntas “quem?” e inúmeras outras perguntas 

relacionadas para assegurar que os serviços públicos tenham controle sobre os 
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sistemas empregados, quem é dono dos sistemas e que arranjos contratuais foram 

feitos no tocante ao acesso e controle dos dados e ao direito de retificar os dados. 

Sem acesso a e controle de dados, os serviços públicos gradualmente perderão os 

meios (as informações) necessários para servir o público.  

Mostramos ainda um modelo para a cogovernança de sistemas algorítmicos – 

especialmente relevante para aqueles usados na gestão de recursos humanos. O 

modelo de avaliação de impacto canadense foi mostrado como um exemplo, mas 

também para mostrar o que está faltando: a saber, a voz dxs trabalhadorxs e uma 

importante reavaliação periódica desses sistemas.  

A partir disso, tomamos inspiração das políticas da Transição Justa e apresentamos 

as razões pelas quais toda introdução de tecnologias disruptivas deve implicar em 

obrigações patronais para com os empregos e carreiras dxs trabalhadorxs.  

Terminamos o capítulo examinando várias maneiras pelas quais os sindicatos podem 

empregar a tecnologia de modo responsável para fortalecer a voz e o impacto dxs 

trabalhadorxs. Nesse ponto fizemos um alerta particular acerca do fato de que 

grande parte da tecnologia comprada em qualquer balcão não tem preocupação 

pelos direitos dxs trabalhadorxs e de que os sindicatos devem liderar o caminho da 

transformação para tecnologias mais seguras. Diversas ferramentas construídas para 

e por sindicatos foram apresentadas que podem ser usadas com segurança em 

campanhas trabalhistas. Finalmente, a arte da contação de estórias e da visualização 

foi apresentada. Digno de menção aqui é que dados coletados com responsabilidade 

podem ser combinados com outros bancos de dados para contar uma estória 

poderosamente diferente sobre as condições modernas de trabalho que de outro 

modo não se fariam ver.  

No Capítulo 2, discutimos como as tecnologias digitais são preconceituosas e 

discriminatórias em que desfavorecem xs já desfavorecidxs. A atual distribuição 

desigual de poder que identificamos e a mercantilização do trabalho podem, pela 

aplicação de algumas das ferramentas e ideias contidas neste capítulo, ser retificadas.  
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_634157.pdf


 

 

56 

 

123-146. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661151  

 IFOW (2021): The Amazonian Era – How algorithmic systems are 
eroding good work. https://uploads-
ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7
c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf  

 Colclough, C. (2020): Workers’ rights: negotiating and co-governing 
digital systems at work. Social Europe.  
https://www.socialeurope.eu/trabalhadorxs-rights-negotiating-and-
co-governing-digital-systems-at-work  

 Colclough, C. (2020): Towards Workers’ Data Collectives. Article for A 
Digital New Deal, https://itforchange.net/digital-new-
deal/2020/10/22/towards-trabalhadorxs-data-collectives/  

 Wachter, Sandra and Mittelstadt, Brent, A Right to Reasonable 
Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data 
and AI (5 outubro 2018). Columbia Business Law Review, 2019(2), 
Disponível em SSRN: https://ssrn.com/abstract=3248829.  

 Wachter, Sandra; Mittelstadt, Brent; Russell, Chris, Why Fairness 
Cannot Be Automated: Bridging the Gap Between UE Non-
Discrimination Law and AI (March 3, 2020). Disponível em 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3547922 ou http://dx.doi.org/10.21
39/ssrn.3547922 

 Ajunwa, I., Crawford, K., & Schultz, J. (2017). Limitless worker 
surveillance. California Law Review, 105(3), 735–776. 
https://doi.org/10.15779/Z38BR8MF94  

 D’Ignazio, C. & Klein, F. (2016). Feminist Data Visualization. Workshop 
on Visualization for the Digital Humanities (VIS4DH), Baltimore. 
IEEE. (https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/955) 

 Kresge, L (2020): Union Collective Bargaining Agreement Strategies 
in Response to Technology. UC Berkeley. Disponível em: 
https://laborcenter.berkeley.edu/union-collective-bargaining-
agreement-strategies-in-response-to-technology/  

