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Digital platforms for independent qualified professionals and its impacts on Strategic 

Human Resources Management (SHRM) 

 

Abstract 

This study is located in the field of Strategic Human Resources Management (SHRM) and it 

addresses recent changes in the labor market which tend to influence its evolution. The SHRM 

research has demonstrated, since its origin, the importance of people management and has 

indicated sets of HR practices associated with superior organizational performance. However, 

the growth of the contingent workforce and flexible work models have added new questions 

and perspectives to the research field. Thus, the objective of this study is to analyze these new 

working arrangements and their impact on people management, focusing on digital work 

platforms directed to qualified professionals (freelancers). In order to achieve this goal, the case 

of a digital platform in Brazil which connects independent contractors in the management area 

(consultants, advisors, specialists, etc.) with companies from different sectors was analyzed. 

The results reveal that: (1) independent contractors have a diversified profile and their attitudes 

towards career can be influenced by the reasons that led them to choose this work arrangement 

and by their professional identity; (2) hiring freelancers via platforms tends to be seen by 

organizations as a way of complementing competencies, but these professionals are often 

involved in strategic activities or projects; (3) traditional people management mechanisms to 

achieve commitment do not apply in the same way to freelancers; (4) new ways of expressing 

commitment are emerging in a triad of relationships formed by freelancers, digital platforms 

and contracting companies. Such results contribute to the practice of people management by 

driving attention to new ways of integrating qualified professionals in the organization and their 

respective impacts. For the SHRM theory, the results indicate the need to develop different 

models to analyze people management in organizations or areas in which the presence of a 

flexible workforce is significant. 

Key words: 

Strategic Human Resources Management (SHRM), future of work, flexible workforce, 

commitment at work, new people management models, Gig Economy, freelancer  



 

 

As plataformas digitais para profissionais qualificados independentes e seus impactos na 
Gestão Estratégica de RH (GERH) 

 

Resumo  

Este estudo situa-se no campo da Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) e trata de 

mudanças recentes no mercado de trabalho que tendem a influenciar sua evolução. A GERH 

tem demonstrado, desde a sua origem, a importância da gestão de pessoas e indicado conjuntos 

de práticas associados a desempenhos organizacionais superiores. Contudo, o crescimento da 

força de trabalho contingente e dos modelos flexíveis de trabalho acrescentam novas questões 

e perspectivas para a aplicação dos conceitos do campo. Assim, o objetivo deste estudo é 

analisar esses novos modelos de vínculo e seus impactos na gestão de pessoas, focalizando as 

plataformas digitais de trabalho voltadas para profissionais qualificados (freelancers). Para 

atingir esse objetivo, analisou-se o caso de uma plataforma digital no Brasil que conecta 

profissionais da área de gestão (consultores, assessores, especialistas etc.) com empresas de 

diversos setores. Os resultados revelam que: (1) os profissionais independentes têm perfil 

diversificado e suas atitudes em relação à carreira podem ser influenciadas pelas razões que os 

levaram a escolher esse modelo de trabalho e por sua identidade profissional; (2) a contratação 

de freelancers via plataformas tende a ser vista pelas organizações como uma maneira de 

complementar competências, mas muitas vezes esses profissionais se envolvem em atividades 

ou projetos estratégicos; (3) mecanismos tradicionais de gestão de pessoas para alcançar 

comprometimento não se aplicam do mesmo modo para os freelancers ; (4) surgem novas 

formas de expressar comprometimento em uma tríade de relações formada por profissionais, 

plataforma digital e empresas contratantes. Tais resultados contribuem para a prática de gestão 

de pessoas ao chamar a atenção para novas maneiras de integrar profissionais qualificados na 

organização e seus respectivos impactos. Para a teoria da GERH, os resultados indicam a 

necessidade de desenvolvimento de modelos diferentes para analisar a gestão de pessoas em 

organizações ou áreas nas quais o peso da força de trabalho com vínculo flexível seja grande. 

Palavras-chave: 

Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH), futuro do trabalho, força de trabalho 

flexível, comprometimento no trabalho, novos modelos de gestão de pessoas, Gig Economy, 

freelancer
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1. INTRODUÇÃO. 

O campo de pesquisa conhecido como Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) 

(Guest, 2011; Jackson, Schuler & Jiang, 2014), iniciado em meados dos anos 1980 e designado 

daqui por diante pela sigla GERH, expandiu-se, explorando diversas dimensões da relação entre 

gestão de pessoas e performance da empresa e consolidando a visão de que determinadas 

práticas de gestão de pessoas, combinadas em modelos integrados conhecidos como “sistemas 

de trabalho de alta performance” ou “modelos de alto comprometimento”, estão associadas a 

desempenhos empresariais superiores. Em tais modelos fica evidente uma relação de 

comprometimento mútuo, na qual empresas investem nos profissionais e estes respondem com 

níveis mais elevados de engajamento com os objetivos organizacionais, em um horizonte 

temporal de médio para longo prazo (McClean & Collins, 2011; Jiang, 2016).  

No entanto, a realidade tratada pela maioria dos estudos acadêmicos sobre a GERH conduzidos 

até aqui é aquela comumente presente nos grandes empregadores, nas empresas e organizações 

estabelecidas, em que a maioria dos profissionais trabalha mediante um vínculo empregatício 

formal. Contudo, diante do crescimento da quantidade de pessoas que trabalham por meio de 

vínculos flexíveis, observado nas últimas décadas (Capelli & Keller, 2013; McKinsey & Co, 

2016; Katz & Kruger, 2019); torna-se oportuno a realização de estudos que ampliem a 

perspectiva da GERH. No estudo conduzido por Katz & Kruger, por exemplo, ajustando as 

estatísticas oficiais de trabalho nos Estados Unidos da América (EUA), conclui-se que entre 

2005 e 2015 a população economicamente ativa trabalhando por intermédio de arranjos 

alternativos (temporários, autônomos, trabalhadores sob demanda etc.) cresceu de 10,7% para 

15,8% . Outro estudo, realizado em 2016 pelo McKinsey Global Institute, com uma perspectiva 

internacional e adotando o critério de geração de renda, ampliou a visão das estatísticas oficiais 

de emprego, concluindo que entre 22 e 27% dos profissionais gerava renda por meio do trabalho 

independente nos EUA entre 18 e 28% na Europa, sendo que aproximadamente metade dessa 

população tem esse tipo de atividade como principal fonte de renda (McKinsey & Co, 2016). 

No caso brasileiro, as estatísticas oficiais indicam que a realidade do vínculo flexível contempla 

uma parte expressiva das pessoas que trabalham. Segundo dados apurados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD), de 2012 a 2019, o trabalho sem vínculo empregatício no Brasil alcançava 

37,6% da população ocupada em 2018. Adicionalmente, mostravam que esse número vinha 
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crescendo de maneira contínua nessa década (ver Tabela 1). Tal crescimento foi impulsionado 

pelos trabalhadores por conta própria, que em 2018 chegaram a um quarto das pessoas que 

trabalham no país, com um acréscimo de 3,9 milhões de pessoas em relação à 2012. Na 

classificação do IBGE, entre os trabalhadores por conta própria estão incluídos também os 

profissionais liberais. 

Tabela 1 - Distribuição da população ocupada por posição na ocupação (2012-2019) 

 

Parte desse crescimento pode ser explicado pela crise econômica brasileira entre 2014 e 2018, 

com a manutenção de taxas de desemprego elevadas. Todavia, o fenômeno também é 

impulsionado por tendências globais de mudanças no mercado de trabalho (Capelli & Keller, 

2013; McKinsey & Co, 2016; Katz & Kruger, 2019). 

Entre as mudanças, destaca-se, desde meados dos anos 1990, uma tendência de crescimento do 

número de profissionais qualificados que se engajam no processo produtivo mediante uma 

grande variedade de formatos. Esses múltiplos formatos incluem desde o trabalho informal até 

diversos tipos de contratos de prestação de serviços. Tal realidade passa a contemplar também 

profissionais técnicos, consultores e executivos que se vinculam às organizações por meio de 

diferentes abordagens flexíveis de trabalho. (Barley & Kunda, 2006; Capelli & Keller, 2013; 

Na Kim et al., 2017; Ashford et al., 2018).  

Uma evidência dessa tendência no Brasil é a variação na renda média dos trabalhadores por 

conta própria. Aqui não se pode afirmar que esse grupo engloba apenas profissionais de baixa 

renda. Os dados da  PNAD Contínua  em 2019 indicam que, embora a renda média dos 

trabalhadores por conta própria nesse ano fosse equivalente à cerca de 85% da renda média dos 

empregados na iniciativa privada, quando se analisa o segmento dos trabalhadores por conta 

própria com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a renda média desse grupo alcança 

Posição 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. %

Empregados com carteira assinada (setor privado) 34157 38,4% 35196 39,0% 36450 39,8% 35557 38,8% 34174 38,0% 33248 36,8% 32863 35,9% 33219 35,6%
Empregados no setor público 11121 12,5% 11118 12,3% 11378 12,4% 11357 12,4% 11160 12,4% 11234 12,4% 11506 12,6% 11587 12,4%
Total emprego formal s/ trabalho doméstico 45278 50,8% 46314 51,3% 47828 52,2% 46914 51,2% 45334 50,4% 44482 49,3% 44369 48,5% 44806 48,0%

Empregados sem carteira assinada (setor privado) 11022 12,4% 10770 11,9% 10313 11,3% 10019 10,9% 10088 11,2% 10650 11,8% 11133 12,2% 11579 12,4%
Trabalhadores por conta própria 20347 22,8% 20784 23,0% 21183 23,1% 22123 24,1% 22409 24,9% 22586 25,0% 23263 25,4% 24211 25,9%
Total trabalho informal e conta própria s/ doméstico 31369 35,2% 31554 34,9% 31496 34,4% 32142 35,1% 32497 36,1% 33236 36,8% 34396 37,6% 35790 38,3%

Empregado doméstico 6109 6,9% 5956 6,6% 5944 6,5% 6050 6,6% 6144 6,8% 6155 6,8% 6224 6,8% 6249 6,7%
Outros 6308 7,1% 6478 7,2% 6370 7,0% 6579 7,2% 6000 6,7% 6421 7,1% 6582 7,2% 6545 7,0%
Total da população ocupada 89064 100,0% 90302 100,0% 91638 100,0% 91685 100,0% 89975 100,0% 90294 100,0% 91571 100,0% 93390 100,0%

* Elaborado pelo autor com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua do IBGE (2012-2019).



15 

 

R$ 3.135,00 por mês, contra R$ 2.203,00 de renda média mensal dos empregados com carteira 

assinada no setor privado. Uma diferença superior a 42%. Isso provavelmente ocorre porque o 

grupo de trabalhadores por conta própria com CNPJ é composto por profissionais com maior 

qualificação, os quais atendem clientes (pessoas jurídicas e físicas) que requerem a inclusão do 

prestador de serviços na economia formal. Esse grupo representa cerca de 20% dos 

trabalhadores por conta própria, que em 2019 alcançou o número de 4,9 milhões de brasileiros 

e, provavelmente, conta com uma incidência maior de profissionais liberais (IBGE, 2020). 

Com a recente reforma trabalhista brasileira (Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017), discute-se 

na mídia econômica e política se tal mudança na regulamentação do trabalho provocará o 

aumento do número de trabalhadores com contratos flexíveis, mas ainda não é possível chegar 

a uma conclusão a respeito (Marconi, 2017; Carrança, 2018; Chagas, 2018). Contudo, pelos 

dados apresentados, fica claro que a população empregada por meio de contratos alternativos 

de trabalho já é bastante relevante para a economia brasileira e, portanto, para as estratégias 

empresariais. 

Além disso, há um consenso crescente de que os impactos da revolução digital, o aumento da 

complexidade do capitalismo e a ampliação das qualificações necessárias para a realização do 

trabalho vão levar a mudanças estruturais do emprego e contribuir para formatar o futuro do 

trabalho no século 21 (Hogson, 2016; Kochan, 2016; Spencer, 2018; WEF, 2015, 2018a e 

2018b). Tais mudanças direcionam-se não apenas para transformações no mapa mundial do 

emprego, mas também para a criação de novos tipos de vínculo dos profissionais com as 

organizações e de novas características para o trabalho, tendo em vista pelo menos três 

dimensões: (1) tempo, com a alteração de horários fixos para flexíveis ou parciais; (2) espaço, 

com as transformações do ambiente físico das organizações e a possibilidade do trabalho 

remoto e; (3) a natureza do trabalho em si, com o deslocamento do trabalho físico para o 

trabalho imaterial (Colbert et al, 2016; Montealegre & Cascio, 2017; WEF,  2017;  

Schwarzmüller et al, 2018). 

Um fenômeno relacionado a esse contexto de crescimento dos novos tipos de vínculo e de 

transformação do trabalho é o surgimento de plataformas digitais de trabalho, que conectam 

profissionais interessados em disponibilizar seus serviços com clientes interessados em 

contratá-los por um período limitado de tempo (Barley et al., 2017; Sundararajan, 2016 e 2017; 

Sutherland & Jarrahi, 2018). Essa modalidade de trabalho autônomo temporário intermediado 

por plataformas digitais tem se tornado conhecida nos últimos anos pelo termo Gig Economy 
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(McKinsey & Co, 2016; E&Y, 2016; Ashford et al., 2018; Hernandez et al., 2019; Ruyter et 

al., 2019; Duggan, 2020). 

Tais plataformas surgiram inicialmente focalizadas em serviços nos quais a atuação como 

freelancer era mais comum (tecnologia da informação − TI, comunicação e marketing etc.). 

Em seguida, novas plataformas passaram a focar atividades que requerem menor qualificação 

(motoristas, serviços domésticos etc.). Recentemente, esses aparatos também vêm se 

direcionando rapidamente para trabalhos que demandam maior conhecimento (serviços de 

manutenção, serviços técnicos especializados, consultoria, etc.). Embora o número de 

trabalhadores independentes contratados via plataforma seja pequeno em comparação a outros 

modos de contratação alternativa, ele vem crescendo em vários países (McKinsey & Co, 2016; 

E&Y, 2019; Groen et al., 2018; Katz & Krueger, 2019). No Brasil, tais plataformas já estão 

presentes e engajam uma quantidade cada vez maior de profissionais liberais, autônomos e 

microempreendedores. Apesar de ainda não haver estatísticas oficiais ou uma base de pesquisas 

acadêmicas sobre o tema, um levantamento elaborado pelo autor, no presente estudo, 

identificou pelo menos treze plataformas digitais de trabalho autônomo focalizadas nesse 

público.  

Como consequência dessas transformações, especula-se como a gestão de pessoas nas 

organizações será afetada. Qual será o impacto em práticas consolidadas de atração e retenção 

de talentos, desenvolvimento profissional, gestão de desempenho, remuneração e benefícios? 

Haverá impacto na relação entre líder e liderado? 

Questiona-se também se a relação de compromisso mútuo entre empresas e empregados, que é 

apontada em diversos estudos da GERH como vetor de desempenho empresarial, continuará 

presente ou se os modelos de gestão de pessoas baseados em uma lógica de suprimento on 

demand vão se tornar a regra, desafiando paradigmas que vêm sendo construídos ao logo dos 

últimos 30 anos. 

Considera-se oportuno investigar, portanto, se essas novas formas de contratar e engajar 

pessoas nos processos de negócios alteram as descobertas e conclusões no campo de pesquisa 

da GERH até o momento e como o melhor entendimento dessas novas relações de trabalho 

pode contribuir para ampliação da perspectiva e desenvolvimento do campo de pesquisa. 

Embora o trabalho autônomo e temporário tenha seus antecedentes na era pré-industrial, ele 

constitui − com suas características atuais, intermediado pela tecnologia e integrado a novos 
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modelos organizacionais − um fenômeno recente e em ascensão, com poucas pesquisas sobre 

o tema (Barley et al., 2017; De Ruyter et al., 2019; Hernandez et al., 2019; Keith et al., 2019).  

A transitoriedade das relações de trabalho na Gig Economy desafia alguns pressupostos básicos 

das teorias da GERH. Parte importante do modelo lógico desenvolvido na GERH é 

fundamentada em uma perspectiva de comprometimento do empregado e construída com base 

na teoria de trocas sociais. Assim, tal perspectiva precisa ser adaptada ao contexto 

contemporâneo do trabalho (Martins Correio, FM & Von Borrel de Araujo Correio, BF, 2017; 

Suazo, MM & Stone-Romero, EF, 2016; Van Rossemberg et al., 2018).   

Isso fica claro quando se examina a lógica dominante no campo da GERH, a qual pressupõe 

que um conjunto de práticas de gestão de pessoas, conhecidos como modelos de alto 

comprometimento ou high performance work systems (HPWS), leva os empregados a 

desenvolverem maior grau de comprometimento com a organização e apresentar atitudes 

benéficas em relação ao trabalho, afetando positivamente os resultados operacionais e 

econômico-financeiros da empresa, sendo que a intensidade dessa relação é moderada por 

algumas variáveis de contexto, como o ramo de atividade da organização, o tipo de estratégia 

de negócios adotado etc. (ver Figura 1). 

 

Figura 1 - Lógica dominante no campo da Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Assim, a questão principal a ser respondida neste estudo é se a lógica dominante no campo da 

GERH continua válida, diante da multiplicidade de vínculos de trabalho e do crescimento da 

contratação de trabalhadores sob demanda via plataformas digitais. Essa lacuna na pesquisa já 

havia sido identificada por Bonet, Capelli & Hamori (2013), antes mesmo do crescimento das 

plataformas digitais verificado nos últimos anos. Trata-se de uma oportunidade para o 

desenvolvimento da teoria no campo e uma das contribuições que se pretende alcançar com o 

presente estudo. 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como as características do trabalho 

independente via plataformas digitais podem afetar os modelos de gestão de pessoas.  

Esse objetivo geral, foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos:  

a) Analisar como o trabalho autônomo via plataformas digitais afeta a percepção 

dos profissionais sobre sua relação com as organizações e a carreira, bem como 

seu comprometimento com os objetivos organizacionais. 

b) Entender como as empresas estão integrando o trabalho independente via 

plataformas digitais em seus modelos de negócio e modelos organizacionais. 

c) Identificar quais são os possíveis impactos dessas mudanças nos paradigmas 

vigentes no campo da GERH. 

Para endereçar a pergunta e os objetivos de pesquisa mencionados, esta tese está estruturada 

em quatro partes. No Capítulo 2, a seguir, serão apresentados os fundamentos teóricos do 

trabalho, discutindo a evolução do campo da GERH e os desafios impostos pelas mudanças do 

contexto. No Capítulo 3, será explicado o método utilizado na pesquisa e apresentados 

principais pressupostos adotados na condução do trabalho. Já no Capítulo 4, o caso estudado 

será descrito com a apresentação dos principais resultados dos levantamentos efetuados em 

campo. O foco principal desse Capítulo é descrevera situação observada na empresa e sua 

relação com clientes e profissionais independentes no segundo semestre de 2019 e primeiros 

meses de 2020, com base em dados coletados por meio de entrevistas com executivos da 

plataforma, das empresas clientes e com freelancers; análise de relatórios da administração e 

uma survey com 280 profissionais cadastrados na plataforma. No Capítulo 5, serão discutidos 

os achados do estudo de caso à luz da teoria disponível atualmente, com o objetivo de fornecer 

subsídios para responder à pergunta da pesquisa e indicar possíveis caminhos para o 
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desenvolvimento de pesquisas futuras sobre o tema, assim como para a melhoria de práticas de 

gestão. Finalmente, no Capítulo 6 serão sumarizadas as principais conclusões do estudo, com 

destaque para as suas contribuições à prática de gestão de pessoas nas empresas e para o 

desenvolvimento do campo de pesquisa da GERH. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO TRABALHO 

 

Os fundamentos teóricos que sustentam os objetivos deste estudo apoiam-se em quatro aspectos 

essenciais: (1) a evolução do pensamento sobre a gestão estratégica de recursos humanos 

(GERH) nas organizações nos últimos 30 anos;  (2) as mudanças que estão ocorrendo na 

estrutura do emprego; (3) as mudanças nas características do trabalho e; (4) as mudanças nas 

características da força de trabalho.  

Parte-se do pressuposto de que a análise desse conjunto de mudanças é necessária para a 

compreensão do surgimento e da evolução das plataformas digitais de trabalho e de como o 

crescimento da contratação de profissionais independentes por meio dessas ferramentas pode 

afetar a gestão de pessoas nas organizações. 

 

2.1. A evolução do pensamento sobre a Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH) 

A visão da GERH, como é conhecida hoje, começa a se estruturar no fim do século passado. A 

partir de meados da década de 1980, com as transformações no ambiente de negócios e  maior 

difusão das ideias da Escola da Estratégia, Baseada em Recursos (ou capacidades), 

pesquisadores do campo de Gestão de Pessoas, bem como executivos da área, passaram a 

preconizar a necessidade de construir um novo olhar sobre a gestão de RH (Walton, 1985; 

Schuler & Jackson, 1987; Pfeffer, 1994; Jackson & Schuler, 1994).  

As ideias discutidas nesse período questionavam o posicionamento tradicional da gestão de 

pessoas, que focalizava principalmente a responsabilidade por administrar processos 

transacionais, como a administração do vínculo de emprego, o cumprimento da legislação e a 

gestão de programas de remuneração, treinamento, saúde e segurança. Ao criticar os 

paradigmas tradicionais, acadêmicos e executivos preconizavam a necessidade de buscar maior 

conexão entre as políticas e práticas de RH e a estratégia de negócios como forma de 

impulsionar os resultados das empresas. Tal debate lança as bases para um novo modelo de 

gestão de pessoas e um novo campo teórico, que passa a ser conhecido como Gestão Estratégica 

de Recursos Humanos (GERH) (Becker et al., 1997; Ramsay et al., 2000; Guest, 2011; Braga 

Lacombe & Chu, 2008; Braga Lacombe & Galvão de Albuquerque, 2008; Jackson, Schuler & 

Jiang, 2014).  
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Nessas últimas quatro décadas, o campo mostrou-se bastante profícuo e muito se aprendeu 

sobre a relação entre a gestão de pessoas, o desenvolvimento das organizações e os resultados 

de negócios. Em uma recente revisão sobre o campo, Jackson, Schuler & Jiang (2014) 

identificaram 154 estudos publicados em revistas acadêmicas de língua inglesa que examinam 

sistemas de gestão de RH e seus impactos organizacionais. Vale ressaltar que nessa contagem 

os autores não consideraram os estudos que analisam práticas isoladas de gestão de pessoas, 

indicando a existência de um número ainda maior de pesquisas. Assim, podemos dividir a 

evolução da GERH em quatro fases, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Evolução da teoria em Gestão Estratégica de Recursos Humanos (GERH 

 
Fase 1: 

Primórdios da 

GERH 

Nesta fase, que se inicia nos anos 1980, surgem as primeiras publicações 

relacionando a gestão de pessoas com a obtenção de vantagens competitivas 

(Walton, 1985; Schuler & Jackson, 1987; Pfeffer, 1994; Jackson & Schuler, 

1994). Neste período, a maioria dos trabalhos estão ligados a pesquisas 

qualitativas e estudos de casos, sendo o pensamento fortemente influenciado 

pelas teorias de estratégia, tanto pelo modelo de vantagem competitiva de 

Porter (Porter, 1985) como pelas ideias que destacam a importância das 

competências organizacionais ou da visão da estratégia baseada em recursos 

(Hamel & Prahalad, 1995). 

Fase 2: 

Empirismo 

Esta fase se inicia nos anos 90 e surge da necessidade dos pesquisadores 

demonstrarem quantitativamente as relações lógicas estabelecidas na fase anterior 

entre a gestão de pessoas e a performance da firma. Aqui, a maioria dos estudos 

demonstram a associação positiva entre determinados modelos de gestão de 

pessoas − batizados de modelos de alta performance, alto envolvimento ou alto 

comprometimento − e o comportamento dos empregados, os resultados 

operacionais e, finalmente, os resultados econômicos e financeiros da empresa 

(Huselid, 1995; Arthur, 1994; Delerey & Dotty, 1996; Huselid & Becker, 1997; 

Huselid, Jackson & Schuler, 1997). 
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Fase 3: 

Consolidação e 

refinamento 

A virada do século traz novos rumos para a pesquisa e proporciona a evolução do 

campo. Surgem os primeiros questionamentos e críticas sobre as relações 

estabelecidas nas fases anteriores entre a gestão de pessoas e a performance 

empresarial (Becker & Gerhart, 1996; Kaufmann, 2010), mas também crescem de 

maneira significativa os estudos que replicam os testes de correlação entre gestão 

de pessoas e resultados em diferentes contextos – geografias e segmentos de 

indústria (Guest, 2003; McLean & Collins, 2011; Jiang, Lepack & Baer, 2012; 

Jabour, 2012; Hauff, Alewell & Hansen, 2014; Oliveira et al., 2014; Katou et al., 

2014; Murphy et al., 2018) –, acrescentando novas dimensões à análise, 

principalmente pela incorporação de variáveis moderadoras. Nesta fase também se 

ampliam os estudos que destacam a importância das atitudes dos empregados em 

relação ao modelo de gestão de pessoas como fator determinante de seu resultado 

(Guest, 2011). 

Fase 4: 

Complexidade 

crescente 

Quase de maneira paralela à fase anterior, inicia-se um processo de ampliação e 

aprofundamento do foco de análise no campo da GERH e no estudo da relação 

entre gestão de pessoas e performance. Os modelos teóricos apresentam-se cada 

vez mais complexos, ora reconhecendo as diferenças de tratamento aos diversos 

públicos dentro da organização, ora diferenciando os efeitos do design das práticas 

de sua implementação (Guest, 2011; Jackson et al., 2014; Hauff et al., 2014). 

Nesta fase também se sofisticam os métodos de pesquisa e a busca por diversas 

fontes de informação (além de questionários e entrevistas aplicados aos executivos 

de RH) passa a ser valorizada. 

Fonte: Classificação elaborada pelo autor com base nas revisões teóricas anteriores (Guest, 2011; 

Jackson, Schuler & Jiang, 2014). 

Em grande parte dos estudos da GERH, as práticas de gestão de pessoas foram agrupadas em 

modelos (bundles) que foram correlacionados aos resultados empresariais. Entre os exemplos 

de estudos, é possível mencionar Walton (1985); Arthur (1992, 1994); Huselid (1995); Lepak 

& Snell (1999, 2002), Guest (2003); Hauff et al., (2014), entre outros. Neles, variáveis como 

diversidade de tarefas, trabalho em grupos semiautônomos, comunicação aberta, treinamento 

intensivo e incentivos coletivos foram incluídas nos modelos de alto comprometimento ou alta 

performance, enquanto variáveis como tarefas bem definidas, existência de regulamentos e 

procedimentos detalhados, e monitoramento constante foram incluídas nos modelos de alto 

controle. Nos estudos em que as práticas ou políticas de gestão de pessoas foram comparadas 

com resultados empresariais de maneira isolada, as evidências de correlação mostraram-se mais 
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frágeis. Ou seja, há evidências mais consistentes de associação com as variáveis agrupadas em 

modelos ou sistemas (Becker et al., 1997; Guest et al., 2003).   