 Kresge, L (2020): Data and Algorithms in the Workplace: A Primer on 
New Technologies. WORKING PAPER, TECHNOLOGY AND WORK 
PROGRAM UC Berkeley: Disponível em: 
https://laborcenter.berkeley.edu/wp-

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661151
https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5f57d40eb1c2ef22d8a8ca7e/609ccc18ac8a6a30de7c5aee_IFOW%20The%20Amazonian%20Era.pdf
https://www.socialeurope.eu/trabalhadorxs-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://www.socialeurope.eu/trabalhadorxs-rights-negotiating-and-co-governing-digital-systems-at-work
https://itforchange.net/digital-new-deal/2020/10/22/towards-workers-data-collectives/
https://itforchange.net/digital-new-deal/2020/10/22/towards-workers-data-collectives/
https://ssrn.com/abstract=3248829.
https://ssrn.com/abstract=3547922
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547922
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547922
https://doi.org/10.15779/Z38BR8MF94
https://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/955
https://laborcenter.berkeley.edu/union-collective-bargaining-agreement-strategies-in-response-to-technology/
https://laborcenter.berkeley.edu/union-collective-bargaining-agreement-strategies-in-response-to-technology/
https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf


 

 

57 

 

content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algoritmos-in-
the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf  

 Shander, B. (2016): NGOs, It’s Time to Up Your Visual & Data 
Communications Game. Medium. 
https://medium.com/@billshander/ngos-its-time-to-up-your-visual-
data-communications-game-eb5ba769a5e8  

 Rowland, C. (2019). Your Next Fitness Coach Is... Your Boss? The 
Washington Post. Disponível em https://mrtechnews.com/your‐next‐
fitness‐coach‐is‐your‐boss/  

 DGB (2020): Artificial Intelligence (AI) for Good Work. Disponível 
aqui: https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-
52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-
Work.pdf  

 TUC (2021): Dignity at work and the AI revolution. 
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/dignity-work-and-
ai-revolution  

 Owens, K., Walker, A (2020): Those designing healthcare algorithms 
must become actively anti-racist. Nat Med 26, 1327–1328 
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1020-3  

 Corrine, C (2018): Governing artificial intelligence: ethical, legal and 
technical opportunities and challenges. The Royal Society. Disponível 
aqui: https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080  

 Nield, D. (2020). All the sensors in your smartphone, and how they 
work. Gizmodo. Disponível em https://gizmodo.com/all-the-sensors-
in-your-smartphone-and-how-they-work-1797121002  

 AI Now Institute (2018): Algorithmic Accountability Policy Toolkit 
https://ainowinstitute.org/aap-toolkit.pdf  

Books Noble, S. U. (2018). Algorithms of oppression: How search engines 
reinforce racism. New York University Press. 

 C D'Ignazio, LF Klein (2020): Data feminism. MIT Press 

Vídeos  Ethics of AI in the Workplace - panel @ OCDE 

https://video.wixstatic.com/video/aeaf23_7376e49027e741548067cc
27da72f1fa/720p/mp4/file.mp4  

 Meredith Whittaker, ex-Google e desde então cofundador do AI Now 
Institute, e uma fala de 15 min sobre o que a IA é 
https://youtu.be/Ujvhqrbh5HM  

https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf
https://laborcenter.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/12/Working-Paper-Data-and-Algorithms-in-the-Workplace-A-Primer-on-New-Technologies-FINAL.pdf
https://medium.com/@billshander/ngos-its-time-to-up-your-visual-data-communications-game-eb5ba769a5e8
https://medium.com/@billshander/ngos-its-time-to-up-your-visual-data-communications-game-eb5ba769a5e8
https://mrtechnews.com/your‐next‐fitness‐coach‐is‐your‐boss/
https://mrtechnews.com/your‐next‐fitness‐coach‐is‐your‐boss/
https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-Work.pdf
https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-Work.pdf
https://www.dgb.de/++co++b7f96674-9f2e-11ea-a8e8-52540088cada/Concept-Paper-Artificial-Intelligence-AI-for-Good-Work.pdf
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/dignity-work-and-ai-revolution
https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/dignity-work-and-ai-revolution
https://doi.org/10.1038/s41591-020-1020-3
https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0080
https://gizmodo.com/all-the-sensors-in-your-smartphone-and-how-they-work-1797121002
https://gizmodo.com/all-the-sensors-in-your-smartphone-and-how-they-work-1797121002
https://ainowinstitute.org/aap-toolkit.pdf
https://video.wixstatic.com/video/aeaf23_7376e49027e741548067cc27da72f1fa/720p/mp4/file.mp4
https://video.wixstatic.com/video/aeaf23_7376e49027e741548067cc27da72f1fa/720p/mp4/file.mp4
https://youtu.be/Ujvhqrbh5HM