Adicionalmente, a revisão das pesquisas no campo permite identificar evidências sobre a 

importância de variáveis moderadoras, que podem influenciar a relação positiva entre os 

modelos de gestão de pessoas e o resultado das empresas, reforçando a perspectiva 

contingencialista no campo (Combs et al., 2006; Subramony, 2009; Guest, 2011; Oliveira et 

al., 2014; Jackson, Schuler & Jiang, 2014). Por exemplo, Oliveira et al. (2014) fizeram uma 

meta-análise de dados de estudos publicados até 2008 para identificar a influência de variáveis 

contextuais na relação entre GERH e desempenho da empresa e encontraram a indústria, a 

geografia e o tipo de funcionário como as mais significativas. Por sua vez, Jackson, Schuler & 

Jiang (2014) mencionam em sua revisão o ambiente interno, a estratégia de negócios, a cultura 

ou o clima da organização, o segmento de indústria e o ambiente externo como variáveis 

comumente encontradas nas pesquisas do campo no qual a perspectiva contingencialista parece 

ser dominante (Guest, 2011; Jackson et al., 2014, Hauff et al., 2014). 

Quanto aos resultados empresariais, sintetizados com base nas discussões apresentadas por  

Guest, 2011; Jabour, 2012; Jackson, Schuler & Jiang, 2014; Murphy et al., 2018, os estudos 

têm focalizado a análise de dois tipos de variáveis:  

a) Características e comportamento da força de trabalho, como turnover, engajamento dos 

empregados, competências organizacionais etc. 

b) Resultados empresariais, divididos em pelo menos dois grandes grupos: resultados 

operacionais (produtividade, qualidade, inovação, custos etc.) e resultados econômico-

financeiros (valorização da empresa, lucratividade, valor econômico gerado etc.). 

Como mencionado, existem evidências significativas no campo de pesquisa sobre a associação 

ou correlação entre a gestão de pessoas e os resultados empresariais. Contudo, não se produziu 

prova consistente da relação causal entre os dois grupos de variáveis. A grande questão que 

ainda se coloca é se a mudança nas práticas de gestão de pessoas gera mudanças significativas 

nos resultados (Guest, 2011). Beer (2015), um dos pioneiros desse campo de pesquisa, em 

comentários retrospectivos sobre a evolução da GERH nos últimos 30 anos, destaca que já há 

fartas evidências nos estudos acadêmicos de que há relação positiva entre os sistemas de gestão 

de pessoas de alto comprometimento e o desempenho das organizações, sendo que também no 

mundo da prática os executivos já reconhecem isso. No entanto, segundo o autor, existe ainda 
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muito a ser dito sobre como os sistemas de alto comprometimento e alta performance se 

desenvolvem, quais processos os gestores podem empregar nesse desenvolvimento e quais 

políticas devem ser empregadas para sustentar tais sistemas, diante de uma preocupação 

crescente com os resultados de curto prazo. 

Dessa forma, mesmo após cerca de 30 anos de evolução do campo, ainda existem muitas 

lacunas e oportunidades de aprimoramento. Essas oportunidades estão relacionadas com a 

teoria da GERH em si, com o processo de implantação de políticas e práticas de RH e com os 

métodos de pesquisa (Guest, 2011; Jackson et al., 2014; Beer, 2015; Stone & Dulebohn, 2016; 

Murphy et al., 2018).  

Em adição a essas questões, que nos últimos anos vêm desafiando os pesquisadores do campo, 

novas indagações estão surgindo em função das tendências de mudanças na natureza do 

trabalho e no tipo de vínculo dos profissionais com as organizações (Bonet, Capelli & Homari, 

2013). O avanço da tecnologia e as consequentes mudanças nos modelos de negócio e de 

operação das empresas têm levado a um crescente processo de automatização do trabalho, 

alcançando não apenas o trabalho físico como também as atividades de natureza cognitiva em 

razão da evolução da inteligência artificial. Tais mudanças têm gerado grande incerteza sobre 

o futuro do trabalho e do emprego e, embora não haja consenso sobre os efeitos negativos ou 

positivos desse processo no longo prazo, diversos pesquisadores ressaltam que a estrutura e a 

natureza do trabalho mudarão ao longo deste século (Hogson, 2016; Spencer, 2018; 

Schwarzmüller et al., 2018), sendo necessário, portanto, que a GERH acompanhe essas 

evoluções. A próxima seção aprofundará a análise dessas mudanças no mundo do emprego. 

 

2.2. As mudanças na estrutura do emprego e o crescimento das plataformas digitais de 

trabalho autônomo 

A análise dessas mudanças começa pela própria estrutura do emprego na economia 

contemporânea e dos vínculos estabelecidos entre as organizações e os profissionais. 

A evolução histórica do emprego no Brasil tem demonstrado uma migração dos empregos dos 

setores industrial e agrícola para os setores de serviços e de comércio nas últimas décadas 

(IBGE, 2016, 2020), assim como tem ocorrido em outros países (Eichengreen & Gupta, 2013).  

Além disso, levantamentos recentes têm procurado mapear o impacto do avanço da tecnologia 
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no mapa do emprego em termos de mudanças nas categorias de cargos (job families), que 

tendem a gerar novos empregos ou extinguir posições. O World Economic Forum (WEF), por 

exemplo, tem estimulado a realização de diversas pesquisas nesse sentido, em que é possível 

perceber que o processo de automação, associado ao crescimento da inteligência artificial, tem 

criado oportunidades de trabalho em determinadas áreas e eliminado posições em outras (WEF, 

2016, 2020).     

Simultaneamente a esse processo de mudança nos tipos de emprego, outra transformação 

importante vem ocorrendo  no formato de vínculo entre pessoas e organizações, gerando 

consequências para as carreiras individuais e para a gestão de pessoas:  a relação formal de 

emprego, característica dominante da força de trabalho nas grandes empresas no pós-guerra, 

passa a conviver com diversos tipos de vínculo na cadeia produtiva. E embora o trabalho 

informal, o autônomo e o temporário estivessem historicamente sempre presentes nas diversas 

economias, desde o início do século 21, uma parcela significativa do trabalho qualificado tem 

migrado para vínculos dessa natureza (Capelli & Keller, 2013; Pastore, 2019; Duggan, 2020).  

É importante notar que, até o século 19, a maior parte do trabalho era realizado por 

trabalhadores sem vínculo formal de emprego, mas a proporção da população economicamente 

ativa envolvida neste tipo de atividade foi caindo nas diversas economias, conforme avançava 

a industrialização, e o emprego permanente e regulado se transformou em paradigma na maioria 

das economias. Em 1900, os trabalhadores sem vínculo representavam aproximadamente 45% 

da força de trabalho nos EUA. Esse número diminuiu progressivamente ao longo das décadas 

até estabilizar e voltar a crescer na virada do século (Sandararajan, 2016; McKinsey & Co, 

2016). Assim, é interessante notar que essa característica do fenômeno que alguns autores 

chamam de futuro do trabalho tem, paradoxalmente, um pouco de volta ao passado. 

Capelli e Keller (2013), por exemplo, chamam a atenção para o fato de formas alternativas de 

contratação nos EUA representarem mais de um quinto da força de trabalho desde o início deste 

século e, quando se analisa o processo produtivo, são cada vez mais turvas as fronteiras entre o 

trabalho realizado por meio do emprego formal de longo prazo e por pessoas engajadas  

mediante outros arranjos. É importante notar que em sua análise os autores diferenciam a 

prestação de serviços  realizada na cadeia produtiva, com algum controle e influência  da 

organização (como  a terceirização da manutenção em uma indústria, a assistência técnica 

contínua em TI ou o aporte de consultores e técnicos independentes),  daquela em que o serviço 

ou o produto a ser agregado na cadeia produtiva é realizado totalmente fora da organização, 



27 

 

com pequena influência ou controle desta (como no caso de reparos de equipamentos, 

assistência técnica a clientes, call centers totalmente terceirizados etc.). Nessa direção, eles 

chegaram a identificar em sua classificação pelo menos 10 arranjos diferentes no contexto 

norte-americano, em que o trabalho é realizado com controle direto ou indireto da gestão da 

organização, cobrindo desde o emprego formal por tempo indefinido até o trabalho pontual de 

técnicos ou consultores que são chamados segundo a demanda para trabalhos de poucos dias e 

de maneira recorrente.  

Da mesma forma, ao analisar a realidade brasileira, Carvalho de Azevedo & Tonelli (2014), 

destacaram esse fenômeno como uma tendência tanto no Brasil como no mundo, documentada 

por estudos anteriores, e identificaram 15 modalidades diferentes de contratação de trabalho no 

Brasil por meio de entrevistas com uma amostra de 47 profissionais qualificados. Destacaram 

também em suas conclusões a possibilidade de que modelos diferentes de contratação 

coexistam no mercado de trabalho, atendendo às necessidades específicas dos indivíduos e das 

organizações.  

A própria Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconheceu recentemente a 

necessidade de atualizar a sua classificação geral do trabalho para contemplar as variações 

contemporâneas das relações entre trabalhadores e unidades econômicas onde o trabalho é 

realizado, de maneira a possibilitar a melhoria das estatísticas globais referentes ao trabalho. 

Assim, uma resolução aprovada na 20th International Conference of Labour Statisticians, 

realizada em 2018, propôs uma nova estrutura conceitual para a classificação das relações de 

trabalho e revisou a Classificação Internacional de Status no Emprego (em inglês: International 

Classification of Status in Employment − ICSE-18), que vigorava desde a conferência de 1993. 

Nessa nova estrutura conceitual, o trabalho é agrupado segundo duas características distintivas: 

(1) tipo de autoridade que o trabalhador tem sobre a organização do seu trabalho e (2) o risco 

econômico que o trabalhador assume em sua atividade, englobando a possibilidade de perda 

financeira, perda de outros recursos e incerteza na remuneração. Os Quadros 2 e 3 apresentam 

as novas classificações (ICSE-18) agrupadas segundo os dois critérios de distinção. 
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Quadro 2 - Classificação Internacional de Status no Emprego segundo o tipo de autoridade 
(ICSE-18-A) 

Trabalhadores independentes Empregadores • Proprietários de empresas que 
empregam uma ou mais 
pessoas 

• Empreendedores domésticos 
que empregam uma ou mais 
pessoas 

Trabalhadores independentes sem 
empregados 

• Proprietários de empresas sem 
empregados 

• Trabalhadores por conta 
própria  

Trabalhadores dependentes Empregados • Empregados permanentes 

• Empregados por prazo 
determinado 

• Empregados temporários 
(curto prazo) 

• Aprendizes, trainees e 
estagiários 

Prestadores de serviço 
dependentes (dependent 
contractors) 

• Fornecem produtos ou 
serviços para uma unidade 
econômica em que o trabalho 
é regulado por um contrato, 
mas não por vínculo de 
empresa. Esses trabalhadores 
não são empregados, 
trabalham por lucro, mas sua 
atividade depende de outra 
entidade que controla sua 
produtividade e se beneficia 
do resultado do seu trabalho. 

Trabalhador familiar auxiliar • Auxilia a família ou um 
membro da família em um 
empreendimento doméstico, 
sem receber remuneração 
regular, mas se beneficia de 
alguma maneira da renda 
gerada pelo empreendimento. 

Fonte: ILO, 2018 – Adaptado e traduzido pelo autor. 
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Quadro 3 - Classificação Internacional de Status no Emprego segundo o tipo de risco 

 (ICSE-18-R) 

Trabalhadores por lucro Trabalhadores independentes em 
empreendimentos domésticos 

• Empreendedores domésticos 
que empregam uma ou mais 
pessoas 

• Trabalhadores por conta 
própria 

• Prestadores de serviço dependentes (dependent contractors) 

• Trabalhador familiar auxiliar 

Trabalhadores por remuneração Proprietários de empresas • Empregadores 

• Proprietários de empresas sem 
empregados 

Empregados • Empregados permanentes 

• Empregados por prazo 
determinado 

• Empregados temporários 
(curto prazo) 

• Aprendizes, trainees e 
estagiários 

Fonte: ILO, 2018 – Adaptado e traduzido pelo autor. 

 
 
 
Essa nova classificação, que vai influenciar a organização das estatísticas de trabalho e políticas 

públicas ao redor do mundo nos próximos anos, expande a classificação anterior (ILO – ICSE-

93) e evidencia a variedade das relações de trabalho na atividade econômica contemporânea. 

Em um contexto no qual o vínculo de trabalho flexível se torna mais comum, as plataformas 

digitais de trabalho autônomo encontraram o ambiente fértil para se desenvolver e prosperar. É 

possível, inclusive, que na medida que tais ferramentas se tornem mais populares, a quantidade 

de indivíduos que busquem oportunidades de trabalho dentro de uma lógica de vínculo flexível 

e temporário aumente.  

As plataformas digitais de trabalho autônomo apareceram há pouco mais de 20 anos e vem se 

estabelecendo como uma nova forma de materialização do vínculo flexível de trabalho 

(McKinsey & Co, 2016; E&Y, 2016; Corporaal & Lehdonvirta, 2017).  Contudo, é importante 

ressaltar que a intermediação do trabalho temporário e/ou autônomo não é algo novo e envolve 

agentes conhecidos, como empresas de recolocação, agências de serviços temporários, 
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empresas de terceirização, cooperativas de profissionais, entre outros (Bonet, Capelli & 

Hamori, 2013; Perótin, 2014; Kochan, 2016; Katz & Kruger, 2019). O que se observa agora é 

a transformação desse processo econômico via tecnologia, com as plataformas digitais que 

conectam profissionais interessados em disponibilizar seus serviços com clientes interessados 

em contratá-los por um período limitado de tempo (Barley et al., 2017; Sundararajan, 2016 e 

2017; Horton, 2017;  Sutherland and Jarrahi, 2018; Katz & Kruger, 2019).  

Tais plataformas surgiram inicialmente focalizadas em serviços nos quais a atuação do 

trabalhador autônomo ou freelancer era tradicionalmente mais comum (TI, comunicação e 

marketing) e se expandiram para serviços que requerem menor qualificação (motoristas, 

serviços domésticos etc.). Atualmente, estão ampliando bastante seu foco de atuação e 

alcançando também serviços profissionais de várias áreas, como: serviços técnicos 

especializados, engenharia, arquitetura, consultoria de negócios, consultoria jurídica, auditoria 

etc., como mencionado em alguns estudos recentes (Corporaal & Lehdonvirta, 2017; 

Hernandez et al., 2019) e pode ser verificado no levantamento realizado pelo autor desta tese 

nos sites de uma amostra dessas plataformas utilizadas por freelancers no Brasil (ver Quadro 

5). 

Não existem ainda estatísticas oficiais sobre a quantidade de pessoas trabalhando sob esse 

regime no Brasil, mas as informações fornecidas pelas próprias plataformas indicam números 

expressivos. Em artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo em abril de 2019, Gravas 

(2019) destacava que apenas as quatro plataformas mais conhecidas (Uber, 99, iFood e Rappi) 

informavam contar em conjunto com quase quatro milhões de trabalhadores autônomos. Um 

estudo realizado pelo McKinsey Global Institute em 2016 estimava que cerca de 15% dos 

trabalhadores independentes nos EUA e na Europa geravam alguma parcela de sua renda por 

meio de plataformas digitais (McKinsey & Co, 2016). 

Entre os profissionais qualificados, os números também parecem ser significativos, tanto no 

Brasil como em outros países. Algumas plataformas globais informam ter no mundo milhões 

de profissionais cadastrados, como a Upwork 1 , uma das pioneiras desse segmento, que 

informava em seu site ter 12 milhões de profissionais cadastrados no fim de 2019, ou a 

 
1 https://www.upwork.com/; acessado em 28.12.2019. 
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Workana2, plataforma de origem argentina e foco de atuação na América Latina, que informava 

ter 1,75 milhão de usuários no mesmo período.  

É possível atribuir o crescimento das plataformas de trabalho no Brasil à crise econômica e às 

altas taxas de desemprego que o País enfrenta desde 2014, onde muitos trabalhadores sem a 

possibilidade de encontrar um emprego formal no curto prazo, viram no trabalho via 

plataformas uma oportunidade imediata de gerar renda. Mas Sundararajan (2016) alerta para o 

fato de que as plataformas digitais fazem parte de um fenômeno mais abrangente e profundo. 

Uma mudança no capitalismo do século 21, que alguns autores chamam de economia 

compartilhada, economia da colaboração ou crowd-based capitalism (Sundararajan, 2016; 

Sutherland & Jarrahi, 2018). Segundo Sundararajan (2016), tais sistemas econômicos, 

impulsionados pela tecnologia, caracterizam-se por cinco atributos principais: (1) possibilitam 

o desenvolvimento de trocas em mercados amplos; (2) permitem a redução da capacidade 

ociosa de ativos, de habilidades e de recursos; (3) estruturam-se por meio de redes 

descentralizadas, ao invés de organizações hierárquicas centralizadas; (4) misturam as 

fronteiras de relacionamento entre o pessoal e o profissional; e, finalmente, (5) confundem as 

fronteiras entre o emprego formal e o trabalho casual, independente.  

Esses novos sistemas econômicos criam a possibilidade de trocas diretas entre indivíduos, ou 

pequenas empresas produtoras de bens e serviços, e compradores individuais ou corporativos 

em bases globais, gerando novas dinâmicas de negócios e mercados. Nesse contexto, as 

plataformas digitais estão substituindo estruturas e cadeias de suprimentos tradicionais, 

montadas na era industrial. Tais transações econômicas englobam também a contratação de 

serviços, um fenômeno que alguns autores passaram a denominar de Gig Economy (McKinsey 

& Co, 2016; E&Y, 2016; Ashford et al., 2018; Hernandez et al., 2019; Ruyter et al., 2019; 

Duggan, 2020), em que as plataformas se tornam uma alternativa para a contratação de 

trabalhadores autônomos. Esse fenômeno tende a se desenvolver e crescer no longo prazo, ao 

invés de ser apenas um fenômeno conjuntural (Sundararajan, 2016; Barley, 2017; Groen et al., 

2018; Petrigglieri, 2019). 

Dessa forma, à  medida que as plataformas digitais se tornam cada vez mais importantes para o 

sistema econômico, aumenta também o interesse acadêmico pelo seu entendimento. Mas como 

Sutherland & Jarrahi (2018) destacaram, em recente revisão da literatura sobre o tema, a 

 
2 https://www.workana.com; acessado em 29.12.2019. 
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pesquisa nessa área é ainda emergente e dispersa, porém cresce exponencialmente. Dos 435 

artigos analisados pelos autores entre 2008 e 2017, mais da metade foram publicados nos três 

últimos anos do período analisado. A Tabela 2 apresenta uma lista elaborada por Sutherland & 

Jarrahi (2018) com as 10 plataformas digitais mais citadas nos artigos como exemplos de 

economia compartilhada. Nessa lista, a TaskRabitt e Amazon Mechanical Turk são exemplos 

de plataformas de contratação de trabalhado autônomo. Nas outras plataformas mencionadas, 

o modelo de negócio combina a disponibilização do trabalho, de ativos ou de produtos na 

prestação de serviços, como no caso de Uber e Airbnb. 

 

Tabela 2 - Plataformas digitais mais citadas em estudos acadêmicos como exemplos de 
economia compartilhada (2008 - 2017) 

Plataforma Publicações referenciadas % de publicações 

Airbnb 92 21,15% 

Uber 86 19,77% 

Amazon Mechanical Turk 51 11,72% 

TaskRabbit 23 5,29% 

Zipcar 18 4,14% 

CrowdFlower 18 4,14% 

Lyft 15 3,45% 

Couchsurfing 14 3,22% 

Car2Go 9 2,07% 

Relayrides 8 1,84% 

Fonte: Sutherland & Jarrahi (2018). 

 

É importante notar que, mesmo no caso específico das plataformas digitais de trabalho, os 

modelos de negócio variam bastante, apesar de todas fazerem algum tipo de intermediação entre 

empresas interessadas em comprar serviços e profissionais dispostos a ofertar sua capacidade 

de trabalho por um curto período de tempo (Khun & Maleki, 2017; Hernandez et al, 2018; 

Duggan et al, 2020).  
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Dessa forma, o presente estudo focaliza principalmente o modelo de negócio que está sendo 

conhecido por “plataforma digital de trabalho autônomo” (em inglês: freelancing digital 

platforms), cujo conceito está baseado na definição de Corporaal & Lehdonvirta (2017), do 

Oxford Internet Institute da Universidade de Oxford.  

Corporaal & Lehdonvirta (2017), em seu relatório de pesquisa sobre como as empresas estão 

adotando as plataformas digitais de trabalho autônomo, caracterizaram esse tipo de ferramenta 

como uma das variações das plataformas on-line de terceirização de serviços, em que o cliente 

busca um serviço a ser prestado por um indivíduo ou firma, mediante remuneração específica. 

Tais plataformas se diferenciam das de crowdsourcing, nas quais o cliente busca soluções de 

problemas em uma ampla gama indefinida de pessoas, por meio de concursos. Corporaal & 

Lehdonvirta (2017) dividem as plataformas on-line de terceirização de serviços em dois tipos: 

(1) plataformas de microtrabalho, focalizadas em atividades simples, repetitivas e que requerem 

pouco gerenciamento e (2) plataformas digitais de trabalho autônomo, que focalizam trabalhos 

mais complexos e interdependentes. Segundo os autores tais ferramentas: 

 

“... focalizam mais o trabalho especializado em projetos de conhecimento intensivo, em 

categorias como desenvolvimento de sistemas, criação e design, produção de conteúdo e 

tradução. Embora, em princípio, clientes possam buscar qualquer tipo de trabalho que possa 

ser contratado on-line. As plataformas digitais de trabalho autônomo colocam ênfase na 

qualidade da seleção, coordenação e avaliação do trabalho. Algumas plataformas fornecem 

serviços empresariais de assistência em seleção, conformidade e contratação...” 

“Embora existam diversos processos possíveis, a contratação típica em uma plataforma 

digital de trabalho autônomo funciona da seguinte maneira. Um cliente cadastrado publica 

um projeto na plataforma e freelancers interessados enviam propostas. O cliente avalia as 

propostas e conduz entrevistas com os candidatos via chat ou vídeo conferência. Quando o 

cliente encontra um autônomo que atende aos seus requisitos e os termos do trabalho são 

acordados, a plataforma auxilia as partes na elaboração de um contrato e o trabalho começa. 

Os entregáveis são geralmente submetidos via plataforma. Após avaliação e aprovação, o 

cliente realiza o pagamento, também via plataforma.” 
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É importante notar que o primeiro modelo de plataforma on-line de terceirização de serviços 

descrito por Corporaal & Lehdonvirta – o modelo de plataformas de microtrabalho − apresenta 

um potencial limitado de transformação dos modelos de negócios e de operação das empresas 

clientes. Eles talvez possam representar uma forma mais eficiente de contratar serviços pouco 

complexos, em geral de natureza administrativa, que no passado eram predominantemente 

executados por empresas tradicionais de terceirização (Sundararajan, 2016; Khun & Maleki, 

2017). Já no segundo modelo descrito por Corporaal & Lehdonvirta – o modelo das plataformas 

digitais de trabalho autônomo – percebe-se a possibilidade das organizações clientes terem o 

acesso facilitado a competências que antes eram usualmente objeto de um contrato formal de 

trabalho ou de contratação via empresas de serviços profissionais (Susskind & Susskind, 2015; 

McKinsey & Co., 2016; E&Y, 2016). 

Embora Corporaal & Lehdonvirta (2017) direcionem sua definição e seu estudo para 

plataformas de trabalho autônomo, em que o serviço é entregue de maneira on-line, também é 

bastante frequente encontrar nas plataformas digitais de trabalho autônomo situações nas quais 

o trabalho é realizado em campo, em interação direta com equipes do cliente (Duggan, 2020). 

O  Quadro 4  apresenta uma lista não exaustiva de plataformas utilizadas por profissionais 

autônomos brasileiros em 2019, identificadas pelo autor com base em entrevistas com experts 

e autônomos, consultas a blogs para o público freelancer (Vilhena, 2015; Malmann, 2018; 

Mendes, 2019; Sartor, 2019), referências internacionais (Kuhn & Maleki, 2017; Corporaal & 

Lehdonvirta, 2017; Hernandez et al., 2019) e buscas na internet, uma vez que ainda não há 

pesquisas acadêmicas sobre essas plataformas no Brasil. O quadro a seguir também contempla 

uma breve descrição do modelo de negócios das plataformas.  
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Quadro 4 - Principais plataformas digitais de trabalho autônomo utilizadas por profissionais 
brasileiros (relação não exaustiva) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em indicações de especialistas, profissionais autônomos, referências 

internacionais (Kuhn & Maleki, 2017; Corporaal & Lehdonvirta, 2017; Hernandez et al., 2019) e pesquisas 

diretas nos sites das empresas. 

Plataforma Origem Áreas foco Geografia Descrição Operação no 
Brasil Referências

Alstra Brasil Adminstração e 
negócios

Brasil, 
Chile, 
Portugal e 
Espanha

Posiciona-se como uma solução corporativa para conectar 
empresas e profissionais interessados em prestar serviços 
por projetos. Sua proposta de valor combina o uso de 
tecnologia e atendimento de profissionais especializados 
para conduzir os processos de entendimento de 
necessidades e matching de talentos. Focaliza a conexão 
com consultores independentes e boutiques de consultoria. 
Permite a alocação de profissionais  e times de trabalho.

Iniciou operações 
2018, conta com 
cerca de 10.000 
profissionais 
cadastrados

https://www.alstra.c
om.br/; acessado 
em 29/12/2019

99Freelas Brasil Design e criação; 
engenharia e 
arquitetura; redação e 
tradução; fotografia e 
audiovisual; gestão 
de negócios; 
administração; 
vendas e marketing; 
tecnologia.

Brasil A plataforma é uma das maiores nacionais. Funciona 
como marketplace. O cadastro é gratis, mas oferece para o 
freelancer  um perfil premium, que é pago, com prioridade 
para acesso à vagas e maior exposição em buscas.  Cobra 
uma taxa de 7% a 15% sobre os honorários do 
profissional.

Reporta ter mais 
de 600 mil 
freelancer 
cadastrados

https://www.99freel
as.com.br, acessado 
em 27/12/2019.