 

 

58 

 

 Dr Jonnie Penn: What History Can Tell Us About the Future of Artificial 
Intelligence, Ted X https://youtu.be/oW_VO5dwfRo  

Courses Data Ethics, AI and Responsible Innovation (edX), Universidade de 
Edimburgo.  

(Iniciado em maio de 2021, mas é possível que repitam) 
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-
innovation-edx 

Newsletters 

 

Harvard Berkman Klein – for internet and society 
https://cyber.harvard.edu/getinvolved  

 Exponential View por Azeem Azhar: https://www.exponentialview.co/  

 Data Justice Lab: 
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewslett
er  

 Mozilla https://www.mozilla.org/en-US/newsletter/  

 

  

https://youtu.be/oW_VO5dwfRo
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-innovation-edx
https://www.mooc-list.com/course/data-ethics-ai-and-responsible-innovation-edx
https://cyber.harvard.edu/getinvolved
https://www.exponentialview.co/
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewsletter
https://mailchi.mp/0a066951e8f4/subscribetodatajusticelabnewsletter
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Anexo 1 – Analisando o RGPD 
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia define 

dados pessoais como qualquer: “informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável (“titular dos dados”); é considerada identificável uma 

pessoa singular que possa ser identificada, direta ou indiretamente, em especial por 

referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de 

identificação, dados de localização, identificadores por via eletrônica ou a um ou mais 

elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, 

cultural ou social dessa pessoa singular;”. 

O considerando 26 do RGPD afirma que: 

Os princípios da proteção de dados não deverão, pois, 

aplicar-se às informações anônimas, ou seja, às 

informações que não digam respeito a uma pessoa 

singular identificada ou identificável nem a dados 

pessoais tornados de tal modo anônimos que o seu titular 

não seja ou já não possa ser identificado.  

Isso significa que bancos de dados anonimizados em que a identificação seja 

“razoavelmente possível” devem ser considerados como dados pessoais.  Os demais 

não.  

No entanto, como sustentado por muitos especialistas, hoje aufere-se muito valor 

econômico a partir de dados que em sua aparência não são pessoais, mas que podem 

ser tornados pessoais se realizado o esforço necessário. É muito importante que 

notemos isso. Bancos de dados anônimos não são de fato tão anônimos a despeito 

do que os empregadores digam. Devemos nos questionar sobre se a distinção entre 

dados pessoais e não pessoais é mais política do que realista. Devemos perguntar 

como dados do local de trabalho que não são cobertos pelas leis de proteção de 

dados podem ser usados com impactos negativos para xs trabalhadorxs.  

O RGPD – artigos úteis para empoderamento de trabalhadorxs 

Ainda que o RGPD ofereça inúmeros direitos bastante úteis para xs trabalhadorxs, ele 

também apresenta fraquezas.  

Primeiramente, os direitos úteis da perspectiva dxs trabalhadorxs: 

https://doi.org/10.1093/idpl/ipz026
https://themarkup.org/ask-the-markup/2020/03/24/when-is-anonymous-not-really-anonymous
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1. Minimização dos Dados 

O RGPD está fundado em sete princípios norteadores, que são descritos no Artigo 5º 

do RGPD. Um princípio central é o da minimização dos dados (art. 5(c)), em que os 

dados devem ser: 

“Adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente 

às finalidades para as quais [os dados] são tratados (“minimização dos 

dados”); “ 

O que o Artigo 5º diz é que aqueles que controlam os dados (os empregadores) 

podem coletar apenas os dados necessários, e tão somente os dados necessários, 

para uma dada finalidade e tão somente para aquela finalidade, e armazenados 

apenas pelo tempo necessário.   

Porém, nem tudo é tão simples. Nós realmente sabemos que dados estão sendo 

processados? Embora as empresas estejam obrigadas a nos dizer, dizem mesmo? 

Você tem o direito de ser informadx sobre: 

• A coleta de dados 

• Como a empresa planeja usar os dados 

• A razão pela qual estão coletando os dados 

• A finalidade da coleta de dados pode ser cumprida sem coletar os dados? 

• Por quanto tempo os dados ficarão armazenados para cumprir sua finalidade? 

• Os dados são periodicamente revistos em relação aos 5 pontos acima e 

deletados se solicitado? 

2. Direitos de Retificação e Apagamento de Dados 

De acordo com o Artigo 16º do RGPD, temos o direito de retificar dados pessoais que 

nos tenham sido coletados e o Artigo 17º nos dá ainda o direito de apagar os dados 

se estes não mais forem necessários para a finalidade para a qual foram coletados.  

O Artigo 17º é crucial para prevenir que dados e inferências de dados permaneçam 

disponíveis para sempre. Assegurar a observância deste artigo é, pois, de suma 

importância para as políticas sindicais relativas ao direito a uma longa vida de 

trabalho. 

 

 

https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-5-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/
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3. Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (DPIA) 

O RGPD estabelece os requisitos legais para as Avaliações de Impacto sobre a 

Proteção dos Dados (DPIAs). O Artigo 35º do RGPD estabelece que uma deve ser 

efetuada quando o processamento puder resultar em alto risco aos direitos e 

liberdades de pessoas naturais. Assim sendo, o uso de dados pessoais para monitorar 

as atividades de funcionárixs exige a realização de uma avaliação de impacto uma vez 

que tal monitoramento pressupõe (i) monitoramento sistemático e (ii) dados 

relativos a titulares de dados que são vulneráveis em decorrência do “desequilíbrio 

de poder entre” empregadorxs e funcionárixs.  

Muito importante embora frequentemente ignorado, o texto do Artigo 35.9 afirma 

ainda que “o responsável pelo tratamento solicita a opinião dos titulares de dados ou 

dos seus representantes sobre o tratamento previsto, ...”. Nos locais de trabalho isso 

significa que xs representantes dxs trabalhadorxs (os sindicatos inclusive) devem ser 

consultadxs antes da introdução de novos tratamentos de dados, inclusive quando 

da introdução de tecnologias de vigilância.  

O antecessor do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, o Grupo de Trabalho do 

Artigo 29º, emitiu ainda uma recomendação de que as avaliações de impactos sobre 

a proteção de dados sejam periodicamente revistas e que as partes interessadas 

(neste caso, nós, xs trabalhadorxs) sejam consideradas como parte dessa revisão.   

O sindicato Prospect do Reino Unido organizou um guia muito útil sobre as DPIAs. 

Nele recomenda-se às comissões de fábrica que façam as seguintes perguntas 

durante uma DPIA: 

https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/
https://www.privacy-regulation.eu/en/recital-75-GDPR.htm
https://gdpr-info.eu/art-35-gdpr/
https://www.dataguidance.com/sites/default/files/wp29-gdpr-dpia-guidance_final.pdf
https://d28j9ucj9uj44t.cloudfront.net/uploads/2020/12/prospect-dpia-workers-guide.pdf
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• Como serão usados os dados? • Por que estão sendo 

coletados dados pessoais? • Quais são as fontes desses 

dados? • Que riscos você identificou a partir do uso de 

dados pessoais de indivíduos e os direitos/liberdades do 

coletivo de funcionárixs? • Quais são esses riscos e como 

eles podem ser reduzidos? • Se vocês decidiram não 

consultar os representantes sindicais, vocês podem 

revelar as razões para isso? • Qual será o processo de 

revisão?  • Como as violações de dados serão 

compartilhadas com o sindicato? 