Fiverr Israel Design gráfico, 
marketing digital, 
redação e tradução, 
video e animação, 
música e audio, TI e 
programação, 
administração e 
negócios, estilo de 
vida

Global Empresa global, fundada em 2010, listada na Bolsa de 
Nova York (NYSE) desde 2019. Funciona como 
marketplace. É conhecida por trabalhos mais curtos e 
rápidos, com preço a partir de US$ 5,00 (daí decorre o 
nome da plataforma), mas pode alcançar valores bem 
maiores, dependendo do trabalho. Os profisisonais criam 
um perfil e fazem uma apresentação e são acessados por 
empresas que buscam prestadores de serviços de acordo 
com as suas necessidades. Vendem serviços 
complementares para os profissionais cadastrados, tais 
como EAD e softwares de gestão para pequenos 
negócios.  Cobram taxas de até 20% dos profissionais. 
Além de taxas de serviços para as empresas.

Não há site em 
português. 
Profisisonais e 
empresas 
brasileiras se 
cadastram no site 
global

https://www.fiverr.
com/; 
https://en.wikipedia.
org/wiki/Fiverr; 
acessado em 
27/12/2019

Freelancer Australia Comunicação, 
redação e tradução; 
tecnologia; direito; 
marketing;  
contabilidade;  
treinamento e 
educação

Global Fundada em 2009. Funciona como um marketplace. 
Profissionais anunciam seu perfil e empresas seus 
projetos. Não presta o serviço de matching.

Possui um site  
em português 
com os mesmos 
serviços globais. 
Reporta ter mais 
de 60 mil 
profissionais 
cadastrados

https://www.freelan
cer.com.br;
https://Freelancer.co
m;
https://en.wikipedia.
org/wiki/Freelancer.
com, acessado em 
28/12/2019

GetNinjas Brasil Diversas áreas e 
níveis de 
qualificação: 
assistência técnica; 
aulas, autos; 
consultoria; design e 
tecnologia; eventos; 
moda e beleza; 
reformas; saúde; 
serviços domésticos;

Brasil Fundado em 2011, originalmente direcionada para 
serviços técnicos e domésticos, ampliou seu escopo 
alcançando profissionais de alta qualificação. Funciona 
como marketplace, onde empresas e pessoas físicas 
buscam serviços especializados. 

Tem origem no 
Brasil, tem cerca 
de 500 mil 
profissionais 
cadastrados

https://www.getninj
as.com.br/, 
consultado em 
28/12/2019

GigNow EUA Serviços 
Profissionais com 
foco em Business e 
TI

45 países, 
incluindo 
Brasil, 
Chile e 
Argentina

Trata-se de uma unidade de negócios da E&Y. Se define 
como uma solução corporativa, que possibilita a 
contratação direta de freelancers , faciliando o trabalho de 
recrutamento e seleção, com o uso de um pool de talentos 
qualificados e recursos de inteligência artificial. Para os 
profissionais oferece uma possibilidade alternativa de 
encontrar trabalho, combinam a tecnologia com orientação 
dos profissionais da plataforma. Oferecem ainda a 
possibilidade de trabalhar em projetos da E&Y

Iniciou operações 
no Brasil em 
2019

https://www.gigno
w.com/
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Quadro 4 - Principais plataformas digitais de trabalho autônomo utilizadas por profissionais 
brasileiros (relação não exaustiva) - continuação 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em indicações de especialistas, profissionais autônomos, referências 

internacionais (Kuhn & Maleki, 2017; Corporaal & Lehdonvirta, 2017; Hernandez et al., 2019) e pesquisas 

diretas nos sites das empresas. 

Plataforma Origem Áreas foco Geografia Descrição Operação no 
Brasil Referências

Guru EUA Programação e 

desenvolvimento;  

design e arte; redação 

e tradução; vendas e 

marketing; suporte 

administrativo; 

engenharia e 

arquitetura; negócios 

e finanças; jurídico.

Global Criada em 1998 com o nome eMoonlighter, funciona 

como marketplace, foi uma das pioneiras no uso de 

inteligência artificial para o processo de matching. 

Profissionais e empresas podem se cadastrar 

gratuitamente. Para empresas cobra uma taxa de 2,9% por 

fatura, já do profissional  cobra uma taxa de 9% a 5% , 

dependendo da afiliação. Existem pacotes de serviços 

disponíveis para empresas e profissionais, mediante 

pagamento de taxas de manutenção.Reportava ter mais de 

2 milhões de profissionais cadastrados em dez/2019.

Não há site em 

português. 

Profisisonais e 

empresas 

brasileiras se 

cadastram no site 

global

https://www.guru.c

om

https://en.wikipedia.

org/wiki/Guru.com

Maturi Services Brasil Serviços profissionais 

em várias áreas: 

Consultoria de negócios, 

comunicação, TI e outros

Brasil Funciona com marketplace. Conecta prestadores de servicos 

freelancers com compradores. Foco em profissionais com mais de 50 

anos. Não oferece ainda servicos de matching.

iniciou operações em 

2019

https://www.maturiserv

ices.com

PeopleperHour Reino UnidoTecnologia e 

programação; redação e 

tradução; design, 

marketing digital; video 

e fotografia; negócios; 

músida e audio; 

marketing e vendas; 

midia social

Global Fundada em 2007, funciona como marketplace, onde é possível 

contratar um freelancer para trabalhos pontuais e até mesmo times 

completos. É possível contratar por hora ou por projetos. Reporta ter 

2,4 milhões de freelancer cadastrados globalmente. Empresas podem 

buscar freelancers para necessidades específicas, postar projetos. 

Ferramenta de inteligência artificial ajuda no matching dos melhores 

candidatos. Oferece ferramenta de gestão de projetos, para facilitar 

gestão e relacionamento com os freelancers. Tem um programa de 

fidelidade para empresas, com benefícios associados ao volume de 

negócios. Tem serviços educacionais para os freelancers. Não cobra 

pelo cadastro na plataforma. Tem uma tabela de taxas para serviços 

às empresas (meio de pagamento, customização dos anúncios, 

NDAs, etc.) e taxas para o freelancer que variam de 3,5% a 20% da 

receita auferida, dependendo do volume.

Não há site em 

português. 

Profisisonais e 

empresas brasileiras 

se cadastram no site 

global

https://www.peopleper

hour.com; 

https://en.wikipedia.or

g/wiki/PeoplePerHour, 

consultado em 

28/12/2019

Robert Half EUA Finanças e contabilidade; 

suporte administrativo; 

TI; marketing e criação, 

direito

Global Unidade de negócios de uma tradicional empresas de recrutamento e 

seleção, a plataforma fornece serviços corporativos de busca de 

profissionais temporários. The Creative Group é uma empresa do 

grupo especilizada em freelancers na área de marketing e criação

Começa a ofercer as 

soluções globais de 

contratação de 

temporários no 

Brasil

https://www.Roberthalf

.com; 

Https://www.roberthalf

.com.br; acessado em 

27/12/2019.

Toptal EUA Tecnologia e 

programação; design; 

gestão de projetos; 

gestão de produtos; 

finanças

Global Fundada em 2010, funciona como um marketplace, mas inclui 

serviços de matching das necessidades das empresas com o pool de 

talentos cadastrados. Faz uma seleção prévia dos profissionais e 

apenas aceita 3% dos profissionais que aplicam para a plataforma. O 

candidato passa por uma série de testes e entrevistas e, uma vez 

aceito, precisa manter um histórico de alto desempenho no 

atendimento aos clientes para permancere na plataforma. Aloca 

profissionais com competências específicas, times gerenciados pelo 

cliente e times de projeto completo, usando metodologias ágeis. 

Oferecerem serviços adicionais aos profissionais (educação, eventos, 

troca de experiências, etc.). Investem em ações de impacto social. 

Afirma ter 10.000 profissionais cadastrados.

Não há site em 

português. 

Profisisonais e 

empresas brasileiras 

se cadastram no site 

global

https://www.toptal.co

m/;

https://en.wikipedia.or

g/wiki/Toptal; acessado 

em 29/12/2019.

UpWork EUA Suporte administrativo, 

serviços a clientes, 

análise de dados,  

design, finanças, direito, 

marketing e TI

Global Resultado da fusão das empresas Elance e oDesk, empresa listada na 

Nasdaq é uma das maiores plataformas de freelancers do mundo, 

com cerca de 12 milhões de profissionais cadastrados. Para empresas 

oferece diversos tipos de serviços desde o simples anúncio de 

posições abertas para freelancers, até soluções customizadas para 

suportar a estratégia de talentos. Para profissionais e pequenas 

empresas prestadoras de serviços oferece divulgação dos serviços e a 

possibilidade de acesso a trabalhos disponíveis. Usa inteligência 

artificial para o matching. Cobra um 5% a 20% do profissional. 

Esse percentual  decresce na medida que aumenta o seu faturamento 

com o mesmo cliente. Vendem serviços complementares para os 

profissionais cadastrados, tais como EAD. Para empresas, o cadastro 

básico é gratis, com cobrança de taxa de serviços para os pagamentos 

aos freelancers. Mas comercializa pacotes de serviços com fees 

mensais.

Não há site em 

português. 

Profisisonais e 

empresas brasileiras 

se cadastram no site 

global

https://www.upwork.co

m/;  

https://en.wikipedia.or

g/wiki/Upwork, 

acessado em 

28/12/2019

Workana Argentina Ti e programação; design 

e multimidia; tradução e 

conteúdos; marketing e 

vendas; suporte 

administrativo, jurídico; 

finanças e administração, 

engenharia e manufatura

América 

Latina ( 

escritórios 

no Brasil, 

Colombia e 

México) e 

Sudeste 

Asiático

Criada em 2012, funciona como marketplace para contratação de 

serviços freelancers e remoto. Não cobra cadastro, nem de 

freelancers, nem de empresas no plano clássico. Mas cobra 

comisssão sobre o valor faturado, tanto do freelancer (20% a 5%) e 

da empresas (4,5%). Tem pacotes de serviços para empresas com 

redução de comissões, mediante fee mensal. Reportava ter 1,75 

milhão de freelancers cadastrados em dezembro de 2019.

Possui um site  em 

português e 

escritórios no Brasil, 

oferecenco os 

mesmos serviços dos 

outros países da 

América Latina. 

https://www.workana.c

om;

https://pt.wikipedia.org

/wiki/Workana; 

acessados em 

29/12/2019
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As plataformas criam possibilidades para o trabalho autônomo e temporário, pois facilitam as 

transações entre empresas e profissionais (Corporall & Lehdonvirta, 2017; Sutherland & 

Jarrahi, 2018; Hernandez et al., 2018). Em alguns casos, apresentam-se como fonte 

complementar de renda para trabalhadores qualificados, que mantém um trabalho tradicional e 

realizam trabalhos autônomos nas horas vagas (Hernandez et al., 2018). Sutherland & Jarrahi 

(2018) destacam seis utilidades típicas das plataformas digitais que clarificam seu papel e valor 

adicionado, de uma maneira geral (ver Quadro 5).  

Quadro 5 - Principais utilidades das plataformas digitais como mediadoras de transações 
econômicas 

Utilidades Descrição 

Geração de 
flexibilidade 

O fornecimento de acesso rápido e dinâmico. Recursos, serviços ou trabalhos 
podem ser acessados sob demanda e os participantes podem contribuir em 
diferentes papeis. 

Matchmaking De um lado, os participantes são reunidos segundo suas necessidades, de outro, 
de acordo com sua capacidade de atendimento. As plataformas otimizam esse 
processo pelo uso de algoritmos, sistemas de filtragem digital, avaliações e 
ferramentas de busca. 

Ampliação do alcance Aumento do acesso em termos de escala, distância e heterogeneidade de recursos. 
Nas plataformas, usuários podem alcançar mais recursos, de diferentes tipos, em 
diferentes lugares, os quais talvez fossem inacessíveis ou subutilizados no 
passado. Da mesma forma, os fornecedores têm seu acesso a clientes ampliado. 

Gestão de transações As plataformas fornecem diversos serviços de gestão das trocas comerciais entre 
os participantes, como logística, câmbio, segurança, registro e formalização 
contratual. 

Construção de 
confiança 

As plataformas criam sistemas de legitimação, encorajando os participantes a 
confiarem uns nos outros e no processo de mediação gerado por elas. 

Favorecimento do 
coletivismo 

As ferramentas encorajam e se beneficiam das ações coletivas, seja por meio de 
mecanismos de compartilhamento de conhecimento, seja pela colaboração 
coletiva. Normalmente, constroem-se a partir do capital social de comunidades, 
vizinhos ou grupos profissionais. 

 
Fonte: adaptado pelo autor com base em Sutherland & Jarrahi (2018). 

 

Nas plataformas digitais de trabalho independente, essas funcionalidades também estão 

presentes, como pode ser verificado ao analisar os modelos descritos no Quadro 5. De certa 

forma, tais características funcionais ajudam a entender o crescimento dessas ferramentas nos 

últimos anos. 
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O crescimento dos vínculos flexíveis de trabalho, de uma maneira geral, e das plataformas de 

trabalho autônomo, em particular, criam possibilidades de atuação e carreira para os 

profissionais, por um lado, e também possibilidades para a organização do trabalho dentro das 

organizações. A existência de terceiros, profissionais temporários, consultores e técnicos 

trabalhando lado a lado com empregados próprios ou remotamente − sem vínculos de emprego 

formal com a organização, mas sob algum controle ou influência da empresa sobre o seu 

comportamento − traz implicações importantes para o gerenciamento e para os resultados das 

diferentes cadeias de valor no século 21.  

Este fenômeno traz também implicações do ponto de vista econômico e social, uma vez que ao 

longo do século 20 uma série de mecanismos de proteção social foram criados em torno do 

emprego formal. De certa forma, o pacto social criado em diversos países entre o pós-guerra e 

o fim do século 20 impulsionou o crescimento da classe média e garantiu prosperidade 

econômica, sobretudo nos países desenvolvidos. Se por um lado os novos arranjos de trabalho 

atendem aos requisitos de flexibilidade e rapidez da nova economia, por outro deixam os 

trabalhadores mais expostos aos riscos do mercado, gerando um amplo debate sobre o 

estabelecimento de novos modelos de relações trabalhistas, regulamentação do trabalho e novos 

mecanismos de proteção social mais adequados aos desafios contemporâneos e futuros da 

sociedade  (Kochan, 2016; Pastore, 2019; Duggan, 2020). 

Contudo, apesar dessas transformações mencionadas nos modelos de vínculo de trabalho, a 

teoria em gestão de pessoas tem se concentrado quase que exclusivamente no entendimento dos 

fenômenos relacionados com as pessoas vinculadas à organização em um regime de emprego 

formal, que tem duração indefinida, remuneração definida e, na maioria dos casos, implica a 

dedicação exclusiva a um empregador, em um local físico ou com infraestrutura provida pelo 

empregador e com tempo de trabalho definido (Capelli & Keller, 2013;  Na Kin, Tonelli & 

Silva(2017). Além disso, nesse tipo de vínculo, o contrato psicológico que se estabelece entre 

empregado e empregador é fundamental para o comprometimento e o desempenho dos 

profissionais (Guest, 2004; Guest, 2007; Suazo & Stone-romero, 2016). Sob essas premissas, 

construiu-se boa parte dos modelos teóricos da GERH para vincular gestão de pessoas à 

competitividade e ao desempenho organizacional. 

Portanto, sabemos pouco sobre temas como motivação, comprometimento, cidadania 

organizacional e gestão do conhecimento de uma força de trabalho cada vez mais diversa, difusa 

e flexível, que, embora não possua um vínculo formal, engaja-se na cadeia de valor e gera 
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impacto nos resultados organizacionais. Existe, assim, a necessidade de ampliar o foco da 

pesquisa em GERH, entender as mudanças no trabalho e nos contratos psicológicos e 

compreender os novos modelos de gestão de pessoas que estão emergindo (Guest, 2004; Guest, 

2007; Capelli & Keller, 2013; Stone & Dulebohn, 2016; Ashford et al.; 2018). 

A próxima seção vai explorar as mudanças que vêm ocorrendo nas características do trabalho 

nas últimas décadas e que favorecem o desenvolvimento de vínculos flexíveis de trabalho e o 

modelo de contratação via plataformas digitais. Em seguida, serão analisadas as mudanças nas 

características da força de trabalho, em especial no perfil e nas expectativas relacionadas à 

carreira dos profissionais de alta qualificação, procurando entender melhor os fatores que levam 

parte dessa população a aderir a esse novo modelo de vínculo, ampliando o estudo do fenômeno 

e suas consequências para a gestão de pessoas. 

 

2.3. Mudanças nas características do trabalho 

Nas últimas quatro décadas, o avanço da tecnologia tem provocado mudanças profundas nas 

características do trabalho e a recente evolução das áreas de inteligência artificial, comunicação 

e computação quântica sugere que nas próximas décadas tais transformações serão ainda mais 

profundas. Portanto, nesta seção será analisada a relação entre essas mudanças e o crescimento 

dos vínculos flexíveis de trabalho e das plataformas digitais de trabalho autônomo. 

O primeiro conjunto de mudanças está relacionado com transformações nas características do 

trabalho e das competências necessárias para a sua realização. Desde meados da presente 

década estudos do WEF têm chamado a atenção para o surgimento de ocupações, o 

desaparecimento de outras e a necessidade de desenvolvimento de novas competências na força 

de trabalho, em decorrência da transformação digital dos negócios (WEF, 2016, 2018a, 2018b).  

Ao mesmo tempo, pesquisas acadêmicas vêm destacando que o avanço da inteligência artificial 

tende a criar uma situação de computação ubíqua em praticamente todas ocupações humanas 

(Montealegre & Cascio, 2017;  Brynjolfsson et al., 2017, 2018;  Malone, 2018), sugerindo que, 

além do surgimento ou desaparecimento de cargos, o trabalho humano deve ser profundamente 

redesenhado.  

O outro conjunto de mudanças induzido pelo avanço da tecnologia refere-se às novas formas 

de se trabalhar, que se materializam por práticas como o trabalho remoto, formas de gestão 
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inovadoras, diferentes layouts físicos, horários flexíveis etc. (Van Meel, 2011; Van 

Steenbergen, 2018).   

Estes dois conjuntos de mudanças se interconectam e influenciam o crescimento dos vínculos 

flexíveis e das plataformas digitais de trabalho autônomo. Como será discutido a seguir, as 

mudanças na natureza do trabalho tendem a afetar a estrutura do emprego na economia, criando 

desafios e oportunidades relacionados a como tais competências são acessadas no mercado ou 

desenvolvidas pelas organizações. Já as mudanças nas formas de se trabalhar criam as 

condições para o desenvolvimento de novas estruturas organizacionais e maneiras de planejar 

o trabalho, favorecendo os vínculos flexíveis e a contratação de profissionais via plataformas 

digitais. 

 

2.3.1. As mudanças na natureza do trabalho 

Com relação às transformações nas características do trabalho, estudos recentes sobre o impacto 

da tecnologia e da automação nesse âmbito focalizam mudanças tanto na estrutura do emprego 

como no desenho do trabalho e, por consequência, nas competências que tendem a ser 

demandadas nos próximos anos. Por exemplo, Schwarzmüller et al. (2018), em recente revisão 

da literatura acadêmica sobre transformação digital e pesquisa exploratória com experts, 

identificaram um conjunto de temas que sintetizam esse impacto: a relação vida pessoal e 

trabalho; o uso da informação e da comunicação para criar novos modelos de trabalho e de 

colaboração; as mudanças na gestão de talentos e na performance nas organizações; o 

surgimento de estruturas organizacionais; as mudanças na estrutura do emprego; e a ênfase em 

modelos de liderança orientados para o relacionamento.  

Esses estudos chamam a atenção para a onipresença da tecnologia, que extrapolou a automação 

do trabalho físico para alcançar também a automação do trabalho cognitivo neste século e 

afetou tanto o conteúdo como o contexto do trabalho (Montealegre & Cascio, 2017; 

Brynjolfsson et al., 2017, 2018; Malone, 2018), sendo essa transformação, criada pela 

computação ubíqua, mais impactante que a própria substituição do trabalho pela tecnologia.  

Contudo, isso não quer dizer que o fenômeno da redução da demanda por trabalhos repetitivos 

e de baixa complexidade não seja relevante, com importantes consequências do ponto de vista 

econômico e social. Uma série de pesquisas publicadas pelo WEF, por exemplo, demonstram 
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que esse evento vem ocorrendo em larga escala nas áreas operacionais e administrativas das 

empresas e que o trabalho tende a se deslocar para atividades que requerem análise, tomada de 

decisão e relacionamento interpessoal em níveis mais complexos (WEF, 2016, 2018ª, 2018b, 

2020). Tal ponto de vista também é compartilhado por pesquisadores no ambiente acadêmico 

(Susskind & Susskind, 2015; Sundararajan, 2016; Kochan, 2016; Hogson, 2018; Spencer, 

2018).  

Ao analisar o aumento da complexidade do trabalho no século 21, Hogson (2018) destaca que 

tal fato contraria uma das principais previsões sobre o tema no século passado: a simplificação 

do trabalho e a alienação do trabalhador. Na verdade, o capitalismo evoluiu para criar sistemas 

de transações cada vez mais complexos e com maiores requisitos de qualificação. 

Isso não significa que a abordagem taylorista não tenha progredido nas últimas décadas. Muitos 

trabalhos e processos foram simplificados e padronizados, mas também foram automatizados 

em larga escala, gerando a eliminação de postos de trabalho. Spencer (2018) expande essa 

análise, afirmando que hoje é possível perceber dois movimentos: (1) um contínuo 

deslocamento de trabalhadores de atividades mais simples para atividades mais complexas e 

(2) a criação de oportunidades de trabalho de baixa qualidade (simplificado, com menor 

remuneração e menos proteção).  

Autor (2015) explica a coexistência desses dois movimentos por meio do fenômeno da 

polarização do trabalho. Em seus estudos, ele identificou duas categorias de tarefas difíceis de 

ser automatizadas e substituídas. A primeira é a categoria composta por tarefas que requerem 

capacidade de solução de problemas, intuição, criatividade e persuasão, normalmente presentes 

em profissões técnicas e gerenciais assim como em posições que costumam ser ocupadas por 

profissionais qualificados e bem remunerados. A segunda é composta por tarefas que 

demandam adaptação situacional, reconhecimento visual, comunicação verbal e interação 

interpessoal, tipicamente presentes em cargos ligados a preparação e serviço de comida, 

limpeza, serviços de saúde que envolvam cuidado pessoal, serviços de segurança, manutenção 

etc. Embora este segundo grupo não requisite o emprego de profissionais altamente 

qualificados, eles ainda apresentam grandes desafios em relação a automação e substituição de 

tarefas por meio das tecnologias disponíveis. As duas categorias representam os extremos de 

qualificação e remuneração no mercado de trabalho. Nos últimos anos, conclusões similares 

têm sido apresentadas em pesquisas publicadas pelo WEF sobre o futuro do trabalho (WEF 

2016, 2018a, 2018b, 2020).  



42 

 

A polarização do trabalho representa mais uma faceta do desafio do aumento global da 

desigualdade. A eliminação de uma grande quantidade de postos de trabalhos intermediários, 

historicamente associados à formação da classe média nas economias desenvolvidas, está 

relacionada com as dificuldades de ascensão da força de trabalho a posições mais valorizadas 

e empurra um grande contingente de pessoas, em diversas economias do mundo, para trabalhos 

de baixa qualidade e menor remuneração (Kochan, 2016; Brynjolfolsson & Mitchell, 2017; 

Barley, 2017). 

O fato dessas duas categorias de trabalhos, apontadas por Autor (2015), serem mais difíceis de 

ser automatizadas e substituídas não significa que elas também não serão transformadas. 

Susskind & Susskind (2015) em seu abrangente trabalho sobre o futuro das profissões exploram 

como os serviços de alta qualificação estão sofrendo os impactos da tecnologia.  Eles observam 

que, desde o surgimento das corporações de ofício na idade média, os serviços profissionais 

evoluíram dentro de uma lógica básica. Dessa maneira advogados, arquitetos, engenheiros, 

consultores, contadores etc. disponibilizam sua expertise e prestam serviços dentro de certos 

critérios, independentemente da natureza de sua especialização ou de sua estrutura institucional, 

ou seja, se atuam como profissionais autônomos ou em grandes firmas globais. Assim, em geral, 

o serviço profissional compartilha algumas características básicas, entre elas: (1) origina-se do 

conhecimento especializado, (2) possui rituais de admissão que dependem de credenciais, (3) 

muitas vezes, envolve atividades reguladas, (4) baseia-se em um conjunto de valores ou na ética 

profissional, que não raro se transforma em códigos de conduta formais. 

Segundo os autores, o modelo de serviços profissionais mudou pouco ao longo dos anos tanto 

pela articulação conservadora das representações de classe quanto por não terem surgido forças 

competidoras que fornecessem alternativas viáveis para a disponibilização da expertise das 

profissões para a sociedade. Assim, os serviços profissionais prosperaram, apesar de conviver 

com diversos problemas, entre os quais os autores destacam: (1) a dificuldade de acesso, uma 

vez que pelo seu custo normalmente estão disponíveis apenas para uma parte da sociedade; (2) 

a manutenção de arranjos organizacionais antiquados; (3) a manutenção da dependência 

psicológica e do desequilíbrio de poder entre o prestador e o tomador de serviços; (4) problemas 

de qualidade; (5) dificuldade de controle e vigilância externa; entre outros.  

No entanto, tal situação está sendo rapidamente alterada pelo avanço da inteligência artificial e 

seu impacto em conjuntos de tarefas das profissões. Segundo Susskind & Susskind (2015), dois 

cenários devem conviver no curto prazo. No primeiro, caracterizado pela continuidade do 
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modelo atual, sistemas inteligentes de apoio ao diagnóstico, ferramentas de gestão do 

conhecimento e sistemas inteligentes de workflow, por exemplo, ajudam os serviços 

profissionais a serem mais eficazes, geram maior padronização e possibilitam ganhos mais 

expressivos de escala. Nesse cenário, a tecnologia  viabiliza melhorias sensíveis na prestação 

de serviços profissionais. No outro cenário, de mudança mais radical, a tecnologia transforma 

a maneira como os serviços profissionais serão disponibilizados para a sociedade, criando 

diferentes estruturas e modelos de negócios. O caso das plataformas digitais de trabalho 

autônomo qualificado, descrito na seção anterior, é um exemplo disso. Outro exemplo de 

transformação é a criação de modelos de produção em massa para serviços profissionais. Esses 

modelos foram estudados por Galperin (2017) e se caracterizam pela presença de trabalhadores, 

sem as credenciais tradicionais, realizando parte expressiva dos serviços profissionais, ou o 

serviço como um todo, apoiados por sistemas inteligentes, treinamento corporativo e um 

pequeno número de profissionais credenciados atuando na supervisão do trabalho e na garantia 

da qualidade. Centrais de processamento e análise de obrigações tributárias, conciliação de 

contas contábeis, realização de testes de auditoria são alguns exemplos desse modelo na área 

contábil e tributária em grandes organizações globais de prestação de serviços.   

Em resumo, é possível perceber que o trabalho remanescente, independentemente do fenômeno 

da polarização, terá seu conteúdo alterado e tende a ser mediado cada vez mais pela tecnologia 

e a ter os requisitos de qualificação aumentados, justificando a crescente preocupação dos meios 

acadêmicos e empresariais com a necessidade de requalificação da força de trabalho e 

desenvolvimento de novas políticas públicas e estratégias de gestão de talentos para lidar com 

essa realidade emergente. No próximo tópico, será abordado outro conjunto importante de 

mudanças nas características do trabalho, focalizando mais sua forma do que o seu conteúdo. 

 

2.3.2. As mudanças na forma de se trabalhar 

A segunda categoria de mudanças nas características do trabalho, relevante para o presente 

estudo, trata das novas formas de se trabalhar, que, segundo estudos recentes, representam outra 

dimensão do impacto da tecnologia (Colbert et al., 2016; Barley, 2017; Schwarzmüller et al., 

2018; Dittes et al., 2019). Esses autores destacam que a tecnologia muda não apenas o conteúdo, 

mas também a maneira como o trabalho é realizado, as relações dentro das organizações e até 

mesmo o próprio ambiente físico do trabalho. Tais mudanças são importantes para o 
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entendimento do crescimento dos vínculos flexíveis e das plataformas digitais de trabalho 

autônomo, como será visto mais adiante.  

A atenção aqui focaliza-se em alguns fenômenos principais:  o crescimento do trabalho remoto, 

o uso de times virtuais, a instituição das jornadas flexíveis, os novos modelos de organização e 

de gestão, entre outros, que fazem parte de um conjunto de mudanças designado na literatura 

recente como “novas formas de trabalhar”, ou em inglês: new ways of working (NWW) (Van 

Meel, 2011; Van Steenbergen et al., 2018 ), que vem se configurando ao longo das últimas 

décadas. 

Van Steenbergen et al. (2018), em sua revisão da literatura sobre o tema, destacam três 

características fundamentais nas novas formas de trabalhar: 

a)  O tempo do trabalho é flexível: o trabalhador tem autonomia para escolher quando 

trabalhar, dentro de determinadas regras. O trabalho em tempo parcial também é 

bastante comum. 

a. O local de trabalho é flexível: o profissional pode escolher onde realizar sua atividade. 

O trabalho remoto é frequente e o ambiente físico da empresa molda-se às necessidades 

do profissional, em que espaços abertos e flexíveis permitem-lhe escolher onde 

trabalhar, dependendo do tipo de atividade a ser realizada. 

b)  O trabalho é facilitado pela TI: diversos recursos de comunicação, gestão do 

conhecimento e gestão do fluxo de trabalho são utilizados para viabilizar a integração e 

a coordenação de atividades nesse contexto. 

Tais características trazem profundas implicações para o desenho do trabalho em si, para a 

liderança e para os modelos de estrutura organizacional. Além de impactos no comportamento, 

na gestão de talentos e nas carreiras dentro das organizações. Mas, antes de discutir tais 

impactos, é importante analisar com um pouco mais os detalhes dessas caraterísticas principais. 

Começando pelo tempo, Hogson (2018) chamou a atenção para uma outra previsão comum no 

século 20 sobre o tempo do trabalho nos dias de hoje.  Segundo o autor, diversos pesquisadores 

previam que as pessoas no século 21 trabalhariam menos. Tal previsão também não se realizou 

da maneira imaginada. Embora em muitos países desenvolvidos tenha havido uma redução 

histórica nas horas trabalhadas entre os séculos 19 e 21, tal redução não tem sido homogênea 

em diversas partes do mundo e em diferentes profissões, de modo que a velocidade de redução 
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também caiu nas últimas décadas. Parece haver um limite estrutural para a redução abaixo de 

um determinado patamar (Dal Rosso, 2006; Spencer, 2018; Blagoev & Schreyögg, 2019; 

Delmez & Vandenberghe, 2019).  Uma vez que o trabalho e a produção de riqueza têm se 

deslocado de atividades físicas para atividades cognitivas, o impacto na jornada de trabalho fica 

mais difuso e difícil de aferir. Turva-se a fronteira entre o tempo no trabalho e o tempo fora 

dele.  

Com relação ao local de trabalho, um aspecto da flexibilidade importante de explorar é a 

remoção da necessidade da presença física para que as pessoas trabalhem em equipe. A 

tendência da utilização de times virtuais tem sido bastante documentada na literatura 

acadêmica, junto com o crescimento da própria internet (Malhotra et al., 2007; Maes & Weldy, 

2019), e os impactos significativos do ponto de vista organizacional e econômicos. 

Em uma escala mais ampla da análise da mudança do espaço do trabalho, Barley (2017) chamou 

a atenção para o impacto dos times virtuais na prática do offshoring do trabalho. Atualmente, 

essa prática, ou globalização do trabalho, alcança não apenas o trabalho industrial e aqueles 

com menor qualificação, como ocorria no passado, mas tem se diversificado ao longo dos anos 

como consequência do avanço da digitalização do trabalho (Leonardi & Bailey, 2017), 

viabilizando que mesmo o trabalho que exige conhecimento intensivo seja realizado por times 

de profissionais espalhados em diferentes partes do planeta, integrados por meio da tecnologia 

e dos novos recursos de comunicação.  

Finalmente, a terceira característica das novas formas de trabalhar, mencionada por Van 

Sterbenberger (2018), aborda a tecnologia como viabilizadora da mudança do desenho do 

trabalho, envolvendo transformações mais profundas do que simplesmente fornecer novos 

modos de comunicação ou novas ferramentas. Envolve impactos no conteúdo do trabalho e nos 

mecanismos de gestão.  

Montealegre & Cascio (2017) também tratam desse tema em sua revisão teórica e  concluem 

que o avanço da tecnologia tem (1) transformado o desenho dos cargos, em um processo de 

destruição criativa; (2) tem criado novas possibilidades de potencializar o trabalho humano, 

mediante uso de robôs e inteligência artificial, mas também de restringir o ser humano, por 

meio dos instrumentos de monitoramento eletrônico; e (3) finalmente, tem alterado os 

mecanismos de gestão de pessoas, afetando os mecanismos de contratação, avaliação de 

performance, recompensas, aprendizado e cooperação dentro do ambiente organizacional. 
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Tais mudanças geram grandes possibilidades de inovação, caracterizando o lado brilhante do 

uso da tecnologia, mas também trazem consigo novos desafios. O crescimento dos mecanismos 

eletrônicos de monitoramento e vigilância do trabalho e do trabalhador podem representar o 

lado escuro da tecnologia, que pode ter consequências desastrosas para o ambiente 

organizacional, o comprometimento e a satisfação com o trabalho no longo prazo (Holland & 

Bardoel, 2016). 

Malone (2018) ilustra bem esta ideia ao demonstrar que a combinação de inteligência artificial 

com o trabalho das pessoas pode criar equipes capazes de resolver problemas e realizar 

processos de maneira inovadora, atingindo resultados que não poderiam ser alcançados 

exclusivamente pelo trabalho dos humanos. O autor parte da metáfora do funcionamento do 

cérebro, que realiza processos combinando funções ocorridas em suas diversas partes, para 

afirmar que seria possível criar equipes que funcionassem como supercérebros, 

potencializando-se o uso da inteligência humana e das máquinas. De maneira ampla, ele define 

supercérebros como um conjunto de indivíduos atuando em conjunto de maneira inteligente. 

Algo que pode tomar diversas formas, como hierarquias, mercados ou comunidades de prática, 

mas todas envolvem uma inteligência coletiva e realiza atividades que seriam impossíveis de 

ser conduzidas por apenas um indivíduo. A introdução das máquinas nesse tipo de time, 

realizando tanto processos físicos como cognitivos, amplia as possibilidades de inovação e 

representam o lado brilhante da tecnologia. 

Mesmo o crescimento das soluções de monitoramento eletrônico, ou gestão eletrônica, tem seu 

lado positivo. Elas ajudam a endereçar o aumento da complexidade do trabalho, que, como 

vimos, passa a ser realizado em diversos locais físicos e horários diferentes, por indivíduos e 

máquinas que executam tarefas que se complementam, configurando um grande desafio de 

coordenação. O uso de inteligência artificial nos sistemas de workflow é um exemplo do papel 

que os computadores podem exercer, substituindo em parte ou complementando o trabalho 

gerencial. Aplicações de gestão de projetos e gestão de tarefas podem executar 

automaticamente diversas atividades de controle do trabalho realizado por humanos ou 

máquinas e integrá-los, bem como coordenar processos de avaliação de resultados e até mesmo 

atribuir recompensas (Malone, 2018).  

Contudo, uma sensação de monitoramento constante por parte dos profissionais contraria a 

ideia bem documentada na literatura de GERH de que o empoderamento e a autonomia da força 
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de trabalho estão frequentemente associados a altos níveis desempenho e comprometimento, 

conforme foi abordado na seção 2.1. deste estudo. 

É importante notar que várias plataformas digitais de trabalho autônomo já incorporam esse 

tipo de funcionalidade de gestão e monitoramento eletrônico dos profissionais. Os algoritmos 

conduzem o processo de contratação, coordenam e acompanham a produção de entregáveis, 

articulam e até mesmo avaliam os resultados do trabalho (Ravenelle, 2019; Duggan et al., 

2020).  

Ravenelle (2019) destaca que, em sua comunicação ao mercado, as plataformas de trabalho 

autônomo reforçam características associadas ao empreendedorismo, como autonomia, 

oportunidade de realização, autoeficácia e controle da situação. Entretanto, em alguns casos, 

aspectos relacionados ao tipo de atividade ou ao modelo de gestão adotado pelo algoritmo da 

plataforma limitam alguns desses elementos. Segundo a autora, em determinadas plataformas, 

os mecanismos de gestão dos profissionais autônomos − materializada na lógica de designação 

de atividades, controle dos resultados, avaliação dos profissionais, entre outros −, assemelham-

se mais com os pressupostos da Teoria X do que com os da Teoria Y de McGregor (1960). De 

acordo com a visão clássica das teorias desse autor, as organizações constroem sistemas de 

gestão baseados nos pressupostos dos gestores sobre o comportamento humano no trabalho. 

Segundo McGregor, nas organizações orientadas pela Teoria X, os sistemas de gestão reforçam 

o uso de direção e controle, por meio do exercício da autoridade, para garantir alinhamento e 

resultados da força de trabalho. Já nas organizações orientadas pela Teoria Y, os sistemas de 

gestão assumem que as pessoas são capazes de ter auto direcionamento e autocontrole na busca 

dos objetivos organizacionais com os quais se encontram comprometidos.  

As evidências disponibilizadas nos estudos de Ravenelle (2019) e Duggan (2020) sobre a 

existência de modelos eletrônicos de gestão do trabalho dos freelancer orientados por uma 

lógica de controle contrariam a lógica do empreendedorismo, bem como os pressupostos dos 

modelos de alto comprometimento e alta performance da GERH. Não deixa de ser irônico que 

a busca por autonomia e flexibilidade, que motiva muitos indivíduos a adotar o trabalho 

autônomo via plataformas, convivam com a adoção de novas formas mais sofisticadas de 

controle, viabilizadas pela inteligência artificial. 

As mudanças nas formas de trabalho mencionadas aqui avançam ao mesmo tempo em que 

surgem modelos de negócios e de organização que talvez não fossem viáveis há alguns anos. 
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Não se pode afirmar que um fenômeno causa o outro, mas tendo em vista o que foi discutido 

até aqui, fica claro que, principalmente nas organizações de conhecimento intensivo, tem-se 

observado não apenas a mudança no conteúdo e na forma do trabalho, mas também nos modos 

de organização, supervisão e controle do trabalho.  

A gestão de pessoas tem um papel importante na transformação desses modelos de organização 

e gestão. Na medida em que a adoção das novas formas de trabalhar avançam, seus impactos 

começam a ser mais estudados no campo da GERH (Peters et al., 2014; Bamber et al., 2017), 

sendo que essa necessidade também foi reforçada na abrangente revisão do campo de pesquisa 

realizada por Jackson, Schuler e Jiang (2014). 

No escopo do presente estudo, é possível notar que as mudanças nas características do trabalho 

mencionadas aqui tendem a favorecer o desenvolvimento das plataformas digitais de trabalho 

autônomo. É possível imaginar que, em um ambiente onde se adotam as novas formas de 

trabalhar  e apresenta um modelo de organização e gestão alinhado com elas, torna-se mais fácil 

introduzir um profissional autônomo em uma equipe ou projeto, permitindo-o a desenvolver 

uma atividade específica, por um tempo determinado e, ao fim,  desengajar-se. 

Avançando nessa perspectiva, ao analisar as mudanças na economia e no emprego, Hogson 

(2018) chamou a atenção para o fato de que as fronteiras entre o emprego e o trabalho autônomo 

tendem a ficar cada vez menos claras. Por um lado, os profissionais com vínculo empregatício 

− cujo contrato de trabalho prevê a cessão de seu tempo e de suas competências ao empregador 

durante um determinado período − assumem mais autonomia em relação ao planejamento e à 

organização do seu trabalho. Dessa forma, portanto, passam a ser cada vez menos controlados 

em função das horas trabalhadas e menos cobrados por resultados, com consequente redução 

de poder para o gestor, caracterizando uma situação que o autor denominou de “quase 

autônomo”. Por outro lado, faz sentido que o trabalho de conhecimento intensivo, executado 

por profissionais altamente qualificados, tenda a ser contratado por serviço a ser executado e 

não mais pela disponibilidade do profissional, favorecendo o surgimento e a integração de 

autônomos na organização, que podem atuar em etapas e processos da cadeia de valor ou se 

dedicar a projetos. 

Assim, com base no que foi discutido nesta seção, é possível concluir que as mudanças nas 

características do trabalho, tanto na dimensão da sua natureza como em sua forma, favorecem 

o crescimento do trabalho autônomo e das plataformas digitais que intermediam esse tipo de 
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contrato. Na próxima seção, vamos examinar um terceiro fator que colabora para tal fenômeno: 

a mudança no perfil e nas expectativas dos profissionais qualificados. 

 

2.4. Mudanças nas características da força de trabalho 

O crescimento do trabalho autônomo entre os profissionais qualificados pode ser melhor 

entendido com a análise de um outro fenômeno do nosso contexto: as mudanças nas 

características da força de trabalho. Tais mudanças têm relação com aspectos demográficos, 

mas também com alterações nos conceitos e valores da sociedade ligados ao trabalho e à 

carreira. 

Com relação aos aspectos demográficos, uma das mudanças mais relevantes para discussão 

neste estudo é o envelhecimento da força de trabalho e o surgimento de uma força de trabalho 

multi geracional. No mundo inteiro, a população está envelhecendo e trabalhando mais tempo. 

Estudo recente analisando o tema em países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) (Martin, 2018) demonstrou que a taxa de emprego na 

faixa etária entre 55 e 64 anos cresceu de 48% em 1990 para 59% em 2016. Aumento 

significativo também foi encontrado na faixa entre 65 e 74 anos. Da mesma forma, essa 

tendência pode ser verificada no Brasil. Projeta-se que mais da metade da população 

economicamente ativa no País em 2040 terá mais de 45 anos. (Camarano & Kanso, 2010) 

Tal tendência é relevante para o presente estudo, pois ao permanecer mais tempo trabalhando, 

os profissionais não necessariamente vão permanecer nas mesmas organizações ou carreiras. 

Estudo recente realizado por Tonelli et al. (2019),  com 140 empresas majoritariamente de 

grande porte no Brasil, concluiu que, apesar de os gestores de RH terem uma perspectiva 

positiva em relação aos profissionais mais velhos, as empresas ainda não contavam com 

políticas e práticas adequadas para gerir essa população, o que dificultava sua inserção e 

permanência nas organizações. Conclusões semelhantes têm sido apresentadas em estudos em 

outras partes do mundo sobre etarismo e suas consequências no ambiente organizacional 

(Schroder et al., 2014; Davey, 2014; Kunze et al., 2011).Assim, como as pessoas mais velhas 

tendem a enfrentar preconceitos no ambiente organizacional – mesmo que diversos estudos 

tenham mostrado que não há correlação entre idade e performance e os profissionais maduros 

quando empregados exibem altos níveis satisfação e engajamento no trabalho (Drabe et al., 

2015; Kim & Kang, 2017) – o trabalho autônomo via plataformas surge como uma alternativa 
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para conciliar o desejo ou a necessidade de se manter produtivo, diante das dificuldades de se 

manter um emprego em tempo integral no ambiente corporativo ou mesmo do desejo de fazer 

algo diferente depois de muitos anos em uma determinada carreira.  

A flexibilidade oferecida por essa modalidade de trabalho pode ser atrativa para profissionais 

maduros que pretendem permanecer por mais tempo no mercado de trabalho. Tal fator foi 

apontado em estudo de Stirpe et al. (2018) sobre os fatores de retenção da força de trabalho 

mais velha. Na pesquisa, os autores concluíram que a presença de práticas de trabalho flexíveis 

− como trabalho em tempo parcial, horários flexíveis e trabalho remoto − é mais relevante para 

entender a retenção de profissionais maduros do que os sistemas de trabalho de alto 

desempenho.   

Em seu estudo sobre o envelhecimento da força de trabalho nos países da OCDE, Martin (2018) 

também apontou essa possibilidade para os profissionais maduros manterem uma vida 

produtiva no futuro próximo, citando a opinião de especialistas. No entanto, reconheceu que no 

momento as estatísticas oficiais de emprego não capturam adequadamente os indicadores da 

Gig Economy, sendo impossível afirmar se isto está ou não acontecendo. Da mesma forma, 

Cook et al. (2019) identificaram tal oportunidade para profissionais mais velhos nos EUA, mas 

sua pesquisa estava limitada ao setor de transportes. 

Contudo, na ausência de indicadores oficiais ou pesquisas acadêmicas, essa tendência tem sido 

capturada em levantamentos de consultorias (McKinsey, 2016; Deloitte, 2019) e notícias da 

imprensa (Dmitrieva, 2018). Segundo a McKinsey, por exemplo, os millennials respondiam 

por apenas por 25% dos freelancers nos EUA e na Europa em 2016. Ou seja, 75% dos 

trabalhadores independentes pertenciam a outras gerações, sendo cerca de 8 a 10% desses 

profissionais classificados como seniors (65 anos ou mais). Entre os seniors que trabalham, 

48% nos EUA e 57% na Europa eram trabalhadores independentes. Já Dmitrieva (2018), 

citando estatísticas do Departamento do Trabalho dos EUA (em inglês: Department of Labour 

– DOL), indicava que a proporção de pessoas com mais de 55 anos de idade representavam 

cerca de um terço dos trabalhadores independente em maio de 2017. 

Outra evidência de que os profissionais maduros podem ser representativos entre os freelancers 

é o surgimento de plataformas de trabalho autônomo especializadas na população com mais de 
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50 anos. No Brasil, um exemplo desse tipo de plataforma é a MaturiServices3, lançada em 2019. 

Todavia, a presença representativa de profissionais maduros entre os freelancers não significa 

que o preconceito contra a idade não esteja presente no ambiente do trabalho independente via 

plataformas. 

Colbert et al. (2016) também chamaram a atenção para essa característica multigeracional no 

que eles nomearam de “força de trabalho digital”. Segundo os autores, o surgimento dessa 

categoria é resultante do crescimento da importância da internet em nossas vidas. Seu caráter 

multigeracional evidencia-se pois não é composta apenas pelos nativos digitais (geração Z), 

mas também por indivíduos de outras gerações que viveram as transformações provocadas pela 

TI nas últimas quatro décadas e aprenderam a utilizar seus recursos; são os chamados 

“imigrantes digitais”. De acordo com os autores, essa força de trabalho traz para as 

organizações não apenas novas competências, mas também novas identidades e 

comportamentos, criando um ambiente fértil para uma nova agenda de pesquisa e novas práticas 

gerenciais, de uma maneira geral, e para o trabalho autônomo, em particular. 

De fato, a questão da identidade, dos comportamentos e da experiência de vida do trabalhador 

autônomo tem despertado bastante interesse no meio acadêmico nos últimos anos, 

principalmente a partir dos estudos etnográficos pioneiros conduzidos por Barley & Kunda 

(2006) com profissionais autônomos no Vale do Silício no final dos anos 1990. 

Barley & Kunda (2006) chamaram a atenção para o novo estilo de vida desses profissionais, 

caracterizando-os como pioneiros sociais. Em seu estudo, os autores concentraram-se em 

profissionais qualificados, que trabalhavam de maneira independente e caracterizavam a 

identidade do profissional itinerante como uma categoria distinta tanto dos profissionais liberais 

tradicionais como dos empregados em empresas de prestação de serviços. Além de caracterizar 

essa nova identidade e as competências diferenciadas desses profissionais, envolvidos em redes 

de relacionamento complexas e com diversos stakeholders, os autores ajudaram a identificar 

esse fenômeno emergente do serviço profissional independente, que na última década apenas 

cresceu e se tornou mais complexo, inclusive com o surgimento de novos agentes, como as 

plataformas digitais de trabalho. 

 
3 https://www.maturiservices.com  
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O entendimento do processo de criação de novas identidades profissionais e como elas auxiliam 

os indivíduos a transitarem no novo mundo do trabalho, ajuda-nos a compreender as mudanças 

que estão ocorrendo nos valores e nas crenças da força de trabalho e que, de certa forma, 

favorecem o crescimento do trabalho autônomo. Essas novas identidades criam pontes para os 

profissionais que optam por trabalhar de maneira independente, pois os ajudam não apenas a 

explicar sua atividade para si mesmo e para os outros, mas também a lidarem com os desafios 

de seu cotidiano (Barley, 2017; Demetry, 2017; Ashford et al; 2018; Petriglieri, 2019). 

Em seu estudo sobre o desenvolvimento de identidades com profissionais independentes, 

Petriglieri et al. (2019) colheram evidências interessantes sobre esse fenômeno. Eles 

explicaram como as novas relações de trabalho afetam a própria identidade do indivíduo, como 

ele ou ela se define, na ausência do suporte de um ambiente organizacional específico. Aqui, o 

termo “identidade”  é utilizado no sentido de uma racionalização que ajuda o indivíduo a se 

definir para si mesmo: “...a identidade fornece ao self as fronteiras cognitivas, emocionais, 

comportamentais e sociais...” (Petriglieri et al., 2019) e, dessa forma, elenca uma séria de 

atributos que caracterizam o indivíduo, sua forma de agir e se relacionar, criando uma maneira 

de articular o mundo interior e exterior do indivíduo.  

Os autores lembram que as organizações, para os indivíduos com uma relação de emprego 

permanente, influenciam boa parte de sua identidade profissional por meio dos seus processos 

de integração e socialização, em que o ambiente físico, os pares, os líderes e os artefatos 

culturais fornecem âncoras para caracterizar essa identidade. 

Parece que na sociedade contemporânea, a valorização de conceitos relacionados com o 

trabalho, como autonomia, individualidade, transitoriedade das relações, flexibilidade e 

adaptação cresce ao mesmo tempo que as organizações se tornam menos capazes de prover 

segurança e ambiente de suporte para um número crescente de indivíduos que trabalham, 

gerando a necessidade de novas identidades profissionais para transitar em um ambiente mais 

complexo (Kunda et al., 2006; Ashford et al. 2018). 

Ao analisar este aspecto do ambiente de negócios contemporâneo, Ashford et al. (2018) 

destacam que no contexto do trabalho autônomo, características como a transitoriedade do 

trabalho, a exposição ao risco, a variação na renda, a autonomia, a incerteza associada à carreira 

e a variedade no espaço físico do trabalho levam a uma experiência psicológica diferente 

daquela do empregado com vínculo tradicional, gerando a construção de novos tipos de 
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identidades e competências necessárias para sobreviver e prosperar nesse novo mundo. 

Conclusão semelhante foi alcançada no estudo de Kim et al. (2017), que analisou a transição 

de 30 executivos brasileiros do mercado formal de trabalho para o mercado informal. Segundo 

os autores, tais indivíduos precisaram encontrar outras identidades para se definir 

profissionalmente − como consultor, assessor ou empresário − bem como desenvolver uma 

nova mentalidade e novas competências. “Eles precisam reconhecer que devem deixar para trás 

a situação de ser um(a) gerente que dá ordens para se tornar alguém que só tem de se preocupar 

com quando realizar suas atividades” (Kim et al, 2017). 

As evidências têm demonstrado que, embora as condições no trabalho autônomo pareçam mais 

severas do que as encontradas no vínculo tradicional, indivíduos têm sido capazes de realizar 

seus objetivos e encontrar satisfação no trabalho, além de a realidade do trabalho independente 

ser bastante heterogênea. Wilkin (2013), por exemplo, descobriu, por meio de um estudo 

realizado com metadados, que a satisfação no trabalho de profissionais em arranjos temporários 

varia em função do seu tipo de contrato. Em sua pesquisa, concluiu que os profissionais 

autônomos qualificados não apresentavam diferença significativa em termos de satisfação no 

trabalho em relação aos trabalhadores permanentes. Assim, para a melhor compreensão do 

fenômeno é necessário considerar os diferentes  arranjos estabelecidos no trabalho 

independente e os diversos perfis de profissionais. 

Também se observa essa necessidade no caso do trabalho intermediado pelas plataformas 

digitais. Kuhn & Maleki (2017), ao recomendarem uma agenda de estudo para o tema, 

argumentam que os comportamentos dos trabalhadores autônomos dependem do tipo de 

relacionamento que eles têm com a plataforma e propõem uma classificação das diferentes 

formas de relação com base em dois critérios: a autonomia do trabalhador e seu grau de 

dependência da plataforma (ver Quadro 6). Assim, os profissionais que gozam de alta 

autonomia e baixa dependência da plataforma tendem a construir identidades mais associadas 

a conceitos de empreendedorismo, liberdade de ação e auto realização, enquanto profissionais 

com baixa autonomia e grande dependência das plataformas tendem a construir identidades que 

são mais associadas ao trabalhador temporário ou subempregado. 
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Quadro 6 - Classificação da relação do trabalhador autônomo com a plataforma digital 

 
A

ut
on

om
ia

 

A
lto

 
• Escolhe ou compete por atividades 

ou projetos mais desejados  

• Define sua taxa de remuneração (ou 
tem a taxa definida pelos clientes) 

• Tem acesso a outras fontes de 
clientes ou receita 

• Escolhe ou compete por atividades 
ou projetos mais desejados  

• Define sua taxa de remuneração (ou 
tem a taxa definida pelos clientes) 

• Beneficia-se financeiramente por 
uma forte base de reputação na 
plataforma 

Ba
ix

o 

• Plataforma controla taxas de 
remuneração para tarefas 
predefinidas 

• Algoritmos avaliam performance e 
atribuem penalidades ou 
recompensas predefinidas 

• Trabalha com diversas plataformas 
ou tem um emprego formal 

• Plataforma controla taxas de 
remuneração para tarefas 
predefinidas 

• Algoritmos avaliam performance e 
atribuem penalidades ou 
recompensas predefinidas 

• A plataforma é sua fonte primária de 
renda 

• Fez um investimento de capital para 
trabalhar com a plataforma 

  Baixo Alto 

  Dependência da plataforma 

 
Fonte: Kuhn & Maleki, 2017. 
 