4. Requisições de Acesso a Dados de Titular (DSAR, do inglês Data Subject Access 

Requests) 

Tanto a cidadania quanto xs trabalhadorxs têm o direito de receber todos os dados 

pessoais que uma empresa ou empregador tenha sobre elxs. Isso inclui as finalidades 

para as quais os dados pessoais foram processados; onde possível, o período sobre o 

qual os dados estão sendo processados; os recipientes dos dados pessoais; a lógica 

envolvida em qualquer processamento de dados pessoais automático; e, ao menos 

quando baseado em perfis, as consequências do tratamento dessas informações.  

O considerando 63 do RGPD afirma que: 

“Os titulares de dados deverão ter o direito de aceder aos dados pessoais 

recolhidos que lhes digam respeito e de exercer esse direito com facilidade 

e a intervalos razoáveis, a fim de tomar conhecimento do tratamento e 

verificar a sua licitude.” 

As requisições DSAR são uma importante ferramenta para o empoderamento dxs 

trabalhadorxs. Mas notem o trecho do considerando 63 sobre “intervalos razoáveis”. 

Um empregador pode se recusar a cumprir a obrigação de observar o considerando 

63 se a requisição acontecer com muita frequência ou de modo desproporcional. 

5. Direito a Representação 

O Artigo 80º do RGPD intitulado “Representação dos Titulares dos Dados” dá axs 

trabalhadorxs a possibilidade de estabelecer seu sindicato para “em seu nome,  

apresentar reclamação, exercer os direitos previstos nos artigos 77º, 78º e 79º, e 

exercer o direito de receber uma indenização referida no artigo 82º, se tal estiver 

previsto no direito do Estado-Membro”.  

https://gdpr-text.com/read/recital-63/
http://gdpr-text.com/read/article-80/
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O Artigo 77º também nos interessa, já que contempla o “Direito de apresentar 

reclamação a uma autoridade de controle”. Isso quer dizer que um sindicato pode 

apresentar uma reclamação em nome de sócixs e assim apoiá-lxs ao longo do 

processo. Note-se ainda nesse tocante que no RGPD uma reclamação pode estar 

embasada em um fato provado, mas também em suspeita. E mais, as autoridades 

nacionais de controle também estão obrigadas a investigar todas as reclamações 

recebidas.   

6. Tratamento de dados no contexto laboral 

Por último, um artigo chave do RGPD é o Artigo 88º, que basicamente diz que 

estados-membros podem, por lei ou por acordos coletivos, dispor sobre regras mais 

específicas para assegurar a salvaguarda dos direitos e liberdades com respeito ao 

tratamento de dados pessoais de funcionárixs no contexto laboral. 

  

http://gdpr-text.com/read/article-77/
https://gdpr-info.eu/art-88-gdpr/
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Anexo 2 – Proteção de Dados 

na América Latina  
Regulamentação latino-americana na era do RGPD 

Antes de 2018, diversos países latino-americanos já tinham, em alguma medida, 

políticas de proteção de dados em vigor. Com a entrada em vigor do RGPD, passamos 

a testemunhar um surto de emendas de leis de privacidade, à medida que os países 

latino-americanos passam a aumentar seus padrões de proteção de dados para 

cumprir aqueles estabelecidos pelo regulamento da União Europeia. 

Argentina 

A Argentina aprovou uma das primeiras leis de proteção de dados da América Latina 

que, no entanto, mantem-se quase inalterada desde o ano 2000. A Argentina está 

buscando revisar as atuais leis de privacidade a fim de manter seu status de país com 

um adequado nível de proteção da perspectiva da União Europeia. 

Em 2018, um projeto de lei substitutivo à lei argentina no. 25.326 foi proposto para 

alinhar a legislação nacional ao RGPD e, portanto, incluir direitos e princípios 

similares, entre os quais se incluem: 

• Incorporação de conceitos como “dados genéticos”, “dados biométricos” e 

“computação em nuvem”; 

• Escopo limitado, referindo-se apenas a pessoas naturais e excluindo pessoas 

jurídicas; 

• Obrigação das agências governamentais de nomear um encarregado pelo 

tratamento de dados pessoais se grandes volumes de dados, ou dados 

sensíveis, estiverem sendo processados; e 

• Incorporação de padrões de licitude de tratamento de dados. 