Também parecer ser importante considerar diferenças na razão que faz o profissional optar pelo 

modelo de trabalho independente intermediado por plataformas. Se eles o fazem por pura 

necessidade ou se o fazem por escolha. Os profissionais qualificados escolhem a trajetória do 

trabalho autônomo por várias razões. Alguns são pressionados a adotar o trabalho autônomo 

por razões econômicas, como a perda do emprego estável e a dificuldade de encontrar outro 

similar, em função das condições de alta volatilidade do ambiente de negócios. Todavia, muitos 

optam por essa alternativa pela escolha de outro estilo de vida (Kunda et al., 2002; Ashford et 

al., 2018). No estudo do Global MacKinsey Institute (McKinsey & Co, 2016), por exemplo, 

classificou-se os profissionais em quatro categorias, com base em duas dimensões: (1) 

necessidade versus escolha e (2) renda principal versus renda complementar. Isso permitiu 

caracterizar a variedade de motivações, percepções e sentimentos sobre o trabalho intermediado 

pelas plataformas. 
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Dessa forma, é possível concluir que existem evidências que reforçam a visão de que os 

profissionais independentes que trabalham via plataformas digitais são diversos, seja do ponto 

de vista demográfico, seja do ponto de vista das qualificações, da motivação e da sua percepção 

sobre carreira e  satisfação com o trabalho (Ashford et al., 2018; Petriglieri et al., 2019; Keith 

et al., 2019). 

Também é possível perceber que as mudanças no perfil da força de trabalho ocorridas nas 

últimas décadas, evidenciadas pelas mudanças demográficas e pelo surgimento de novos 

valores e crenças relacionados com o trabalho, interagem com outras transformações estruturais 

discutidas neste estudo,  como a revolução tecnológica, as mudanças globais na estrutura do 

emprego e as mudanças na características do trabalho, reforçando a crença de que o trabalho 

via plataformas, ou a Gig Economy, é uma tendência que veio para ficar e vai influenciar o 

mundo do trabalho e o ambiente organizacional nas próximas décadas. 

Os estudos apresentados reforçam a necessidade de considerar esse conjunto de mudanças de 

contexto na formulação de estratégias de gestão de pessoas, bem como chamam a atenção para 

novas oportunidades visando ao avanço da pesquisa no campo da GERH.  

Em primeiro lugar, as mudanças apontadas nos vínculos de trabalho reforçam a necessidade de 

ampliar o foco da GERH para a totalidade das pessoas que atuam nos processos de geração de 

valor na organização e não apenas para aquelas que trabalham sob um regime de emprego 

formal. Caso contrário, o campo de estudos pode perder relevância no seu papel de apontar 

caminhos que contribuam para a geração de resultados organizacionais positivos, como já 

apontado por autores como Capelli & Keller (2013), Bonet et al. (2013), Beer (2015), entre 

outros. 

Adicionalmente, o crescimento da contratação de profissionais sob demanda, que se materializa 

por meio da Gig Economy, pode desafiar pressupostos e modelos teóricos desenvolvidos no 

campo, principalmente no que se refere à vinculação dos modelos de alto comprometimento ou 

de alta performance (HPWS) aos resultados empresariais. Ou, pelo menos, sugere a necessidade 

de revisão de políticas e práticas de gestão à luz de um contexto marcado pela transformação 

tecnológica e pelas novas relações de trabalho. 

Finalmente, considera-se importante e oportuno a pesquisa sobre como tais fenômenos estão 

ocorrendo no Brasil. Ao se estabelecer como objetivo geral desse estudo a busca de uma melhor 

compreensão de como as características do trabalho independente via plataformas digitais 
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podem afetar os modelos de gestão de pessoas, espera-se conferir uma contribuição relevante 

para o desenvolvimento do campo da GERH, principalmente pelo endereçamento dos três 

objetivos específicos definidos:  

a) Analisar como o trabalho autônomo via plataformas digitais afeta a percepção dos 

profissionais sobre sua relação com as organizações e a carreira, bem como seu 

comprometimento com os objetivos organizacionais. 

b) Entender como as empresas estão integrando o trabalho independente via plataformas 

digitais em seus modelos de negócio e modelos organizacionais? 

c) Identificar quais são os possíveis impactos dessas mudanças nos paradigmas vigentes 

no campo da GERH? 

 

  A próxima seção descreverá a metodologia utilizada no estudo.  
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

Neste capítulo, serão apresentados os métodos escolhidos para a condução da pesquisa. Na 

primeira seção, descreve-se a abordagem definida para o projeto e, em seguida, são 

apresentados os procedimentos para coleta e análise dos dados. 

 

3.1. Abordagem escolhida para o projeto 

O presente estudo tem como estratégia de pesquisa analisar um estudo de caso, conduzido por 

meio de uma abordagem de pesquisa qualitativa, mas que também inclui uma survey.  A adoção 

do estudo de caso justifica-se pelo fato de o campo de pesquisa da GERH encontrar-se em fase 

de transição. Depois de um período de 30 anos de intenso desenvolvimento e detalhamento do 

conhecimento sobre as relações entre gestão de pessoas e resultados organizacionais, em que 

se predominou a publicação de estudos quantitativos − especialmente nos periódicos 

acadêmicos de língua inglesa −, novas questões têm surgido, impulsionadas pela transformação 

do ambiente de negócios. Como mencionado nos fundamentos teóricos, essas novas questões 

estão principalmente relacionadas com: as mudanças no vínculo entre profissionais e 

organização, a transformação do trabalho em si, o crescimento das plataformas digitais de 

trabalho autônomo e a mudança no perfil dos profissionais. 

O estudo de tais questões pode se beneficiar de atributos típicos da abordagem qualitativa e do 

método de estudo de caso, como a geração de insights para o avanço do campo, a descrição 

mais robusta de situações reais no contexto de negócios e o entendimento dos processos sociais 

e das interações humanas que subjazem às possíveis mudanças nos modelos de gestão de 

pessoas decorrentes do crescimento do trabalho independente via plataformas digitais (Gephart 

Jr, 2004; Eisenhardt & Graebner, 2007; Denzin & Lincoln, 2010; Creswell, 2010). 

Adicionalmente, os métodos indutivos de pesquisa são os mais adequados para endereçar 

grandes desafios da sociedade, como os colocados pelo crescimento do trabalho autônomo e, 

em particular, pelas consequências do crescimento da intermediação do trabalho qualificado 

via plataformas. Como discutido nos fundamentos teóricos, o fenômeno tem implicações 

significativas, tanto do ponto de vista econômico como social, envolve simultaneamente o 

intercâmbio de aspectos técnicos e sociais e apresenta vários possíveis caminhos de evolução 

(Einsehardt et al., 2016; Bansal et al., 2018)  
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Considerou-se, ainda, que não há teorias consolidadas sobre o fenômeno e que ele desafia 

teorias existentes nos campos da GERH e do Comportamento Organizacional, conforme 

mencionado nas justificativas do estudo. Nesse contexto, o uso de um método indutivo pode 

contribuir para gerar novas ideias e insights sobre o fenômeno e mais explicações sobre como 

relações emergentes estão configurando o novo mundo do trabalho dentro e fora das 

organizações (Denzin & Lincoln, 2010; Creswell, 2010; Einsehardt et al., 2016). 

Escolheu-se o estudo de caso de uma plataforma digital de trabalho autônomo voltada para 

trabalhadores do conhecimento por se tratar de um fenômeno recente que apresenta um 

conjunto de situações típicas que estão surgindo no mundo do trabalho. Como mencionado nos 

fundamentos teóricos, as plataformas digitais de trabalho autônomo operam um modelo de 

negócio que usualmente envolve a conexão de profissionais independentes que disponibilizam 

competências e capacidade de trabalho para empresas dispostas a contratá-las de forma 

temporária. Um modelo designado anteriormente como Gig Economy.  

As organizações clientes das plataformas digitais de trabalho autônomo qualificado utilizam os 

profissionais em projetos específicos, ou até mesmo em processos permanentes, que carecem 

de suporte por períodos limitados. Essa caraterística foi um dos motivadores para a escolha de 

uma plataforma desse tipo, ao invés de plataformas que disponibilizam profissionais de baixa 

qualificação aos seus usuários, como aquelas dedicadas a serviços de transporte ou trabalho 

doméstico. Nesse modelo, os freelancers envolvem-se em situações nas quais podem gerar 

impacto significativo na organização cliente e, portanto, oferecem possibilidades interessantes 

de reflexão sobre a relação entre modelos flexíveis de trabalho e resultados organizacionais 

(Barley et al., 2017; Duggan, 2020).  

Adicionalmente, a escolha de uma plataforma de trabalho autônomo que atua no segmento de 

profissionais qualificados possibilitou o estudo de mudanças que estão ocorrendo no grupo de 

trabalhadores que até pouco tempo ocupavam posições bem remuneradas, com vínculo formal 

de emprego, os quais são detentores de competências de alto valor relativo. Assim, esse tipo de 

plataforma opera um modelo de negócio com razoável potencial para evidenciar as 

transformações no mercado de trabalho (Hernandez et al., 2019) e até mesmo nos fluxos globais 

de talentos (Horton et al., 2017; Lehdonvirta, 2019). 

A adoção da estratégia do estudo de caso de uma plataforma em operação no Brasil surgiu como 

a melhor maneira de endereçar a complexidade das questões da pesquisa, uma vez que o caso 
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possibilitaria explorar , a  visão dos profissionais independentes sobre sua relação com a 

plataforma e com as organizações clientes, bem como sua visão sobre carreira e 

comprometimento, com base em uma experiência real (Questão de pesquisa 1). O caso permite 

ainda conhecer, a partir da visão dos clientes sobre sua interação com a plataforma e com os 

profissionais, como as empresas estão integrando o vínculo flexível de trabalho em seus 

modelos de negócio e em suas organizações (Questão de pesquisa 2). Finalmente, a 

interpretação dessas novas relações permitiria a geração de insights sobre a necessidade de 

mudança dos paradigmas vigentes no campo da GERH, bem como a proposição de novos rumos 

para a pesquisa na área (Questão de pesquisa 3).  

Adicionalmente, o estudo de caso apresentou-se como uma estratégia adequada para gerar 

conhecimento, tendo em vista o estágio atual do tratamento do tema de pesquisa no campo 

teórico. Como discutido nos fundamentos teóricos, grande parte da teoria da GERH e do 

Comportamento Organizacional está baseada na realidade do vínculo empregatício formal e 

sem prazo definido. Já o trabalho independente, intermediado por plataformas digitais, é um 

fenômeno recente e que se torna cada vez mais relevante na presente década, principalmente 

pelo fato de ainda haver poucos estudos sobre o tema. Assim, o estudo de um caso real no 

contexto brasileiro configura-se como uma oportunidade de contribuir para a revisão e a 

expansão do campo de pesquisa, possibilitando explorar a natureza aberta de suas questões, 

bem como  estudar o fenômeno inserido em seu ambiente e capturar a riqueza da experiência 

de um grupo de indivíduos que estão inovando  em seu contexto social (Eisenhardt & Graebner, 

2007). 

 

O caso 

O caso escolhido foi o da empresa Alstra Tecnologia e Consultoria Ltda., uma plataforma 

digital em operação no Brasil desde 2018, cuja identificação foi autorizada em termo de 

consentimento para a realização desta pesquisa. O caso mostrou-se teoricamente relevante para 

os objetivos do estudo, uma vez que a empresa é uma das poucas plataformas criadas no Brasil 

para atuar no segmento de profissionais independentes de alta qualificação. Um levantamento 

realizado pelo autor identificou 13 plataformas utilizadas por profissionais brasileiros (ver 

Quadro 4, no Capítulo 2), das quais apenas quatro originaram-se no Brasil.     
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Adicionalmente, entre as plataformas criadas no País, a Alstra era a única que tinha como foco 

intermediar a contratação de serviços na área de gestão, tecnologia, finanças e contabilidade, 

trabalhando com profissionais detentores de competências para atuação em projetos. As demais 

plataformas que atuavam no segmento de profissionais qualificados incluíam especialidades 

em que, muitas vezes, o trabalho poderia ser feito remotamente e/ou com baixo grau de 

interação com as equipes ou com o contexto organizacional dos clientes. A característica do 

modelo da Alstra, de alocar profissionais independentes em situações que requerem grande 

interação com as equipes dos clientes, seja presencial ou remota, representava uma 

oportunidade para estudar aspectos referentes à integração desses profissionais com as equipes 

e lideranças dos clientes. Esse aspecto foi considerado importante para endereçar os objetivos 

do estudo e a pergunta de pesquisa. 

Outro fator considerado na seleção foi a origem do capital da plataforma. Como a Alstra era 

uma das poucas empresas brasileiras nesse mercado emergente, a análise do caso representava 

uma oportunidade interessante de estudar a conexão cultural com o contexto do trabalho 

independente no Brasil, pois seus clientes eram organizações nacionais e os profissionais 

cadastrados eram majoritariamente brasileiros.  

Finalmente, ao aceitar o convite para participar do estudo, a empresa garantiu acesso 

praticamente ilimitado aos seus executivos, clientes e profissionais cadastrados, bem como aos 

dados disponíveis na empresa. Outra empresa, que apresentava características similares à 

Alstra, chegou a ser convidada, mas não garantiu o mesmo nível de acesso às suas informações 

e recusou o convite. 

A Alstra pode ser considerada uma startup (Blank & Dorf, 2014), tendo iniciado suas operações 

em 2018 e encontrar-se em franca expansão em 2019, quando a pesquisa foi realizada, mas 

ainda com um número pequeno de clientes. A quantidade de profissionais cadastrados alcançou 

pouco mais de 10.000 e cresceu rapidamente nesse período, sendo que também já havia iniciado 

uma expansão internacional, abrindo operações no Chile e em Portugal. 

Para realizar o propósito do estudo de melhor compreender como o trabalho independente via 

plataformas digitais pode afetar os modelos de gestão de pessoas, a análise desse caso foi 

planejada de forma a permitir a triangulação de pelo menos três visões de atores relevantes: os 

executivos da plataforma, os executivos das organizações clientes e os profissionais 
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independentes, adicionadas à interpretação do pesquisador. O diagrama da Figura 2 apresenta 

essa lógica. 

Figura 2 - Lógica de triangulação das informações no estudo do caso escolhido 
 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nesse sentido, a abordagem de pesquisa seguiu os pressupostos do construcionismo social, uma 

vez que se buscou (1) capturar as percepções de diversos atores desse novo modelo de trabalho 

(executivos da plataforma, clientes do serviço e profissionais independentes cadastrados na 

plataforma); (2) compreender as trajetórias desses principais atores; (3) analisar o contexto no 

qual as interações sociais entre eles se realizava e (4) construir significados com base na 

interpretação dos dados fornecidos, conferindo especial atenção ao discurso desses atores, bem 

como nas informações coletadas de outras fontes. A construção do conhecimento decorreu, 

portanto, de um processo indutivo, em que a interpretação dos dados em cada etapa levou a 

novos caminhos de investigação (Cunliffe, 2008; Creswell, 2010) 

 

3.2. Coleta de dados 

O processo de coleta de dados envolveu a busca de informações em diversas fontes, como 

entrevistas estruturadas, análise de relatórios, acesso a informações públicas e análise de 

documentos e questionários. Para permitir a triangulação dos dados, conforme mencionado na 

seção anterior, o processo de coleta foi adaptado para cada público e levou em consideração os 

objetivos específicos para a obtenção de informações de cada público ou assunto. Uma 

descrição detalhada do processo é apresentada a seguir. 

 

Contexto: 

Plataforma 

Profissionais Clientes 
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3.2.1. Coleta de dados sobre a empresa 

Os dados sobre a empresa foram coletados em entrevistas com seus principais executivos , 

assim como por meio de apresentações e relatórios (folheto de apresentação institucional, 

relatório privado de apresentação de resultados e estratégia para os sócios investidores – 

dezembro, 2019), pesquisa no site (https://www.alstratech.com/pt-br) e  notícias na imprensa 

(Garcia, 2019; Monteiro, 2019; Rosales, 2019; Zaidan, 2019) O foco desses levantamentos foi 

colher informações sobre o modelo de negócio da empresa e sua operação,  sua relação com 

clientes e profissionais cadastrados e sua visão de futuro. 

Foram ouvidos cinco integrantes do time executivo, cobrindo, assim, toda a equipe de liderança 

da empresa: O chief executive officer (CEO) e fundador da empresa, o diretor comercial, a 

diretora de talentos, o diretor de tecnologia e o chief financial officer (CFO). As entrevistas 

foram conduzidas individualmente; parte nas instalações da empresa, parte no escritório do 

pesquisador. Os perfis dos executivos entrevistados são apresentados no Quadro 7, na próxima 

página.  

As entrevistas cobriram os seguintes aspectos principais (ver roteiro utilizado para as 

entrevistas com os executivos, com comentários, no Anexo 1A): 

a. modelo de negócio; 

b. gestão e operação da plataforma; 

c. relação com os profissionais independentes cadastrados na plataforma; 

d. relação com os clientes; 

e. visão de futuro. 
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Quadro 7 – Perfis dos executivos da Alstra entrevistados 

 
Executivo 

entrevistado 

Perfil 

Executivo 1 Diretora global de talentos e gerente geral das operações no Chile, 

com mais de 10 anos de experiência nas áreas de estratégia de 

marketing digital e gestão da inovação. A executiva atuou em 

empresas nacionais e multinacionais de grande porte. Estava na 

Alstra desde maio de 2019 e foi responsável pela implantação das 

operações no Chile, onde assumiu o papel de gerente geral.  

Executivo 2 Diretor comercial. Estava na Alstra desde 2018 como sócio 

investidor. Acumulava mais de 30 anos de carreira, dos quais 20 

foram em empresas de consultoria e de tecnologia, onde liderou 

negócios de outsourcing. 

Executivo 3 Chief product officer. Responsável pela área de tecnologia e 

operações da empresa. Estava na Alstra desde 2018 e possuía mais 

de 20 anos de experiência em tecnologia focada em e-commerce e 

desenvolvimento de plataformas. Já havia atuado em outras startups 

anteriormente. 

Executivo 4 CEO e fundador da Alstra. Com mais de 30 anos de experiência no 

mercado financeiro no Brasil e no exterior, começou a trabalhar no 

projeto da Alstra em 2017. 

Executivo 5 CFO. Responsável pela área de finanças e administração da empresa 

e, com mais de 25 anos de experiência, estava na Alstra desde agosto 

de 2019.  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.2.2. Coleta de dados com os clientes da plataforma 

A perspectiva dos clientes da plataforma foi incorporada mediante entrevistas abertas com 

executivos responsáveis pela contratação da plataforma. Os clientes ativos foram convidados a 

participar do estudo pela plataforma. Do total, três clientes concordaram em contribuir: uma 

instituição financeira de grande porte, uma empresa de auditoria e consultoria com alcance 

global e uma empresa de consultoria de pequeno porte. Um breve descritivo dos perfis dos 

clientes e de sua relação com a Alstra é apresentado no Quadro 8.  

Quadro 8  - Perfis dos clientes participantes da pesquisa 

Cliente pesquisado Perfil e relação com a Alstra 

Cliente 1 Banco de grande porte, de origem brasileira, com operações no Brasil 

e no exterior, atuação nos segmentos pessoa física e jurídica e mais 

de 90 mil empregados. A empresa buscou a Alstra para contratar 

profissionais com competências para atuar em projetos na área de 

auditoria interna. 

Cliente 2 Empresa internacional de grande porte atuante nas áreas de prestação 

de serviços profissionais focalizados em auditoria, consultoria 

tributária e consultoria de negócios. Com mais de 250 mil 

empregados no mundo e cerca de 5 mil no Brasil, a empresa contratou 

a Alstra buscando profissionais especializados para trabalhar em 

projetos na área de consultoria tributária. 

Cliente 3 Empresa de consultoria de pequeno porte na área de gestão, com mais 

de 15 anos de existência. Contratou a Alstra para ter acesso a 

consultores que pudessem ser integrados aos projetos de prestação de 

serviços aos seus clientes. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Na instituição financeira, um dos maiores conglomerados bancários do País, os profissionais 

independentes da Alstra estavam alocados na área de auditoria interna, extremamente sensível 

e estratégica na operação bancária. Nos outros dois clientes entrevistados, que atuam na 

prestação de serviços, os profissionais independentes da Alstra estavam alocados na atividade 
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final das empresas, na prestação de serviços de consultoria de negócios e na consultoria 

tributária. 

Uma das entrevistas foi realizada no escritório do cliente, outra por telefone e a terceira em um 

café. Elas foram gravadas com autorização dos interlocutores e transcritas. O roteiro utilizado 

nas entrevistas com os clientes cobria os seguintes aspectos principais (ver roteiro detalhado, 

com comentários, no Anexo 1B): 

a. razões para a escolha do modelo; 

b. integração dos profissionais independentes; 

c. resultados obtidos até o momento; 

d. visão de futuro sobre esse tipo de modelo de contratação; 

e. impactos no modelo de gestão de pessoas. 

 

3.2.3. Coleta de dados com os profissionais cadastrados na plataforma 

A coleta de dados com os profissionais foi realizada em três etapas: (1) entrevistas com uma 

amostra de profissionais cadastrados, (2) levantamento dos perfis dos entrevistados e (3) survey 

com uma amostra ampliada de profissionais cadastrados na plataforma.  

Na primeira etapa, foram realizadas entrevistas abertas com uma amostra de profissionais 

cadastrados voluntários. Os convites foram enviados pela plataforma para os profissionais 

cadastrados em sua base, reforçando os objetivos acadêmicos do estudo e o caráter confidencial 

das informações coletadas. Nesse contexto, 10 profissionais aceitaram o convite, dos quais 

cinco já haviam sido alocados em projetos via plataforma. As entrevistas foram realizadas entre 

outubro de 2019 e janeiro de 2020. Nove foram gravadas com autorização do entrevistado e 

transcritas. Nove foram realizadas via vídeo conferência e uma em um café. O roteiro utilizado 

focalizava os seguintes aspectos principais (ver roteiro detalhado, com comentários, no Anexo 

1C): 

a. definição pessoal do arranjo atual de trabalho; 

b. razão para a escolha  do modelo atual de trabalho; 
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c. visão sobre a carreira; 

d. visão sobre os aspectos positivos do arranjo atual; 

e. visão sobre os aspectos negativos do arranjo atual; 

f. estilo de vida (renda e seguridade social); 

g. comprometimento. 

Logo após a realização das entrevistas, foram consultados os perfis dos respondentes no 

LinkedIn para possibilitar o levantamento da trajetória de carreira dos indivíduos, focalizando 

escolaridade, domínio de idiomas, experiência profissional e competências recomendadas. Um 

roteiro comentado dos dados coletados nas páginas dos participantes no LinkedIn é apresentado 

no Anexo 2. 

Após a primeira análise dos resultados obtidos na etapa 2, tomou-se a decisão de realizar uma 

survey com uma amostra ampliada de profissionais cadastrados, com a finalidade de confirmar 

padrões identificados, bem como explorar nuances mencionadas nas entrevistas e estudar 

questões não mencionadas. 

Iniciou-se, assim, uma terceira fase na coleta de dados com os profissionais, a qual consistia na 

realização de uma pesquisa on-line com base em um questionário estruturado. Mas é importante 

destacar que, apesar do uso desse método, foram mantidos os objetivos originais e o foco 

exploratório do estudo. Não era propósito da survey testar um modelo teórico, nem construir 

inferências gerais para a população de profissionais independentes. Nessa etapa da coleta de 

dados, utilizou-se uma estratégia típica de estudos com métodos mistos, em que os dados 

qualitativos são combinados com os quantitativos para enriquecer a interpretação geral 

(Creswell, 2010). 

Um e-mail convite foi disparado pela plataforma para os 12 mil profissionais cadastrados 

participarem. O preenchimento do questionário on-line ficou disponível de 13 a 21 de fevereiro 

de 2020, sendo que 431 profissionais enviaram suas respostas. Destes, 280 declararam ter 

experiência efetiva de trabalho como freelancers e foram considerados na amostra, pois, tendo 

em vista os objetivos do estudo, suas opiniões a partir da experiência prática poderia auxiliar 

no mapeamento de características e na geração de insights sobre as novas relações que estão 

surgindo nesse tipo de modelo de trabalho. Os demais 152 respondentes eram pessoas que 

haviam se cadastrado na plataforma com o objetivo de atuar como freelancers, ou mesmo 
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encontrar um emprego formal, mas que não tinham experiência anterior na função. Assim, suas 

opiniões expressas nas respostas, embora importantes, não agregariam para o foco do presente 

trabalho.  

Os mesmos aspectos explorados nas entrevistas foram tratados no questionário, abordando, 

como mencionado, pontos complementares. O questionário utilizado é apresentado no Anexo 

3.  

3.2.4. Coleta de dados do contexto  

Para possibilitar a triangulação dos dados adotada na estratégia de análise do caso, sumarizada  

na Figura 2, foi necessária a inclusão de dados do contexto do trabalho de freelancer via 

plataformas no Brasil. Priorizou-se, além dos dados macroeconômicos apresentados na 

introdução deste trabalho − sobre a população ocupada no Brasil, com base nos dados da PNAD 

(IBGE 2019) −, o mapeamento do ambiente competitivo da Alstra, em especial, as plataformas 

digitais de trabalho concorrentes.  

Como mencionado, há carência de estudos acadêmicos nesse segmento no Brasil. Assim,  

recorreu-se a diversas fontes para elaborar esse mapeamento: indicação de experts, consulta a 

blogs, indicação dos próprios entrevistados (executivos da plataforma e profissionais 

cadastrados) e pesquisa nos sites das empresas. 

Como resultado, identificou-se 13 plataformas em operação no Brasil − incluindo a Alstra − 

que atuam com profissionais qualificados, mas em segmentos diversificados, não exatamente 

nos mesmos que a Alstra. Os dados coletados focalizavam os seguintes aspectos: 

a. identificação da plataforma; 

b. origem do capital; 

c. áreas de foco; 

d. atuação geográfica; 

e. descrição sumária do modelo de negócio; 

f. características da operação no Brasil. 
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Esses dados já foram apresentados no Quadro 4, para demostrar que a tendência analisada na 

literatura internacional recente já se mostrava presente no Brasil. Tais informações serão 

retomadas na apresentação dos resultados, no próximo capítulo. 

 

3.3. Análise dos dados 

A análise e a organização dos dados seguiram o paradigma construcionista, uma vez que, 

embora categorias iniciais estivessem estabelecidas, em função dos fundamentos teóricos e da 

própria estrutura dos roteiros das entrevistas, permitiu-se identificar padrões emergentes e 

novas categorias no processo de intepretação (Spink & Lima, 1994). Além disso, como 

mencionado na Seção 3.1, procurou-se realizar uma triangulação das percepções dos grupos de 

atores pesquisados: executivos da plataforma, executivos das empresas clientes e profissionais 

independentes cadastrados na plataforma. Assim, o primeiro passo foi transcrever as entrevistas 

e organizar as informações em categorias. O Quadro 9 apresenta essas principais categorias, 

destacando os pontos em comum nas perspectivas que compõem a triangulação da análise. 

Quadro 9 - Categorias de análise dos dados coletados 

Categorias Alstra  Clientes Profissionais 

M
od

el
o 

de
 n

eg
óc

io
 d

a 

pl
at

af
or

m
a 

Proposta de valor para o cliente (vantagens 
percebidas) 

X X  

Proposta de valor para o profissional (vantagens 
percebidas) 

X  X 

Integração dos profissionais nos 
projetos/equipes 

X X X 

Outros aspectos da operação do negócio X   

R
el

aç
ão

 c
om

 o
s 

pr
of

is
sio

na
is

 Perfil X X X 

Situação de trabalho/carreira X  X 

Expectativas dos profissionais X X X 

Comprometimento dos profissionais X X X 

R
el

aç
ão

 c
om

 

cl
ie

nt
es

 

Adoção do modelo X X  

Envolvimento do RH X X  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Vale destacar que, no caso dos dados obtidos dos profissionais independentes, os padrões 

emergentes identificados nas entrevistas foram utilizados para elaborar o questionário da 

pesquisa on-line, o que permitiu colher novas opiniões e reinterpretar os resultados. Assim, os 

resultados da pesquisa on-line foram confrontados com os dados das entrevistas, de maneira a 

aprofundar e ampliar os entendimentos iniciais. 

Como o objetivo dessa survey era ampliar e aprofundar a análise qualitativa no caráter 

exploratório da pesquisa, utilizou-se como ferramenta principalmente os recursos de estatística 

descritiva (análises de frequência e medidas de tendência central).  Adicionalmente, algumas 

relações entre variáveis estudadas na pesquisa on-line foram testadas estatisticamente, de modo 

que pudessem ser incorporadas à interpretação dos dados de uma maneira geral. 

De certa forma, é possível afirmar que, no estudo das percepções dos profissionais 

independentes cadastrados na plataforma, utilizou-se uma estratégia de métodos mistos de 

caráter exploratório, em uma sequência que envolveu: o levantamento de dados qualitativos, 

uma etapa de interpretação inicial dos dados, a coleta de dados quantitativos, a análise desses 

dados e uma etapa final de interpretação geral dos resultados (Creswell, 2010). 

A coleta realizada em diversas fontes de informação contribuiu para o objetivo de oferecer um 

melhor entendimento do fenômeno (Creswell, 2010; Eisenhardt & Graebner, 2007). Além 

disso, a triangulação dos dados, comparando a visão das lideranças da plataforma com a visão 

dos clientes e dos profissionais independentes sobre as relações emergentes nesse novo 

contexto de trabalho, possibilitou a identificação de convergências, complementaridades e 

divergências nos pontos de vista, enriquecendo o potencial de análise e desenvolvimento de 

pesquisas futuras. 

Antecipando o que será apresentando nos capítulos seguintes, foi possível identificar 

convergências em relação às vantagens desse tipo de modelo para as empresas clientes, o que 

deve impulsionar o crescimento dessa tendência nos próximos anos. Também houve 

convergência na visão sobre as vantagens para os profissionais independentes e as expectativas 

em jogo, sendo possível pressupor que as regras de relacionamento estão bastante claras entre 

os agentes. A complementaridade surgiu em diversos desses pontos e  em relação ao perfil dos 

profissionais, bem como em suas visões sobre comprometimento e desvantagens do modelo 

para os freelancers. O ponto em que a divergência é mais clara está relacionado com as 

perspectivas de futuro. Enquanto plataforma e clientes indicam esperar que um número 
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crescente de profissionais qualificados opte por esse modelo de trabalho, orientados pela busca 

por flexibilidade, autonomia e realização, muitos profissionais pesquisados sinalizaram que 

escolheram esse modelo por falta de opção ou por razões impostas pelo seu contexto pessoal e 

que, no futuro, prefeririam voltar a ter um vínculo estável. Por outro lado, uma parte 

significativa dos profissionais sinalizou que prefere esse tipo de trabalho e pretende continuar 

nele, como será discutido em detalhes mais adiante. 

No Capítulo 4, serão trazidos o relato do caso e essas diferentes visões. Será possível perceber 

que o estudo de caso, em conjunto com os fundamentos teóricos apresentados, possibilitou 

endereçar as questões da pesquisa, conforme será discutido no Capítulo 5. 
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4. RESULTADOS – O CASO ALSTRA 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os resultados dos levantamentos de campo efetuados, 

com foco na descrição da situação observada, utilizando a triangulação de perspectivas 

mencionada na metodologia.  

Assim, na primeira seção, apresenta-se uma visão geral da empresa segundo a perspectiva de 

seus executivos. Mostra-se também o modelo de negócio da plataforma e as características de 

sua operação, por meio de dados coletados nas entrevistas e nos documentos da empresa. Por 

fim, descreve-se seu ambiente competitivo, com base no mapeamento de concorrentes 

elaborado pelo autor.  

Na segunda seção, expõe-se a perspectiva do cliente, baseando-se nos dados coletados nas 

entrevistas com representantes de uma amostra de clientes.  

Finalmente, na terceira seção, evidencia-se os dados relativos às perspectivas dos profissionais 

independentes cadastrados na plataforma, considerando as informações coletadas  por meio de 

entrevistas, em um primeiro momento, e mediante uma pesquisa on-line, posteriormente. 

As três perspectivas analisadas (empresa, cliente e profissionais independentes) permitiram a 

realização de uma triangulação dos dados e identificação de pontos de convergência, 

divergência e complementaridade, que possibilitarão o melhor entendimento do fenômeno 

estudado e trarão benefícios para a discussão da pergunta da pesquisa, para o endereçamento 

dos objetivos e para a construção das contribuições teóricas do estudo. 

 

 

4.1. A empresa  

 

A Alstra Tecnologia e Consultoria Ltda. é uma startup criada em 2018 por dois 

empreendedores, um ex-executivo do mercado financeiro e um ex-sócio de uma consultoria 

internacional, com o objetivo de oferecer ao mercado brasileiro uma nova forma de acesso a 

competências especializadas, por meio de uma plataforma digital. Após uma rodada de 

captação de recursos com investidores individuais, a empresa iniciou suas operações em janeiro 

de 2019 e se encontra em franco processo de expansão. Alguns desses investidores iniciais 
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tornaram-se executivos da empresa e, assim como os fundadores, possuem experiência 

executiva em consultoria ou no mercado financeiro. 

 

 

4.1.1. O modelo de negócio da Alstra 

 

A plataforma conecta a oferta de profissionais especializados na área de gestão e tecnologia 

com as demandas das organizações, por meio do uso temporário das competências desses 

profissionais em projetos com prazo determinado. Em geral, são projetos de curta duração. 

 

Criamos um modelo de talent as a service. (Executivo 1). 

 

Nosso modelo de negócio digital é um marketplace de jobs, é um marketplace de 

trabalho, ponto. A gente une profissionais a demandas de empresas, é aí onde entra 

nosso diferencial: do lado da demanda, a gente foca em grandes empresas, do lado da 

oferta, a gente foca em profissionais de maior qualificação. (Executivo 3). 

 

Comparada com outras plataformas digitais de trabalho independente, a Alstra poderia ser 

considerada uma empresa de nicho. Ela focaliza um tipo específico de profissional − 

consultores, assessores e especialistas nas áreas de gestão e tecnologia – e empresas de grande 

porte, embora não seja descartada a possibilidade de atuar em outros segmentos. Essa diferença 

ficará mais clara na próxima seção, em que se analisa o ambiente competitivo da empresa. Entre 

os planos futuros da Alstra, encontra-se a expansão para novos mercados e segmentos, como 

as empresas de pequeno e médio portes. 

A Alstra funciona como um marketplace fechado. Diferentemente de outras plataformas em 

operação, tanto os trabalhos demandados pelos clientes como os profissionais cadastrados não 

são publicados na plataforma. O profissional não consegue fazer uma busca dos trabalhos 

disponíveis e nem os clientes conseguem visualizar a lista de profissionais cadastrados. A 

conexão entre oferta e demanda é feita pela plataforma, com o uso de algoritmos e alguma 

intervenção humana. A Figura 3 apresenta a lógica do processo. 

 



73 

 

Figura 3 - Descrição do processo adotado na Alstra para conexão entre empresa e 
profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

A empresa tem uma estrutura bastante enxuta e orgânica, com quatro áreas definidas: (1) a área 

comercial e de desenvolvimento de negócios, que se responsabiliza pela captação de clientes; 

(2) uma área de gestão de talentos, que focaliza a captação e manutenção de relacionamento 

com os profissionais independentes; (3) uma área de desenvolvimento de produtos e operações, 

que cuida do desenvolvimento tecnológico das soluções, bem como da manutenção da 

infraestrutura tecnológica necessária; e (4) uma área administrativa e financeira. Um dos 

fundadores atua como CEO da empresa, mas o quadro de colaboradores permanentes da startup 

não passava de 15 profissionais no fim de 2019. 

A proposta de valor para o cliente corporativo está ligada à possibilidade de acessar 

profissionais qualificados, detentores de competências que são necessárias para um momento 

específico − seja um projeto, seja um trabalho temporário −, de maneira ágil e sem burocracia. 

Em seu site, a plataforma promete disponibilizar uma lista de profissionais com a competência 

requerida em 72 horas. Outro elemento importante da proposta de valor é a vantagem de custo 

em relação a um trabalho clássico de consultoria fornecido por empresas de grande porte. Já 

para o profissional, a proposta de valor está associada à possibilidade de encontrar trabalhos 

1º passo: 
Profissional se cadastra on-line e inclui seu perfil 

detalhado. 

2º passo: 
As oportunidades são encaminhadas pela 

plataforma, o profissional confirma seu interesse e 
elabora uma proposta padronizada. 

3º passo: 
 O profissional negocia diretamente com o 

representante da empresa. 

4º passo: 
 O contrato é formalizado via plataforma e o 

profissional começa a trabalhar. 

Do lado do profissional 

1º passo: 
A empresa se cadastra, descreve a necessidade e 

posta na plataforma. 

2º passo: 
O algoritmo faz o matching da necessidade com o 
cadastro de profissionais e a empresa entrevista os 

profissionais selecionados. 

3º passo: 
 A empresa negocia diretamente o escopo e o 

orçamento com os profissionais indicados. 

4º passo: 
 O contrato é formalizado via plataforma, assim 
como as demais comunicações formais com o 

profissional (relatórios, troca documentos etc.). 

Do lado da empresa 
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temporários que sejam interessantes para o seu perfil e momento de vida. A Alstra também 

aceita o cadastro de pequenas empresas de consultoria, que ela chama de “boutiques de 

consultoria”, para as quais a proposta de valor é a possibilidade de ampliar o acesso ao mercado. 

Somos um dos poucos players do mercado preparados para implementar um conceito 

de “agile workforce” e flexibilizar o trabalho dentro da organização. (Executivo 4). 

 

A receita da plataforma é proveniente de taxas aplicadas sobre os contratos firmados entre 

empresas e profissionais na plataforma. Há um valor cobrado da empresa e outro do 

profissional. Nenhuma taxa é cobrada pelo serviço de cadastramento na plataforma, nem da 

empresa e nem do profissional. Existem, contudo, diferentes modalidades de contrato. Com 

clientes de grande porte, é possível haver um contrato corporativo determinando um montante 

total de horas de serviços profissionais e uma taxa média já prefixada. Outra modalidade prevê 

o aproveitamento e a contratação do profissional independente alocado nos projetos como 

empregado permanente do cliente, mediante o pagamento de uma taxa para a plataforma. A 

Alstra chama esse modelo de test & hire, que de certa forma compete com soluções tradicionais 

de agências de empregados temporários ou empresas de seleção de executivos (“head 

hunters”). 

Toda a gestão contratual dos profissionais independentes é de responsabilidade da Alstra, que 

se responsabiliza pelo pagamento desses profissionais. Todo o processo de gestão de riscos na 

relação com os profissionais também é de responsabilidade da empresa. Na visão das 

lideranças, esse trabalho realizado pela Alstra torna-se mais um componente de valor  para o 

cliente na prestação de serviços, especialmente no ambiente regulatório nacional, em que, 

apesar da reforma trabalhista de 2017, ainda existem incertezas no mercado sobre o 

posicionamento da justiça do trabalho brasileira sobre a contratação de profissionais 

independentes em bases temporárias. 

 

4.1.2. O ambiente competitivo da Alstra 

A Alstra faz parte de um mercado global em rápido crescimento. Como mencionado, não 

existem muitos concorrentes com o mesmo posicionamento da startup operando no Brasil. Em 

um levantamento realizado pelo autor desta tese, foram identificadas 13 plataformas digitais de 



75 

 

trabalho autônomo, incluindo a Alstra − utilizando como referência a classificação proposta por 

Corporaal & Lehdonvirta (2017), que caracteriza esse tipo de empresa como focada em projetos 

de conhecimento intensivo, em que o serviço pode ser prestado a distância ou presencialmente 

e  a plataforma tem um papel importante na viabilização da contratação, coordenação e 

avaliação dos profissionais autônomos. Outra característica importante desse tipo de plataforma 

é que os freelancers, em geral, possuem alto grau de autonomia e baixa dependência da 

plataforma (classificação proposta por Kuhn & Maleki, 2017). O Quadro 10 apresenta a lista 

das plataformas mapeadas, classificadas segundo seu foco de atuação e abrangência geográfica 

de operação. 

Quadro 10 - Plataformas digitais de trabalho autônomo em operação no Brasil, classificadas 
por foco de atuação e abrangência geográfica 

Geografia 
Foco de atuação 

Generalista Focalizada 

Br
as

il 
e 

A
m

ér
ic

a 

La
tin

a 

99Freelas Alstra 

GetNinjas MaturiServices (segmento 

profissionais 50+) 
Workana 

G
lo

ba
is 

Upwork GigNow 

Freelancer Robert Half 

Fiverr Toptal 

Guru  

PeoplePerHour  

Fonte: elaborada pelo autor. 

Os executivos da Alstra não consideram todas essas plataformas como seus concorrentes 

diretos, pois tendem a se perceber como uma solução única no mercado. Entre aquelas com 

foco generalista (multicompetências), a Fiverr e a PeoplePerHour têm um posicionamento 

original no segmento de micro tarefas (Corporaal & Lehdonvirta, 2017), mas vêm se 

expandindo também para o segmento de projetos mais complexos. De qualquer forma, foi 
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possível constatar que os clientes podem navegar entre essas alternativas para suprir suas 

necessidades de competências e os profissionais independentes podem oferecer seus serviços 

em várias delas. Também ficou evidente que o cenário está ficando cada vez mais competitivo. 

Uma descrição dos modelos de negócio das plataformas mapeadas e das características de suas 

operações pode ser encontrada no Quadro 4 (apresentado no Capítulo 2). 

É importante considerar também na análise do ambiente competitivo as empresas que atuam 

com soluções tradicionais de provimento de profissionais para atender necessidades 

temporárias das organizações. Entre elas destacam-se empresas de terceirização, agências de 

temporários e empresas de consultoria. Embora os modelos de negócio dessas empresas sejam 

diferentes, o modelo da Alstra pode ser considerado como um substituto, onde a tecnologia 

aplicada na prestação de serviços representa um diferencial importante. De certa maneira, as 

plataformas digitais de trabalho representam uma evolução dos modelos de terceirização. 

 

4.1.3. Os profissionais independentes cadastrados na Alstra 

Como mencionado, os profissionais que a Alstra busca manter em seu cadastro de freelancers 

são consultores, assessores e especialistas, principalmente nas áreas de negócios e tecnologia. 

Ao fim de 2019, a empresa contava com pouco mais de 10 mil profissionais cadastrados no 

Brasil. A Figura 4 apresenta a distribuição desses profissionais por área de atuação no período. 

Figura 4 - Áreas de atuação dos profissionais cadastrados na Alstra 
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Fonte: arquivos da Alstra Technologies. Dezembro/2019. 

 

Os executivos da Alstra entendem que o interesse dos profissionais pela plataforma muda em 

função do estágio em que se encontram na carreira e que isso também tende a influenciar a 

evolução do relacionamento com eles. Os executivos identificam pelo menos três perfis 

distintos:  

a) o consultor independente, que já consolidou sua atuação como freelancer e vê na 

plataforma um canal para ampliar seus relacionamentos e alavancar a realização de 

projetos que lhes interessa; 

b) o profissional que tem um vínculo permanente com uma empresa, mas tem 

disponibilidade para atuação temporária em projetos, ou realização de trabalhos 

específicos, e vê na plataforma a possibilidade de conquistar este tipo de trabalho e 

complementar sua renda; 

c) o profissional que se encontra entre empregos, desligou-se recentemente de uma 

empresa e busca recolocação também em um emprego formal. Vê na plataforma a 

possibilidade de experimentar coisas diferentes e gerar renda, mas de maneira 

temporária, bem como eventualmente se promover para empresas alvo de sua busca por 

um emprego permanente. 

 

Todos os executivos entrevistados mencionaram a existência dessas diferenças de perfil e 

interesse pela plataforma, conforme coloca um deles: 

 

Eu entendo que esses profissionais têm diferentes momentos. A gente tem, por exemplo, 

os profissionais que já eram consultores, já eram terceirizados e trabalhavam sob 

demanda...em projetos. É alguém que já tem um portfólio próprio, já tem um business 

development próprio. Então, a gente é percebido por esse cara como mais um canal de 

business development. A gente tem também o consultor que está em início de carreira 

ou no início desse modelo de consultoria. Não vou dizer que todos foram para esse 

modelo por escolha; a gente percebe que muitos foram por pressão do contexto: a 

pessoa alcançou um determinado nível de experiência na sua carreira, as vagas 

tradicionais começaram a minguar para ele, então ele se vê tendo que mudar o seu 

modelo de trabalho. A gente acaba ajudando a materializar o futuro próximo da pessoa. 

Esse é o cara que a gente chama de um cara em transição. Não vou dizer que ele tenha 
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mudado o mindset, porque se aparecer uma oferta de um modelo tradicional ele volta 

correndo. E tem um último caso, que são os caras altamente especializados e que a 

carreira é focada em uma relação líquida. Por exemplo: consultores de data science, 

ou SAP [Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados], ou 

consultores de tarefas em jobs de alta especialização. Então, esses caras já estão 

acostumados a trabalhar como PJ [pessoa jurídica], ter uma empresa própria ou 

trabalhar por cooperativa. Ele já está acostumado com esse modelo e, geralmente, ele 

está sempre alocado. Então, basicamente, o cara sai de uma alocação para outra e a 

Alstra acaba sendo mais um ponto de partida para a próxima alocação dele. (Executivo 

3). 

 

Os dirigentes da Alstra apostam em um interesse crescente de profissionais qualificados pelo 

modelo, de modo que o crescimento no número de profissionais cadastrados tem sido 

expressivo. 

 

Estamos percebendo que muitas pessoas não querem mais fazer uma carreira 

tradicional no mundo corporativo e estão dispostas a adotar um modelo de trabalho 

como profissional freelancer. Muitos que procuram a plataforma não estão felizes com 

o seu emprego atual. Estamos captando mais de 2 mil profissionais por mês e 

esperamos chegar a 40 mil profissionais cadastrados em 2021. (Executivo 4). 

 

Ainda é cedo para detalhar os elementos principais nos padrões de relacionamento com os 

profissionais, uma vez que a Alstra está no mercado há pouco tempo e poucos profissionais têm 

experiências recorrentes na plataforma. Existem mecanismos de avaliação e monitoramento 

implantados. O desempenho do profissional é avaliado durante a alocação e no fim, mas ainda 

não há dados acumulados suficientes para traçar perfis de relacionamento de maneira mais 

aprofundada. No momento dos levantamentos, um parâmetro importante para uma avaliação 

mais abrangente do profissional era a repetição da alocação de alguns profissionais. 

 

De certa maneira, a visão sobre a qualidade do profissional é influenciada pela 

demanda: ser acionado ou não na plataforma. (Executivo 1). 
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A visão da administração da Alstra sobre os profissionais independentes cadastrados será 

confrontada mais adiante com a visão dos próprios profissionais, coletada por meio das 

entrevistas e da pesquisa on-line. 

 

 

4.1.4. Os clientes da Alstra 

 

Na visão dos executivos da Alstra, seus clientes são empresas de diferentes segmentos e com 

necessidades distintas. A maioria deles está experimentando o modelo. O processo de 

desenvolvimento de negócios da Alstra envolve a venda de um conceito novo, relacionado com 

uma forma diferente de organizar o trabalho, apelando para a necessidade de a empresa ter 

acesso a competências específicas por um espaço de tempo limitado. Assim, por algum motivo, 

a empresa considera que não vale a pena ter o profissional detentor dessa competência como 

empregado permanente. 

 

Na visão da Alstra, seu serviço substitui de maneira eficaz outros modelos que as grandes 

organizações contavam anteriormente para suprir sua necessidade de profissionais de alta 

qualificação, além da contratação direta com vínculo empregatício, como a contratação de 

temporários via agências, serviços de consultoria ou a prática de body shop, que envolve a 

cessão de consultores especializados por grandes empresas de consultoria durante um período 

de tempo, mediante o pagamento de uma taxa. 

 

Eu odeio o termo body shop. É um termo feio. Além disso, ele envolve um conceito de 

compra do tempo de um profissional que vai ficar à disposição do cliente. Isto muitas 

vezes favorece a perda de foco. Nosso modelo é diferente. Nosso profissional é 

contratado por um período determinado e para um trabalho determinado, com o escopo 

já definido. (Executivo 4). 

 

Embora o modelo de operação permita que as empresas acessem por conta própria a plataforma,  

cadastrem-se e passem a usar o serviço imediatamente, nesse período de entrada no mercado, 

o trabalho de venda tem sido proativo e focalizado em um trabalho de construção de 

relacionamento, o qual é realizado por vendedores especializados e representantes. Tal ação é 

fundamental principalmente para a conquista de grandes contas. 
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Tudo que é novo gera um certo estranhamento. Na verdade, somos um elemento de 

disrupção no mercado de consultoria. Nossa proposta cria uma nova forma de acesso 

à expertise no mercado. (Executivo 2).  

 

Uma vez que o contrato corporativo é fechado, há um período de integração do cliente, em que 

lhe é oferecido apoio no uso da plataforma e do modelo. Uma equipe de suporte da Alstra presta 

esse serviço, mas a estratégia busca educar o cliente para que ele use cotidianamente a 

plataforma e necessite o mínimo possível de assessoria direta. 

 

Depois que o cliente começa a perceber como funciona o modelo, depois das primeiras 

alocações ou dos primeiros trabalhos, ele, sozinho, já começa a botar a plataforma 

para funcionar. (Executivo 3). 

 

Mesmo que a interação digital domine aos poucos a maior parte dos contatos do cliente com a 

Alstra, existe uma equipe de atendimento dedicada a atendê-lo, dependendo do tamanho da 

conta e do pacote de serviços contratado. 

 

Como a empresa adotou uma estratégia de nicho e seus líderes têm uma experiência grande em 

atividades de consultoria, tal suporte e acompanhamento por parte da empresa aumenta a 

segurança na adoção do modelo e, na percepção dos entrevistados, tem se transformado  em um 

diferencial da Alstra, que combina a inteligência dos algoritmos com a experiência e o 

conhecimento dos seus dirigentes na prestação de serviços profissionais. 

 

Queremos ser uma empresa high tech e high touch. (Executivo 4). 

 

Essa visão da administração da Alstra sobre seus clientes será comparada, na Seção 4.2, com a 

percepção dos próprios clientes sobre tal relação, coletada por meio das entrevistas. 

 

 

4.1.5. Desafios futuros da Alstra 

 

O primeiro desafio da Alstra era a consolidação e a expansão do modelo. No momento dos 

levantamentos, o serviço primário era a alocação de profissionais independentes, fonte de 

receita da startup. Apesar das dificuldades percebidas pelos executivos no processo de venda 
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do conceito, eles se mostravam bastante confiantes no crescimento do negócio, principalmente 

em função das mudanças percebidas no ambiente empresarial e no mundo do trabalho. 

 

O novo modelo é uma reação a um fenômeno que está acontecendo na sociedade. 

(Executivo 2). 

 

Quando as entrevistas foram realizadas, também já existiam alguns serviços complementares 

na plataforma relacionados à comunicação e à difusão de conhecimento ligados ao novo modelo 

de trabalho. A Alstra tinha planos de avançar nesses serviços e criar outros que pudessem ser 

fonte de receita adicional. 

 

Queremos ser uma espécie de hub, de central, onde o profissional autônomo trata de 

diversas questões profissionais, não apenas da alocação. (Executivo 3). 

 

Para crescer, a empresa investia em acelerar a experiência digital dos usuários, tanto empresas 

como profissionais, reduzindo a dependência de interação humana direta. Na visão da Alstra, 

isso garantiria as condições para tornar o negócio escalável e acessar inclusive clientes 

empresariais de pequeno porte. Tal caminho já havia sido trilhado por outras plataformas 

internacionais similares. 

 

No fim de 2019, a empresa já tinha iniciado a expansão internacional, aproveitando 

oportunidades e relacionamentos dos sócios e investidores, o que a permitiu abrir uma operação 

no Chile e outra na Península Ibérica, focalizando os mercados de Portugal e Espanha. 

 

Nas próximas seções, serão apresentados os dados coletados sobre a visão dos clientes e dos 

profissionais sobre o relacionamento com a plataforma e sobre esse novo modelo de trabalho. 