Outros direitos de titulares de dados também são abordados; o projeto reconhece 

expressamente o direito de opor-se ao ou de restringir o processamento dos dados; 

e reconhece o direito à portabilidade de dados. 

Brasil 

Até bem recentemente, o Brasil carecia de uma lei específica que regulasse aspectos 

da proteção de dados e até mesmo de uma definição de dados pessoais. Em vez disso, 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan044147.pdf
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por anos o país manteve várias leis setoriais específicas relativas a dispositivos sobre 

a proteção dos indivíduos e de seus dados. O Código de Proteção do Consumidor, por 

exemplo, outorgou alguns direitos de privacidade para acessar e corrigir dados de 

consumidores. O Marco Legal da Internet regulamentou o processamento de dados 

pessoais, inclusive a coleta, armazenamento, retenção, tratamento e comunicação 

de dados pessoais. O Código Penal, por emenda da Lei No. 12.737/12, também 

conhecida como lei dos delitos informáticos, também cobre certos aspectos. Essa 

regulamentação fragmentada chegou ao fim em julho de 2018, quando o Senado 

brasileiro aprovou  a Lei Geral de Proteção de Dados  (LGPD), estabelecendo um 

regime único de proteção de dados baseado nos dispositivos do RGPD. 

A LGPD rege os direitos e obrigações relativos ao processamento de dados pessoais 

e a boas práticas, e ainda: 

• Cria uma autoridade nacional de proteção de dados; 

• Incorpora o alcance extraterritorial do RGPD; a LGPD aplicar-se-á aos setores 

públicos e privados quando o processamento de dados ocorrer no Brasil ou 

quando dados pessoais forem obtidos de titulares de dados localizados no 

Brasil, a despeito da localização da autoridade de controle daqueles; 

• Obriga as empresas e as agências públicas lidando com dados pessoais a 

nomear um encarregado pela proteção de dados; e 

• Cria a possibilidade de impor multas de até 2% da receita bruta auferida no 

Brasil por um determinado grupo em ano anterior por não observância da lei. 

Para mais informações sobre a LGPD, ver https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/agenda-da-privacidade-e-da-protecao-de-dados/lgpd-analise-

detalhada-14072018 

Chile 

A proteção de dados pessoais no Chile tem sido regulamentada pela Lei No. 

19628 desde 1999. Sua finalidade foi a de estabelecer dispositivos gerais 

relativamente aos dados pessoais processados por terceiros. Embora essa lei chilena 

estabeleça que titulares de dados sejam informados acerca da finalidade do 

processamento de suas informações pessoais e que seu consentimento deve ser 

obtido, ela não estabelece mecanismos para fiscalizar a observância de obrigações 

legais contidas nessa matéria. À luz disso, o Chile está buscando emendar a Lei 

No. 19.628 para ajustá-la aos padrões e dispositivos do RGPD. Esse projeto de lei: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133486
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=141599


 

 

66 

 

• Regulamentará a proteção e o processamento de dados pessoais; 

• Criará um conselho de proteção de dados para aplicar a lei e impor multas de 

até 700 mil dólares americanos; e 

• Introduzirá dados biométricos à definição de dados sensíveis. 

É de grande importância mencionar que o Chile também concordou em emendar sua 

constituição para incluir o direito de proteção de dados pessoais. 

Colômbia 

A Colômbia tem consciência da necessidade de incorporar dispositivos relevantes às 

suas atuais leis de proteção de dados, as leis 1.581 e 1.266, que tratam de inovações 

tecnológicas contemporâneas. O RGPD inclui obrigações que não estão 

regulamentadas pelas leis colombianas existentes, tais como o direito ao 

esquecimento e a nomeação de encarregados pelo tratamento de dados pessoais. 

Um dos tópicos mais importantes na Colômbia é o projeto de lei que pretende dotar 

a lei 1.581 sobre privacidade com a mesma abrangência internacional do 

RGPD, incluindo: 

• Novas definições de dados sensíveis, dados públicos e aviso de privacidade, e  

• Especificação de certos requisitos para políticas de privacidade. 