 

 

4.2. A visão dos clientes 

 
Esta seção explora a perspectiva dos clientes sobre o modelo de contratação de profissionais 

independentes via plataformas, suas motivações, como estão integrando os profissionais no 

processo de trabalho e resultados percebidos até o momento. Como mencionado na descrição 

da metodologia deste estudo, três clientes foram entrevistados: 
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a. um grande banco, designado aqui como Cliente 1; 

b. uma grande empresa de serviços profissionais (auditoria, consultoria tributária e de 

negócios), designada como Cliente 2; 

c. uma pequena empresa de consultoria na área de gestão e processos, designada como 

Cliente 3. 

 

A seguir, serão apresentados os principais resultados.  

 

4.2.1. Situações em que os clientes utilizam os profissionais independentes e razões para 

a adoção do modelo 

 

Os clientes entrevistados buscam a solução da contratação de profissionais independentes por 

meio de plataformas por diversas razões, as quais parecem variar em função das características 

de seu negócio e de sua estrutura. Assim, foi possível identificar mais claramente dois padrões: 

 

a. Complementação de competências da equipe permanente: nesta situação, o 

cliente utiliza o profissional independente que possui experiências e 

competências diferenciadas e complementares em relação às da equipe 

permanente. A necessidade do uso dessa competência em termos de volume de 

trabalho, ou sua variabilidade/sazonalidade, não justifica a contratação 

permanente.  

 

No nosso caso, usamos os terceiros em atividades complementares. Os 

profissionais têm competências onde não há o interesse de construir essas 

competências na equipe permanente. É o caso, por exemplo, de profissionais 

especialistas em tecnologia, em ERP [Enterprise Resource Planning], tanto 

competência técnica como funcional, aspectos de configuração e infraestrutura. 

(Cliente 2) 

 

Nós tomamos uma decisão, há alguns anos, de que todos os temas que 

estivessem relacionados à questão de riscos, eu teria que ter profissionais na 

auditoria interna com capacidade de fazer o trabalho. Imagina com a 

complexidade do banco, eu tenho situações onde eu preciso de pessoas com 

experiência em temas bem mais complexos, até pessoas com experiência em 
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temas mais simples. Os riscos podem estar em situações muito diferentes. A 

necessidade de correr estes riscos fez com que eu tivesse que encontrar 

parceiros certeiros para esse tipo de trabalho, porque não fazia sentido eu, 

nessas circunstâncias, ter profissionais aqui dedicados, por exemplo, com 

experiência atuarial, com experiência de sustentabilidade, porque eram temas 

muito específicos. Então, o primeiro aspecto de utilização está associado a esse 

trabalho onde é preciso competência, é preciso experiência, mas eu não preciso 

ter o profissional aqui dentro de casa. (Cliente 1). 

 

b. Variabilidade no volume de trabalho: nesta situação, o cliente enfrenta variações 

na demanda de trabalho ou surgem imprevistos e projetos especiais que 

precisam do reforço da equipe permanente. As competências dos profissionais 

independentes podem ser similares às dos profissionais permanentes. 

 

O segundo [tipo] que a gente utilizou bastante no último ano é quando eu tenho 

um aumento no volume de trabalho. Eu defino o meu planejamento em cima de 

uma situação standard, padrão, de avaliação de riscos, mas em função das 

questões de mudança nas organizações no mundo, esses riscos mudam ao longo 

do tempo, as transformações acontecem e eu preciso de profissionais para 

cobrir essa necessidade momentânea. (Cliente 1). 

 

Ao se explorar porque a escolha das plataformas digitais nessas situações e não um modelo 

tradicional de terceirização ou contratação direta de profissionais autônomos, duas justificativas 

principais surgiram nas entrevistas. 

 

A primeira estava relacionada com a agilidade e a facilidade. A plataforma era vista como um 

meio rápido e fácil de encontrar o profissional desejado. Seja pela disponibilidade de 

profissionais cadastrados, seja pelo processo de matching realizado pelo algoritmo, a 

plataforma apresentou vantagens em relação a modelos tradicionais, como as agências de 

contratação de pessoal temporário e a contratação direta de autônomos: 

 

Quando uma demanda surge, quando temos que atender um cliente, precisamos 

mobilizar a equipe rapidamente. As funcionalidades da plataforma ajudam a localizar 
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os profissionais necessários. É um modelo de talento as a service, adequado para 

estruturas ad hoc. (Cliente 2). 

 

Bom, eu acho que em um contexto de transformação, eu precisava de agilidade e essa 

plataforma me dá condições de eu ter um controle razoável do que estou procurando. 

Então, eu consigo olhar se lá dentro tem o perfil que eu preciso, eu coloco a atividade, 

quais são os profissionais que estou procurando e ela me dá as opções de escolha. Eu 

tinha um modelo tradicional antes desse. Eu estou utilizando a plataforma desde o ano 

passado. (Cliente 1). 

 

A segunda justificativa estava relacionada com o custo. O modelo de contratação apresentou 

vantagens de custo em relação a outros modelos, como o modelo de contratação via agências 

ou o modelo de contratação de empresas de prestação de serviços, que era utilizado em paralelo 

por um dos clientes, o banco. 

 

Os clientes maiores veem também a possibilidade de contratação dos autônomos como 

profissionais permanentes como um diferencial da Alstra. Assim, o modelo de contratação 

temporária do profissional independente pode funcionar como um período de teste, sendo que 

há a possibilidade da demanda de trabalho se expandir. 

 

(...) o que eu acho muito legal na Alstra, eu já falei isso, é essa possibilidade desse 

profissional vir trabalhar, funcionar e eu trazê-lo para cá. Gosto dessa ideia, porque é 

uma contratação que eu, quando isso acontece, remunero [a Alstra] como se fosse um 

headhunter desse processo, mas o cara foi experimentado. (Cliente 1).  

 

(...) o modelo pode servir para abrir portas para o profissional na organização, para 

outros projetos ou para eventualmente uma contratação como permanente. (Cliente 2). 

 

4.2.2. Integração dos profissionais nos processos de trabalho 

 

Entre os clientes entrevistados, foi possível perceber que o volume de profissionais contratados 

via plataforma ainda é pequeno em relação à equipe permanente, salvo na pequena empresa de 

consultoria, onde, durante os anos de crise, a empresa desmobilizou sua força de trabalho e 
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ficou atuando em negócios de nicho, passando a trabalhar novamente com projetos de maior 

envergadura recentemente, quando  optou pela contratação via plataforma. 

 

Já nas empresas grandes, ainda predomina a equipe permanente e os modelos tradicionais de 

contratação de terceiros, que também são bastante relevantes. Contudo, os depoimentos 

apontam uma motivação para ampliar o modelo de contratação de autônomos via plataforma. 

 

Ainda não é um volume representativo. Em termos de horas, o que eu tenho contratado 

com terceiros dá uns 5% do meu todo, [desse montante] a plataforma é metade. 2019 

foi 50-50, para o primeiro ano nosso. Esse próximo ano [2020] será 80-20.... o que está 

no orçamento é 80% na plataforma e 20% nos contratados tradicionais. (Cliente 1). 

 

 (...) na nossa unidade, já utilizávamos o modelo de terceirização. Esta participação 

gira em torno de 25% do total das horas contratadas. Dessa parcela, cerca de 1/3 das 

horas está vindo via contratação com a plataforma. (Cliente 2). 

 

Foi possível perceber que os profissionais independentes atuam em conexão com as equipes 

permanentes, sob coordenação de um gestor da empresa contratante. Nas três situações 

estudadas, as empresas clientes trabalham por projeto, o que facilita o processo de integração 

de terceiros. No caso dos clientes entrevistados que são empresas de consultoria, os 

profissionais independentes contratados entram em contato direto com os clientes dessas 

empresas em algumas situações, de maneira integrada com a equipe permanente. Todas essas 

relações são transparentes e todos os envolvidos estão conscientes de que estão interagindo com 

profissionais com diferentes vínculos. 

 

(...) a responsabilidade do trabalho é do gerente da equipe, a gente nunca terceiriza 

completamente o trabalho. Então, todo o pessoal que a gente recebe, tem um 

coordenador nosso acompanhando isso. (Cliente 1). 

 

Os clientes entrevistados não percebiam mudanças significativas na dinâmica de liderança com 

a presença dos profissionais independentes. Nos depoimentos, eles afirmavam que, no processo 

de integração e na dinâmica de liderança, eram mais críticos o estilo pessoal e as competências 

de cada um do que o vínculo que eles tinham com a organização. O fato de os profissionais da 
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Alstra terem experiência em consultoria e trabalho por projetos facilitava essa dinâmica por 

parte da liderança.  

 

Adicionalmente, os clientes entrevistados utilizavam os freelancers em projetos e possuíam 

experiência consolidada em gestão de projetos, seja com uso de metodologias ágeis, seja com 

o uso de metodologias tradicionais. Na visão deles, isso facilitava o processo de integração. 

Nesse contexto, o trabalho era organizado em torno de entregáveis, com prazos e metas a serem 

cumpridos. A equipe treinada nas metodologias de gestão utilizava esses parâmetros no seu 

relacionamento cotidiano de trabalho. 

 

Funcionou bem aqui, o pessoal entende que é um terceiro que é parte da equipe. Às 

vezes tem diferença pela característica do pessoal indicado, mas eu não vejo muito 

problema, eu até vejo uma facilidade no relacionamento. O pessoal também incorporou 

bem que o pessoal é de fora, mas tem que seguir certos parâmetros aqui como uma 

instituição financeira. O pessoal segue um roteiro mesmo sendo um terceiro, então tem 

que assinar que vai manter confidencialidade, tem uma característica de acesso à 

documentação e controle do que ele prepara de informações... A variação está mais em 

função da característica pessoal do que propriamente no estilo de gestão porque é um 

terceiro ou equipe própria. (Cliente 1). 

 

A cultura no passado era um problema para a integração dos terceiros, mas hoje a 

dinâmica de trabalho mudou. Usamos muito a metodologia ágil e a comunicação 

também é mais fluída. Estamos trabalhando com a plataforma desde janeiro de 2019, 

não vejo problema, mas é claro que sempre se pode melhorar. (Cliente 2). 

 

(...) eu fiz uma mudança aqui interna e hoje eu tenho duas formas de fazer o trabalho: 

a metodologia agile e a metodologia tradicional. Todos são treinados, formados, e o 

gerente tem a opção de usar uma ou outra. Como os profissionais que a gente tem 

buscado têm alguma experiência para isso, facilita. (Cliente 1). 

 

Os entrevistados reforçaram que o requisito fundamental para a contratação de profissionais é 

o conhecimento técnico, afinal, eles buscam especialistas, detentores de competências 

específicas, para realizar o trabalho junto com suas equipes permanentes. Todavia, todos 
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mencionaram a importância das competências de relacionamento interpessoal e de 

metodologias de trabalho para garantir o sucesso e a rápida integração nos projetos. 

 

 

4.2.3. Resultados percebidos pelos clientes até o momento  

 

A avaliação dos clientes sobre o resultado da contratação de profissionais via plataforma é 

positiva. Todos manifestaram que suas expectativas em relação ao modelo têm sido atendidas 

e destacam positivamente tanto o perfil como a entrega dos profissionais contratados via 

plataforma. Elogiam também o atendimento recebido por parte da equipe de suporte da 

plataforma. 

 

(...) os resultados são bons. Eu acho que esse aspecto de flexibilidade funcionou. É 

claro que, para um primeiro ano, tem coisas que precisavam ser ajustadas e elas estão 

sendo. A entrega do trabalho dos profissionais atendeu o que a gente precisava, tanto 

que a gente está aumentado para o próximo ano, né? (Cliente 1). 

 

O profissional que vem pela Alstra é muito bom. A grande sacada é um domínio maior 

do processo de assessment. Tem alcançado os resultados esperados. Nosso plano é 

expandir. (Cliente 2). 

 

Quanto ao comprometimento dos profissionais, os clientes não percebem diferenças 

significativas. Eles entendem que as razões que fazem os profissionais independentes se 

comprometerem com o resultado do trabalho são diferentes, mas têm dificuldade de comparar 

com o pessoal próprio. 

 

Eu não consigo, na verdade, te fazer uma base de comparação entre... Quando você 

tem um volume de pessoas como eu tenho, às vezes você também teve alguns que não 

foram totalmente comprometidos, né? (Cliente 1). 

 

É muito difícil comparar. O pessoal próprio tem pressões pela gestão do projeto que o 

profissional independente não tem. Também é diferente em comparação com o modelo 

tradicional de terceirização. Na terceirização você contrata o serviço. O profissional 
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que vem pela Alstra demanda mais gerenciamento, mas o pessoal entende as limitações 

do modelo. (Cliente 2). 

 

(...) eu espero uma pessoa equilibrada, que reporte à liderança do projeto e que 

entregue as competências que estavam no seu CV [curriculum vitae]. É isto. (Cliente 

2). 

 

Entre os fatores que fazem os profissionais independentes se comprometerem, os clientes 

mencionam a questão da reputação profissional, o fato de poder acrescentar o projeto e a 

experiência no cliente no portfólio, as avaliações positivas que recebem dos clientes e a 

possibilidade, dentro do modelo da Alstra, de serem eventualmente contratados como 

profissionais permanentes na organização cliente. 

 

Outro fator interessante nos dois casos de empresas grandes entrevistadas é o fato de a área de 

RH não se envolver diretamente no processo de contratação dos profissionais independentes. 

Em ambos os casos, a iniciativa foi liderada pela área de negócios, que conduziu a contratação 

da Alstra como provedora de serviços. 

 

A gente tem uma estrutura onde cada uma das áreas tem um especialista de RH, que é 

consultor de RH, que fica junto conosco. Então, esse pessoal conhece, acompanha [o 

processo de contratação de profissionais independentes], mas a distância. Nenhuma 

participação mais próxima, não. (Cliente 1). 

 

4.3. A visão dos profissionais 

 
Nesta seção, serão apresentados os dados levantados em relação à perspectiva dos profissionais 

independentes cadastrados na plataforma sobre esse modelo de trabalho, bem como sobre suas 

relações com a plataforma e com os clientes. Como mencionado na metodologia do estudo 

(Capítulo 3), o processo de coleta de dados sobre a visão dos freelancers ocorreu em duas 

etapas. Na primeira, foram coletados dados qualitativos, por meio de entrevistas. Dez 

voluntários aceitaram o convite para participar das entrevistas. Na segunda, após a interpretação 

inicial dos dados qualitativos, foi realizada uma survey (pesquisa on-line) para confirmar alguns 

padrões identificados e complementar as informações coletadas. Nessa segunda etapa, foram 

aproveitados para análise os questionários de 280 respondentes que declaravam ter experiência 
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efetiva como freelancers. As características dos profissionais entrevistados e dos participantes 

da survey serão descritas na próxima seção. 

 

O foco dos levantamentos era conhecer melhor (1) o perfil dos profissionais independentes que 

estão cadastrados na Alstra; (2) como eles definem sua situação atual de trabalho e as razões 

que os levaram a adotar esse modelo; (3) as vantagens e desvantagens que eles percebem no 

atual modelo de trabalho; (4) como eles percebem seu comprometimento pessoal com o 

trabalho; (5) sua visão sobre as competências necessárias para o sucesso no modelo de trabalho 

independente; (6) as mudanças percebidas na sua renda; e (7) seus planos de futuro.  

 

Nas seções subsequentes, para cada aspecto mencionado acima, serão apresentados 

conjuntamente os resultados do levantamento qualitativo e da survey para facilitar a análise e a 

interpretação dos dados.  

 
 

4.3.1. Perfil dos profissionais 

 

Os profissionais que participaram das entrevistas individuais apresentavam um perfil de 

profissional maduro, que se pode caracterizar como de alta qualificação. A maioria era do sexo 

masculino, possuía pós-graduação, apresentava fluência em idiomas e experiência profissional 

consolidada, tanto com vínculo formal de trabalho em diferentes empresas como com outras 

vivências, como a experiência empreendedora − sendo sócio ou proprietário de um negócio − 

ou a experiência de trabalho como cooperativado. 

 

Um aspecto comum nas narrativas dos entrevistados sobre sua qualificação e experiência, foi a 

definição clara de uma área de expertise, demonstrando uma conexão forte entre o que o 

indivíduo faz e o que ele conhece. Tal definição surge como uma maneira de se projetar 

individualmente e promover seu conhecimento para o mercado. Foi possível perceber a 

correspondência entre o conteúdo que o entrevistado utiliza no discurso para descrever essa 

expertise e o sumário de qualificação que ele utiliza no perfil do LinkedIn. Seguem alguns 

exemplos dessa articulação: 

 

(...) sou gerente de projetos, atuo com [implantação de] ERPs, principalmente. Nos últimos 

cinco anos e meio trabalhei com o Proteus (...). (Profissional 4). 
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Eu sou formado em tecnologia, com escopo, experiência em modelagem estatística, 

modelos preditivos... agora está na moda falar ciência de dados. (Profissional 10). 

 

Sou analista de negócios, especialista em data visualization e big data, trabalho numa 

health tech (...) e faço trabalhos como freelancer há algum tempo. (Profissional 7).  

 

O Quadro 11 resume esses dados, coletados nas entrevistas e no perfil de cada um no LinkedIn. 

 

Quadro 11 - Resumo dos perfis dos profissionais participantes das entrevistas individuais 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Código Gênero Idade Escolaridade Idioma Area de 
atuação como 
autônomo

Tempo 
exp. 
autônomo

Tempo 
Exp Total

Experiência Empresas Qtde. 
Competên-
cias

1 Masc. 29 Mestrado em 
Business 
Economics

Inglê (Full 
Professional), 
Francês 
(Professional 
Working)

Consultoria de 
negócios

1 ano 10 anos Trabalhou em 5 
empresas, entre elas 
uma multinacional de 
prestação de serviços 
de consultoria, 
serviços de IT, 
produtos de consumo 
e um banco.

26

2 Masc. 52 Graduação 
em Relações 
Internacio-
nais

Não menciona Auditoria 
interna

15 anos 25 anos Trabalhou em 2 
empresas na área de 
serviços financeiros e 
serviços de tecnologia

3

3 Masc. 30 Graduação 
em Relações 
Internacio-
nais

Inglês (Full 
Professional)

Auditoria 
interna

3 meses 7 anos Trabalhou em 3 
empresas e foi 
proprietário de um 
pequeno negócio

17

4 Masc. 42 MBA Não menciona Gerente de 
Projetos

8 anos 19 anos Trabalhou em 
empresas industriais

6

5 Masc. 63 MBA Inglês 
(Professional 
Working)

Consultor 
Empresarial

1 ano 40 anos Foi proprietário de 2 
empresas e atou em 
entidade de 
representação de 
classe

27

6 Femin. 40 MBA Inglês 
(Professional 
Working)

Contabilidade, 
auditoria e 
consultoria 
financeira

4 anos 20 anos É proprietária de uma 
firma de 
contabilidade, 
trabalhou em 5 
empresas

31

7 Masc. 28 Pos graduado 
em gestão 
financeira

Inglês 
(Professional 
Working)

Analista de 
inteligência

9 anos Trabalhou em 6 
empresas

16

8 Masc. 60 Graduação 
em Letras

Não menciona Consultoria de 
processos

13 anos 40 anos Trabalhou em 3 
bancos antes de iniciar 
carreira como 
consultor

36

9 Femin. 33 MBA Inglês (Limited 
Working), 
Espanhol (Full 
Professional)

Consultoria de 
processos

6 meses 13 anos Trabalhou em 6 
empresas

23

10 Masc. 30 Mestrado em 
estatística

Não menciona Consultoria de 
negócios

3 meses 13 anos Trabalhou em 6 
empresas

9
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De forma semelhante ao identificado na fase qualitativa, os respondentes da pesquisa on-line 

(n=280) podem ser considerados profissionais maduros e bastante qualificados. Eles 

apresentaram uma média de idade de 46,6 anos (desvio padrão = 11,3 anos), com mediana de 

47 anos. A maioria se declara do gênero masculino (76,4%). No que se refere à qualificação 

profissional, mais de 60% indicaram tempo de experiência profissional acima de 20 anos. 

Quase dois terços possuíam pós-graduação (63,21%), dos quais 10,7% em nível de mestrado 

ou doutorado. Finalmente, mais da metade (53,9%) se declarava fluente em mais de um idioma. 

As Tabelas 3 a 7 apresentam esses dados tabulados. 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos profissionais independentes por faixa etária (em anos) 

Faixa etária Quantidade Percentual 
Até 25 5 1,8% 
26-30  19 6,8% 
31-35 31 11,1% 
36-40 34 12,1% 
41-45 39 13,9% 
46-50 45 16,1% 
51-55 44 15,7% 
56-60 27 9,6% 
61-65 23 8,2% 
66+ 13 4,6% 
Total 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

Tabela 4 - Distribuição dos profissionais independentes por gênero 

Gênero Quantidade Percentual 
Feminino 66 23,6% 
Masculino 214 76,4% 
Total 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 5 - Distribuição dos profissionais independentes por tempo de experiência (em anos) 

 
Tempo de experiência Quantidade Percentual 
0 a 5 15 5,4% 
6 a 10 27 9,6% 
11 a 15 33 11,8% 
16 a 20 37 13,2% 
21 a 25 45 16,1% 
26 a 30 46 16,4% 
31 a 35 34 12,1% 
36 a 40 24 8,6% 
41+ 19 6,8% 
Total 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Tabela 6 - Distribuição dos profissionais independentes por nível de escolaridade 

Nível de escolaridade Quantidade Percentual 
Graduação universitária 98 35,0% 
Pós-graduação lato sensu (MBA ou similar) 147 52,5% 
Mestrado 26 9,3% 
Doutorado 4 1,4% 
Outro/prefiro não informar 5 1,8% 
Total geral 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Tabela 7 - Distribuição dos profissionais independentes por fluência em idiomas (número) 

 Idiomas Quantidade Percentual 
Um 129 46,1% 
Dois  96 34,3% 
Três  46 16,4% 
Quatro  8 2,9% 
Cinco  1 0,4% 
Total 280 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.3.2. Modelo atual de trabalho e razões para a sua adoção 

 

Ao se integrar os dados levantados nas entrevistas com os dados coletados via survey, foi 

possível caracterizar o modelo de atuação dos freelancers na amostra de cadastrados na Alstra. 

Os resultados encontrados corroboram a ideia apresentada nos fundamentos teóricos de que o 

formato de atuação dos profissionais independentes não é homogéneo, pois pode variar em 

função das visões e expectativas desses profissionais em relação à sua carreira, ou até mesmo 

em função de circunstâncias do mercado de trabalho ou do momento de vida do indivíduo. Para 

descrever as características do modelo de trabalho, procurou-se, em primeiro lugar, mapear 

como os próprios profissionais definiam sua situação atual de trabalho na sua perspectiva de 

carreira. Na etapa qualitativa do levantamento, isso foi feito por meio de uma pergunta aberta. 

Já na etapa da survey, os respondentes assinalavam a opção que, em sua percepção, melhor 

correspondia à sua situação atual, ou a descreviam com suas próprias palavras na opção 

“outros”.  

 

Nas entrevistas individuais, alguns padrões emergiram, conforme descrito abaixo: 

a. Profissional freelancer full-time - aquele que trabalha como profissional independente 

em tempo integral; 

b. Profissional freelancer part-time - aquele que se dedica apenas parte do tempo como 

profissional independente, possuindo outras atividades remuneradas; 

c. Empregado de uma empresa e que realiza trabalho autônomo eventualmente - aquele 

que tem um vínculo por tempo indeterminado com uma empresa e, em paralelo, ou nas 

horas vagas, faz trabalhos como autônomo de maneira eventual; 

d. Está entre empregos, mas quer se tornar profissional independente - aquele que se 

desligou de um emprego e, enquanto busca recolocação no mercado, experimenta o 

trabalho autônomo e considera esse tipo de trabalho uma possibilidade para o futuro; 

e. Proprietário ou sócio de um negócio - trata-se de um empreendedor, dono de um 

pequeno negócio, que trabalha também como profissional independente, aproveitando 

sua expertise. O trabalho autônomo pode ou não ter sinergia com o negócio atual do 

indivíduo. 

 

A pesquisa on-line possibilitou verificar se esses padrões se repetiam e se outros surgiam por 

meio das respostas abertas. A Tabela 8 apresenta as frequências de respostas para os itens 

listados no questionário de pesquisa. Já a Tabela 9 mostra outras situações descritas pelos 
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próprios respondentes que não se identificaram com a lista apresentada e marcaram a opção 

“outros”. 

 

Tabela 8 - Distribuição de frequência da situação atual de trabalho 

Opção que melhor descreve a situação atual de trabalho Quantidade Percentual 
Estou entre empregos, mas busco trilhar uma carreira independente 36 12,9% 
Sou empregado de uma empresa e faço trabalhos como freelancer de 
maneira pontual 37 13,2% 
Sou freelancer full-time 63 22,5% 
Sou freelancer part-time 31 11,1% 
Sou proprietário ou sócio de um negócio 49 17,5% 
Outros 64 22,9% 
Total geral 280 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 
Tabela 9 - Outras situações de trabalho indicadas 

Outras situações de trabalho  Quantidade 
Aposentado em busca de trabalho freelance ou emprego 5 
Atuando como PJ 9 
Em desligamento da empresa (aviso prévio) 1 
Buscando oportunidades profissionais 3 
Consultor (de tecnologia, de negócios etc.) 3 
Corretor de imóveis 1 
Cursando doutorado e em busca de emprego e/ou trabalho freelance 1 
Desempregado 25 
Em busca de trabalho 1 
Em busca de recolocação no mercado 2 
Entre empregos e buscando uma oportunidade como PJ 1 
Iniciando na empresa e aceitando outros serviços 1 
Funcionário público 1 
Motorista de aplicativo 1 
Microempresário individual 1 
Não estou trabalhando  1 
Profissional liberal 1 
Regime cooperado 1 
Sócio de uma empresa e buscando oportunidade como CLT ou PJ 1 
Sou empregado de uma empresa e não desejo sair 1 
Sou freelancer part-time e busco oportunidades de emprego 1 
Tenho minha empresa de serviços e estou a fim de me empregar 1 
Vazio (descreveu a situação) 1 
Total 64 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Assim, ao explorar a lista da opção “outros” nessa pergunta, talvez três outras condições 

poderiam ser investigadas em pesquisas futuras no contexto brasileiro, independentemente da 

frequência de respostas no presente levantamento:  

a. Aposentado que realiza trabalhos como freelancer (part-time ou full-time) - com o 

envelhecimento da força de trabalho no Brasil e as dificuldades que o País vem 

enfrentando com o sistema de previdência pública, essa modalidade pode servir como 

uma alternativa para profissionais qualificados que pretendem se manter ativos e/ou 

desejam complementar a renda. 

b. Funcionário público que realiza trabalhos como freelancer - com as restrições fiscais no 

setor público, o possível contingenciamento de despesas e os aumentos de salário no 

setor público, a atuação como profissionais independentes pode surgir como alternativa, 

principalmente para aqueles que tem regime de trabalho em tempo parcial. 