Recentemente, a Colômbia criou uma lista de “adequações” para transferências 

transfronteiriças de dados, que contém uma lista de países que observam padrões 

adequados de proteção de dados pelos critérios colombianos. 

México 

A Lei Federal Mexicana de Proteção de Dados Pessoais em Posse de Particulares, em 

vigor desde 2010, é base de um sistema abrangente de privacidade que rege o 

processamento de dados pessoais, incluindo sua coleta, uso, transferência e 

armazenamento. Sob essas novas leis, direitos tais como a acesso, retificação, 

cancelamento ou oposição ao tratamento de dados são facultados aos titulares dos 

dados.  

A mais ativa autoridade de proteção de dados da América Latina 

Xs titulares de dados têm cada vez mais consciência desses direitos e os exercitam 

ativamente. Entre janeiro de 2012 e junho de 2017, a autoridade mexicana de 

proteção de dados INAI – o Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação 

e Proteção de Dados Pessoais – recebeu: (a) 820 casos de proteção de direitos ARCO 
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(acesso, retificação, cancelamento e oposição) e (b) 2.094 petições submetidas por 

titulares de dados, que resultaram em 1.520 procedimentos (fase de apuração) e 208 

procedimentos de comprovação. Além disso, o INAI é provavelmente a mais ativa 

autoridade de proteção de dados da América Latina. Entre janeiro de 2012 e junho 

de 2017, o INAI impôs multas a empresas atuando no México em 147 casos, em um 

montante total de aproximadamente 16,7 milhões de dólares americanos. 

Embora a legislação mexicana também seja muito flexível e possibilite 

autorregulação, é provável que o México adote, ao menos até certo grau, dispositivos 

de proteção e segurança de dados comparáveis aos regulamentos europeus. Por 

exemplo, recentemente o México aderiu à Convenção Europeia para a Proteção dos 

Indivíduos relativamente ao Tratamento Automático de Dados Pessoais (“Convenção 

108”) e seu Protocolo Adicional sobre fluxos transfronteiriços de dados e autoridades 

nacionais de proteção de dados. A Convenção 108 impõe obrigações aos Estados-

Membros, tais como a incorporação em suas leis nacionais de princípios e dispositivos 

para a tratamento de dados de caráter pessoal.  

Uma vez que o México tem plena consciência da relevância de observar os 

dispositivos de privacidade em sua plenitude, importantes reformas da atual lei sobre 

privacidade são esperadas no curto prazo para alinhar os regulamentos mexicanos ao 

RGPD e à Convenção 108. 

Peru 

In 2011, o Peru sancionou a Lei No. 29.733, os dispositivos da qual buscam amplas 

proteções e outorgam direitos apropriados a titulares de dados na eventualidade de 

que empresas processando dados pessoais descumpram suas obrigações. 

A lei de proteção de dados do Peru foi atualizada recentemente a fim de expandir as 

diretrizes jurídicas para o tratamento de dados e de fortalecer o regime de proteção 

de dados peruano. Alguns dispositivos relevantes relativos à transferência de dados 

foram incorporados: 

O controlador dos dados é obrigado a notificar quaisquer transferências de dados 

resultantes de fusões ou aquisições da empresa e a registrar transferências 

internacionais de dados em um cartório nacional peruano. 

Novas isenções à obtenção de consentimento para o tratamento de dados também 

foram incluídas, principalmente para impedir a lavagem de dinheiro e o 

financiamento ao terrorismo. 
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Detalhes  

Definição de dados pessoais  

Como o RGPD, as leis do Brasil e do Panamá incluem uma definição abrangente de 

dados pessoais, que passam a ser quaisquer informações sobre uma pessoa 

identificada ou identificável.  

Dados anonimizados no Brasil, Panamá e Barbados estão fora do raio de ação da lei. 

Há variações ainda no modo como esses países definem dados anonimizados. O 

Panamá os define como dados que não podem mais ser identificados por meios 

razoáveis. A lei, porém, não define parâmetros explícitos para auxiliar nessa 

avaliação. A lei do Brasil deixa claro que dados anonimizados serão considerados 

dados pessoais se o processo de anonimização for revertido pelo uso exclusivo dos 

próprios meios do fornecedor ou se puderem ser revertidos com um razoável 

esforço.  

Direito à Portabilidade  

Brasil e Panamá dão axs usuárixs o direito à portabilidade — o direito de tirar seus 

dados pessoais de um provedor de serviço e transferi-los a um terceiro. A 

portabilidade se soma aos chamados direitos ARCO (Acesso, Retificação, 

Cancelamento e Oposição) —um conjunto de direitos de usuárixs que lhes permite 

exercer controle sobre seus próprios dados pessoais.  

A legislação do Panamá afirma expressamente que a portabilidade é “um direito 

irrevogável” e que pode ser solicitada a qualquer momento.  

Tomada de Decisão Automatizada sobre Indivíduos 

Sistemas automatizados de tomada de decisão tomam decisões de modo contínuo 

sobre nossas vidas para auxiliar ou substituir a tomada de decisão por seres humanos. 

Dessa maneira, está surgindo um direito, inspirado no RGPD, para que não sejamos 

submetidxs somente a processos automatizados de tomada de decisão que possam 

acarretar efeitos legais, ou significativamente semelhantes, aos indivíduos. Esse novo 

direito aplicar-se-ia, por exemplo, a sistemas automatizados de tomada de decisão 

que usam “perfis” para prever aspectos de nossa personalidade, comportamento, 

interesses, localizações, movimentos e hábitos. Com esse novo direito xs usuárixs 

podem contestar as decisões tomadas a seu respeito e/ou obter uma explicação 

sobre a lógica da decisão. Nesse tocante também há algumas variações entre os 

países.  
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Trabalhadorxs 

Tomando por base a nova legislação brasileira (LGPD) e outros importantes 

regulamentos latino-americanos sobre proteção de dados, podemos afirmar que o 

conceito de “trabalhador(a)” não é aplicado. Essas legislações nacionais protegem a 

cidadania referida como “indivíduos”, “titulares de dados” e, às vezes, em relação a 

“direitos do consumidor”. Legislações relativamente mais robustas incluem regras 

claras para as empresas e outorgam direitos a “titulares de dados”, que são 

plenamente válidos para trabalhadorxs também. Por exemplo, com respeito a 

direitos de acesso, xs trabalhadorxs/sindicatos podem agora pedir ao empregador 

uma cópia de todos os dados de que este dispõe sobre xs trabalhadorxs, tais como 

processos de emprego por inteligência artificial (bônus, contratação, análise de 

desempenho), e abrir um processo legal contra o empregador em caso de 

descumprimento da lei.  

O sindicato desempenha o importante papel de fiscalizar se os dados sendo coletados 

sobre suas sócias e sócios estão de acordo com a LGDP e pode usar a nova lei para 

proteger sócias e sócios do uso não autorizado de seus dados.  Uma vez que agora é 

necessário obter consentimento explícito para o uso de dados de trabalhadorxs, a 

autorização para isso pode ser conseguida por negociação coletiva, transferindo a 

responsabilidade de individual para coletiva, processo em que os sindicatos devem 

desempenhar um papel destacado. Embora esteja em processo de implementação, a 

nova LGPD está resultando em uma onda de processos trabalhistas (trabalhadorxs 

contra empregadorxs), um processo que deve ser monitorado e avaliado de perto 

pelos sindicatos, e que parece ter aberto mais uma ferramenta para a proteção dos 

direitos trabalhistas. 

Por fim, como parte da LGPD, foi criado um Conselho Nacional de Proteção de Dados 

para assessorar a autoridade nacional de proteção de dados pessoais.  Esse Conselho 

Nacional é composto de OSCs; Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação; 

Entidades Representando o Setor Empresarial; e a Confederação Sindical.  

 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/01/20/trabalhadores-usam-a-lgpd-para-buscar-direitos-na-justica.ghtml
https://www.gov.br/anpd/pt-br/composicao-1/conselho-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-privacidade-cnpd/indicacoes-ao-cnpd
https://www.gov.br/anpd/pt-br/composicao-1/conselho-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-privacidade-cnpd/indicacoes-ao-cnpd