 

A resposta “atuando como PJ” que surgiu na pesquisa é uma situação muito peculiar do 

contexto brasileiro, pois no País há diversas interpretações para o vínculo de trabalho PJ 

(Carvalho de Azevedo & Tonelli, 2014). 

 

Todos os participantes de pesquisa on-line, independentemente da situação atual de trabalho 

com a qual se identificava, possuíam algum tempo de experiência como autônomo. A existência 

desse tempo de experiência foi, inclusive, o critério para a seleção da amostra de respondentes. 

A experiência prévia como profissional independente também apareceu nas entrevistas, mas 

não de maneira tão clara, uma vez que muitos entrevistados estavam trabalhando nesse modelo 

há pouco tempo. A Tabela 10 apresenta a distribuição de frequência do tempo de experiência 

como autônomo para os respondentes da pesquisa on-line. Chama a atenção o fato de que quase 

um terço da amostra apresentava mais de 10 anos de atuação como profissional independente. 

 

Tabela 10 - Tempo de experiência com trabalho independente 

Anos de trabalho independente Quantidade Percentual 
Menos de 1 62 22,1% 
Entre 1 a 3 63 22,5% 
Entre 3 a 10 64 22,9% 
Mais de 10 91 32,5% 
Total geral 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Como parte da caracterização do modelo do trabalho independente, pretendia-se também 

entender como os profissionais independentes buscavam oportunidades de trabalho. Nesse 

aspecto, ficou claro que os profissionais independentes buscam trabalho em diversas 

plataformas e sites, bem como por meio da sua rede de relacionamentos. Esse comportamento 

de conexão com mais de uma plataforma surgiu nas entrevistas, principalmente entre os 

participantes que tinham mais experiência no trabalho como freelancers. 

 

Estou cadastrado na Alstra há cerca de dois meses, mas estou cadastrado também numa 

plataforma europeia e na Workana (Profissional 5). 

 

Já trabalhei com outras consultorias, como a ... [cita 4 empresas] em parceria, mas 

com plataformas é a primeira vez. (Profissional 8). 

 

Estou cadastrado em outras duas plataformas, na Upwork, onde ainda não recebi 

nenhum trabalho e na Workana, onde faço uma média de dois trabalhos por mês. 

(Profissional 7). 

 

 

O levantamento via pesquisa on-line reforçou as evidências desse comportamento (ver Tabela 

11 na próxima página). A maioria dos respondentes estão vinculados a diversas plataformas, 

sites ou serviços de relacionamento profissional. Ainda que algumas dessas plataformas ou sites 

tenham modelos de negócio muito diferentes daquele da Alstra, ou mesmo que não estejam 

necessariamente focalizadas na intermediação de trabalho independente, tal comportamento 

denota proatividade dos profissionais. Ao se vincular em diversos serviços e plataformas, 

procuram expandir sua exposição no mercado e multiplicar a geração de oportunidades de 

trabalho.  
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Tabela 11 - Plataformas, sites ou serviços em que os profissionais mantêm cadastro ativo 

Plataformas assinaladas Quantidade Percentual** 
LinkedIn 271 97,8% 
Vagas.com 188 67,9% 
Revelo 79 28,5% 
Workana 30 10,8% 
Freelancer 21 7,6% 
Indeed 10 3,6% 
Fiverr 8 2,9% 
Be Flexy 6 2,2% 
Upwork 5 1,8% 
Catho 4 1,4% 
Toptal 3 1,1% 
InfoJobs 2 0,7% 
Trampos.co 2 0,7% 
Outros 8 2,9% 
Total de respondentes 277   
Total de opções assinaladas 637   

Fonte: elaborada pelo autor. 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é 

superior a 100%, pois os respondentes podiam indicar mais de uma opção. 

 

 

Outra característica importante do modelo de trabalho estudado diz respeito às maneiras como 

o trabalho é realizado, identificando-se certa variedade de formas. Embora os projetos 

contratados via Alstra envolvam, com muita frequência, a realização de parte do trabalho na 

empresa cliente, os profissionais independentes relataram, tanto nas entrevistas como nos 

questionários da pesquisa on-line, trabalhar em vários locais diferentes. Na pesquisa on-line, 

apenas 26% indicaram somente um local de trabalho (em casa, na empresa ou no cliente), 

sendo que a opção “em casa” foi assinalada pela maioria dos respondentes. A Tabela 12 

detalha tais resultados da pesquisa on-line. 
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Tabela 12 - Locais onde o trabalho independente é realizado 

Locais onde realiza o trabalho Quantidade % dos respondentes** 
Em casa 218 77,9% 
No escritório do cliente/empresa contratante 129 46,1% 
Em escritório compartilhado 75 26,8% 
Em meu escritório 64 22,9% 
Em locais públicos com wi-fi 46 16,4% 
Outros 7 2,5% 
Total de respondentes 280   
Total de opções assinaladas 541   
Fonte: elaborada pelo autor. 
Nota 
*A pergunta permitia múltipla escolha.  
**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 100%, 
pois os respondentes podiam indicar mais de uma opção. 

 

Vale ressaltar que a entrega de trabalho 100% on-line é menos comum no modelo de negócio 

da Alstra, mas como os profissionais estão vinculados a outras plataformas e encontram 

diversas maneiras de prestar serviços, é possível que esse fator tenha alguma influência na 

resposta sobre local onde o trabalho é realizado. Um dos entrevistados, por exemplo, relatava 

que por ter um vínculo pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em uma 

empresa e prestar serviços como freelancer nas horas vagas, preferia aceitar projetos em que as 

entregas pudessem ser feitas remotamente. 

 

Como tenho um vínculo de trabalho em tempo integral, meu objetivo é complementar 

renda e aprender coisas novas. Busco projetos que eu possa realizar depois do 

expediente, assim posso aproveitar as madrugadas. É ótimo quando o cliente está no 

pacific [time] zone. Todo o trabalho é feito de maneira remota. (Profissional 7). 

 

Já em relação às razões que levaram os profissionais a adotarem um modelo de trabalho 

independente, verificou-se novamente grande variedade de motivos. Também nesse caso, as 

entrevistas permitiram identificar alguns padrões, que foram verificados posteriormente na 

pesquisa on-line. As razões envolvem tanto necessidades impostas pelo contexto, como a 

conjuntura econômica e a dificuldade de encontrar uma recolocação no mercado, como 

questões relacionadas com a motivação pessoal e o desejo de adotar um estilo de vida diferente. 

O Quadro 12 apresenta alguns exemplos de como os entrevistados pontuaram essas razões nas 

duas dimensões. 
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Quadro 12 - Depoimentos sobre razões para adotar o modelo de trabalho independente, 
classificados por tipos 

Tipo 1: razões impostas pelo contexto Tipo 2: razões relacionadas com a motivação 
pessoal 

Na verdade, no último emprego mesmo como CLT, 
eu era gerente [no banco] na área de câmbio, 
comércio exterior. Aí houve um corte e eu fui me 
arriscar, fui dar uma olhada no mercado. Tenho 
uns amigos que já estavam atuando, fui chamado 
por um amigo que tinha acabado de virar sócio de 
uma consultoria e gostei, gostei pelas 
possibilidades, perspectivas... Isso foi em agosto 
de 2006. (Profissional 8). 

Estava trabalhando num banco, em uma área 
específica, fazendo só aquilo. Então, eu achei que 
conseguiria aplicar em diversos casos a minha 
experiência, mas eu estava limitado à uma área de 
um banco. A Alstra me possibilitou isso, participar 
de “n” projetos, mesmo que às vezes sejam em 
bancos, mas em diversas áreas. É exatamente isto 
que eu estava procurando. Queria experiência, ver 
coisas diferentes, não só fraudes, ou só crédito, ou 
só risco. (Profissional 10). 

Em 1997, no meu último emprego, houve uma crise 
e eu resolvi entrar no mercado como autônomo, 
trabalhando na parte de tecnologia, que era minha 
especialidade, alugando máquinas para as pessoas 
que precisavam. Ao mesmo tempo, tinha muitas 
propostas da época do SOX [Sarbannes Oxley Act] 
e eu fazia alguns relatórios ou implementação do 
SOX para algumas empresas da área química. 
(Profissional 2). 

Hoje estou com um escritório, com o meu 
escritório. Eu tenho três linhas de serviço: eu tenho 
auditoria, consultoria e contabilidade. O serviço 
de contabilidade, que engloba fiscal, folha, 
apuração de impostos, aquele dia a dia... é nisso 
que o pessoal que trabalha comigo atua. Os 
trabalhos de auditoria e consultoria  sou eu quem 
faço.”(Profissional 6). 

Eu era empresário, já tive três empresas. Minha 
última experiência foi com uma fábrica de móveis 
que vendia seus produtos exclusivamente pela 
internet. Com a crise e considerando as incertezas 
da economia brasileira, resolvi me recolher um 
pouco nos investimentos e atuar como profissional 
autônomo. Pretendo voltar a investir em outro 
negócio no futuro, mas não descarto continuar 
como autônomo indefinidamente se o modelo atual 
se mostrar promissor. (Profissional 5). 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na pesquisa on-line, foi apresentada aos respondentes uma lista de razões dessas duas 

naturezas, bem como a possibilidade de mencionar outras alternativas. O resultado do 

levantamento é a apresentado na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Razões para a escolha do modelo de trabalho independente 

Razões para a escolha do arranjo de trabalho atual Quantidade  
Perdi o emprego e não tinha perspectiva de curto prazo de me recolocar 114 40,7% 
Queria aprender coisas novas, ter experiências diferentes 108 38,6% 
Queria ter maior autonomia  102 36,4% 
Queria ter flexibilidade de horários 102 36,4% 
Buscava melhoria em minha remuneração 85 30,4% 
Tinha vontade de empreender 77 27,5% 
Queria ampliar minha rede de relacionamentos 59 21,1% 
Questões pessoais exigiam um arranjo de trabalho mais flexível 36 12,9% 
Outros 11 3,9% 
Total de respondentes 280  
Total de opções assinaladas 694   
Fonte: elaborada pelo autor. 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 100%, 

pois os respondentes podiam indicar mais de uma opção. 

 

 

Foi possível identificar que a maioria dos respondentes da pesquisa sinalizaram ter optado por 

esse modelo por razões relacionadas com a motivação pessoal (55,4%). Adicionalmente, as 

razões que levaram os indivíduos a escolherem o modelo de trabalho de profissional 

independente apresentam relação com a maneira que definem sua situação de trabalho. Assim, 

os indivíduos que se classificaram como freelancers part- time, empreendedores ou 

empregados eventualmente assinalaram razões associadas à motivação pessoal com maior 

frequência do que aqueles que se classificaram como estando entre empregos, freelancers full-

time e outros. A Tabela 14 resume estes dados. 
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Tabela 14 - Comparação entre os tipos de razões para a escolha do modelo de trabalho 

independente e a situação de trabalho descrita pelo respondente 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Obs.: O teste qui-quadrado para a relação entre a autodefinição da situação de trabalho e os tipos de 

razões apontadas para a escolha do modelo de trabalho independente indicou PValue = 0,00060526. 

Ou seja, é possível afirmar que os tipos de razões para a escolha do trabalho independente variam 

conforme a maneira que o profissional define sua situação. 

 

 

 

4.3.3. Vantagens e desvantagens percebidas no modelo de trabalho atual 

 

Da mesma forma que nas seções anteriores, a percepção sobre as vantagens e as desvantagens 

no modelo de trabalho atual foi coletada primeiramente por meio das entrevistas. Nessa etapa, 

foi possível identificar padrões que destacavam tanto aspectos subjetivos da experiência de 

trabalho − como a sensação de autonomia e realização − quanto aspectos mais objetivos − 

relacionados com pontos como progressão na carreira e segurança. Esses padrões foram 

ampliados na etapa da pesquisa on-line. Os resultados de ambos os levantamentos serão 

apresentados a seguir.  

 

Entre as vantagens da sua experiência pessoal como profissionais independentes, os 

entrevistados (etapa 1) destacaram principalmente aspectos relacionados com o estilo de vida 

e, portanto, com aspectos subjetivos da carreira. Já os aspectos mais objetivos, como 

remuneração, segurança e progressão na carreira, foram menos citados.   

 

O Quadro 13 resume alguns aspectos positivos identificados nas entrevistas. 

 

Situação de trabalho e razões para a escolha do modelo atual

Quant. % Quant. % Quant. %

Sou freelancer full-time 33 52,4% 30 47,6% 63 100,0%

Sou Freelancer part time 10 32,3% 21 67,7% 31 100,0%

Sou proprietário ou sócio de um negócio 14 28,6% 35 71,4% 49 100,0%

Sou empregado de uma empresa e faço trabalhos como freelancer 11 29,7% 26 70,3% 37 100,0%

Estou entre empregos 16 44,4% 20 55,6% 36 100,0%

Outros 41 64,1% 23 35,9% 64 100,0%

Total dos respondentes 125 44,6% 155 55,4% 280 100,0%

Razões relacionadas 

com motivação pessoal

Razões impostas 

pelo contexto

Total
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Quadro 13 - Aspectos positivos da experiência de trabalho independente, relacionados com o 
estilo de vida 

Aspectos identificados Depoimentos típicos 

1. Flexibilidade (...) alguns projetos que eu peguei tinham muita flexibilidade de 
horário... poder trabalhar em casa. Então, assim, vou ao cliente, 
faço os levantamentos que tenho que fazer, venho para casa, 
arrumo todo o trabalho, faço uma apresentação, tranquilo e tal, 
vou para a empresa e apresento. Quer dizer, a flexibilidade acho 
que é ...vamos dizer assim, o maior atrativo para mim. (Profissional 
8). 
Tem semanas que você se dedica a acelerar uma determinada 
atividade e você consegue fazer isso bem. Como também pode 
dedicar, nessa outra semana, um pouco mais à sua parte familiar. 
(Profissional 2). 

2. Autonomia e 

responsabilização 

(...) eu acho que um vínculo de maior respeito, porque quando a 

gente está falando de PJ para PJ, a gente está falando de regras, 

de coisas bem delimitadas. Porque eu acho que quando você é 

CLT, você tem lá suas metas, mas elas são muito subjetivas. 

(Profissional 4). 

Um aspecto positivo é poder trabalhar direto com o cliente sem 

intermediários. Você não é subordinado de ninguém. É você com o 

seu tempo. (Profissional 9). 

3. Realização Você consegue atuar em projetos da sua escolha.(Profissional 10). 

4. Relacionamentos Networking é outro aspecto positivo. Você conhece muita gente. 

(Profissional 9). 

(...) abre um leque para você, de repente, ir criando o seu contato e 

fazendo um networking. Esse é um lado que eu acho bacana, é uma 

porta de entrada para quem quer seguir carreira tendo a própria 

consultoria. (Profissional 3). 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com relação às questões objetivas, o único aspecto que surgiu com frequência nas 

entrevistas foi a remuneração: O que me atrai é uma maior liquidez financeira, de 

primeiro momento. Eu acredito que se você for um bom administrador, acredito que é 

o meu caso, felizmente, você consegue gerenciar melhor os recursos para a sua 

aposentadoria. (Profissional 4). 

A remuneração acaba sendo um pouco maior se você fizer as equiparações. 

(Profissional 10). 



103 

 

 

Contudo, na pesquisa on-line, a remuneração não surgiu com alta frequência entre as vantagens 

assinaladas. Os respondentes conferiram maior destaque às questões de estilo de vida, de forma 

similar ao encontrado nas entrevistas. 

 

A Tabela 15 apresenta os resultados da pesquisa on-line sobre a percepção das vantagens 

desse modelo de trabalho. 

 

Tabela 15 - Vantagens percebidas no modelo atual de trabalho 

Vantagens do modelo atual de trabalho Quantidade Percentual** 
Flexibilidade de horário 185 66,1% 
Autonomia  147 52,5% 
Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 147 52,5% 
Aprendizado 135 48,2% 
Possibilidade de crescimento profissional 104 37,1% 
Remuneração 94 33,6% 
Escopo de trabalho claramente definido 78 27,9% 
Recursos disponíveis para trabalhar 40 14,3% 
Segurança 27 9,6% 
Nenhuma/não tinha opção 10 3,6% 
Total de respondentes 280   
Total de opções assinaladas 967   
Fonte: elaborada pelo autor. 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 

100%, pois os respondentes podiam indicar mais de uma opção. 

 

 

Vale notar que mesmo na discussão das vantagens, aspectos negativos surgiram. Um pequeno 

grupo de participantes afirmou não ver vantagem no novo modelo. Todos eles haviam adotado 

o trabalho autônomo por necessidade (perda do emprego ou falta de oportunidades no 

mercado). É curioso que alguns desses indivíduos estavam nessa situação há bastante tempo, 

alguns apontando mais de 10 anos de experiência como freelancers.   

 

Quando estimulados a falar sobre as desvantagens percebidas em sua experiência real com o 

trabalho autônomo, a maioria dos entrevistados destacou aspectos relacionados a questões 
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objetivas da carreira, principalmente ligadas a sobrevivência e segurança (ver Quadro 14 com 

destaques das entrevistas). 

 

Quadro 14 - Aspectos negativos da experiência de trabalho  

Aspectos identificados Depoimentos típicos 

1. Insegurança (...) se fosse para ter uma coisa, assim, fixa, viver disso... Então, 
essa instabilidade, de você não ter sempre proposta, ter falta de 
clientes, é complicado também. (Profissional 3). 
O negativo que eu acho é mais ou menos aquela estória do pintor, 
que você está lá pintando a parede e tiram a escada, né? Porque, 
assim, você não tem a retaguarda que a CLT proporciona, né? O 
projeto termina, ou ele vai por outro caminho, porque às vezes a 
gente é contratado e é tudo bonitinho, mas hora que você chega é 
tudo diferente. (Profissional 8)  

2. Carreira Pensando no longo prazo, fica difícil você almejar uma posição 

talvez mais gerencial. Você vai ser sempre mais, vamos dizer assim, 

um analista, alguém mais hands on, mesmo que você pegue um 

trabalho estratégico, vamos dizer assim, que não tenha 

desenvolvimento, você vai sempre estar do lado operacional. 

Dificilmente eu vejo uma oportunidade de carreira.  

Profissional 10). 

3. Gestão do escopo Muitas empresas não estão acostumadas a ter um contratado lá, 

uma pessoa que está fazendo especificamente uma função lá, uma 

determinada atividade. (Profissional 10). 

Existe a dificuldade de entender a necessidade do cliente. Nem 

sempre os briefings na plataforma estão claros e as interações 

iniciais nem sempre ajudam. Há dificuldade de comunicação com o 

cliente. Outras vezes há mudança de escopo e o cliente não quer 

pagar pela mudança. (Profissional 7). 

4. Suporte na execução do 

trabalho 

Você não tem apoio quando ocorrem problemas no cliente. De 

certa forma, você fica à mercê do cliente. (Profissional 2). 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Essa preocupação com as questões objetivas da carreira também ocorreu na pesquisa on-line. 

A Tabela 16 apresenta os resultados para a pergunta sobre as desvantagens vistas no modelo 

atual de trabalho, com base na experiência individual dos profissionais. 

 

Tabela 16 - Desvantagens percebidas no modelo atual de trabalho 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 100%, pois os respondentes 

podiam indicar mais de uma opção. 

 

Com tais dados coletados não se pode afirmar que os indivíduos estejam satisfeitos com o 

modelo atual de trabalho. No entanto, é interessante notar que sobressaiu-se um tom mais 

positivo do que negativo nas entrevistas. Na pesquisa on-line, os respondentes também 

assinalaram, em média, mais vantagens do que desvantagens: 3,4 vantagens contra 2,6 

desvantagens, sendo que tinham o mesmo número de opções para escolher. 

 

 

4.3.4. Comprometimento pessoal com o trabalho 

 

Com relação ao comprometimento com o trabalho, na fase de entrevistas foi possível perceber 

que os indivíduos demonstravam alto grau de compromisso com o trabalho. No discurso dos 

entrevistados deixava-se transparecer a superação de obstáculos para realizar as tarefas, além 

da preocupação constante em cumprir prazos e gerar produtos de alta qualidade. 

 

Desvantagens do modelo atual de trabalho Quant. Percentual** 
Falta de acesso a plano de saúde, previdência privada e/ou outros benefícios do 
vínculo CLT 151 53,9% 
Insegurança 133 47,5% 
Remuneração 131 46,8% 
Falta de perspectiva de carreira 91 32,5% 
Falta de definição da quantidade de horas de trabalho semanal 59 21,1% 
Dificuldade na definição do escopo de trabalho 50 17,9% 
Limitação de recursos disponíveis para trabalhar 44 15,7% 
Desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal 41 14,6% 
Autonomia limitada 39 13,9% 
Total de respondentes 280   
Total de opções assinaladas 739   
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Eles também não distinguiam diferença entre seu comportamento hoje e o que tinham quando 

possuíam vínculo como CLT. Adicionalmente, chegavam a afirmar que, quando alocados com 

equipes da empresa cliente e profissionais com vínculo CLT, percebiam que o seu 

comprometimento em algumas situações era maior do que o dos colegas que gozavam de 

segurança e estabilidade em função de sua situação funcional. 

 

É mais forte do que se fosse CLT, porque você tem que fazer um trabalho bom, afinal 

de contas, você é um profissional que está no mercado. Você ganha reputação e vai 

continuar tendo mercado de trabalho. (Profissional 8). 

 

É um contrato. Eu acho que você acaba tendo uma responsabilidade maior sobre o 
que você faz e eu acredito que você também tem um comprometimento maior com o 
seu nome e com a realização do seu trabalho, no seu portfólio. (Profissional 4). 

 

Ah, o comprometimento hoje, nas experiências que eu tenho até o momento com o 

trabalho, é o que eu até falo para os meus clientes, assim, eu só não sou CLT porque 

eu não fiz o processo seletivo. (Profissional 9). 

 

Na fase da survey, procurou-se entender melhor essa comparação entre o comprometimento no 

modelo de trabalho atual e o manifestado em experiências anteriores como empregado CLT, 

bem como identificar se tal percepção variava de acordo com as características do perfil do 

profissional. Para tanto, foi solicitado que os respondentes comparassem seu comprometimento 

no trabalho hoje e em seu último emprego como CLT. Ao se analisar os resultados da pesquisa 

on-line, um padrão semelhante emergiu. A maioria dos respondentes (78,9%) considerou que 

seu comprometimento no trabalho hoje é maior ou equivalente ao comprometimento 

demonstrado quando era empregado CLT. A Tabela 17 resume tais resultados. 
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Tabela 17 - Avaliação do comprometimento pessoal com o trabalho hoje em comparação 
com o último emprego CLT 

Sobre o seu comprometimento no trabalho atualmente, você diria: Quantidade Percentual 

É maior do que em meu último trabalho como empregado CLT 117 41,79% 

É equivalente ao meu último emprego como CLT 104 37,14% 

É menor do que em meu último trabalho como empregado CLT 16 5,71% 

Tenho dificuldade de comparar meu comprometimento atual com o que 
eu tinha quando fui empregado CLT. Não sei dizer 38 13,57% 
Nunca trabalhei como CLT e não posso comparar 5 1,79% 
Total geral 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Embora a maioria dos respondentes tenha indicado que seu comprometimento hoje é igual ou 

maior ao que apresentava no último emprego formal, verificou-se que essa resposta era mais 

frequente entre os profissionais que se identificavam como  freelancer full-time, freelancers 

part-time ou empreendedores, indicando uma possível relação entre a maneira como o 

indivíduo define sua situação atual de trabalho e a sua percepção de comprometimento. Esses 

dados serão apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Comparação entre a autodefinição da situação de trabalho do respondente da 
pesquisa on-line e sua avaliação do comprometimento com o trabalho hoje 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Obs.: O teste qui-quadrado para a relação entre a autodefinição da situação de trabalho e a 

avaliação que o respondente faz sobre o seu comprometimento com o trabalho hoje resultou em 

um PValue = 0,001908. Ou seja, há indicações de que a percepção do profissional sobre o seu 

comprometimento com o trabalho varie conforme a sua definição da situação de trabalho. 

 

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. %
Estou entre empregos mas busco trilhar uma 
carreira independente 13 36,1% 14 38,9% 1 2,8% 7 19,4% 1 2,8% 36 100,0%
Outros 16 25,0% 28 43,8% 5 7,8% 15 23,4% 0 0,0% 64 100,0%
Sou empregado de uma empresa e faço 
trabalhos como freelancer 23 62,2% 10 27,0% 1 2,7% 3 8,1% 0 0,0% 37 100,0%
Sou freelancer full time 22 34,9% 30 47,6% 3 4,8% 6 9,5% 2 3,2% 63 100,0%
Sou freelancer part time 15 48,4% 9 29,0% 2 6,5% 5 16,1% 0 0,0% 31 100,0%
Sou proprietário ou sócio de um negócio 28 57,1% 13 26,5% 4 8,2% 2 4,1% 2 4,1% 49 100,0%
Total 117 41,8% 104 37,1% 16 5,7% 38 13,6% 5 1,8% 280 100,0%

Total
Avaliação do comprometimento com o trabalho

Nunca foi CLTSituação de trabalho Maior que CLT Equivalente Menor que CLT Não Sei
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Outro aspecto levantado foram os fatores que, na percepção dos profissionais, influenciavam 

esse comprometimento com o trabalho. Novamente, a questão foi tratada em duas etapas: 

primeiramente, por meio de perguntas abertas na fase das entrevistas e, posteriormente, de 

maneira estruturada na etapa da survey.   

 

Nas entrevistas individuais, o aspecto mais enfatizado pelos freelancers, foi a reputação 

profissional. 

 

(...) acho que é essa é a principal diferença de comprometimento. Você não está mais 
comprometido com uma área, com um projeto da sua empresa, mas seu 
comprometimento está com o seu nome e com o seu trabalho, como vai ficar. 
(Profissional 10). 
 
 A avaliação obtida com o trabalho é outro fator importante, pois ela influencia novas 
demandas e o nível de remuneração. (Profissional 7). 
 
(...) porque você tem que ser aquele profissional que a pessoa não pode falar nada mal 
de você. (Profissional 2) 
 
(...) Eu acho que, indiferente do critério de avaliação, eu espero ter ganho as minhas 
estrelinhas pelas entregas lá e espero ser privilegiado numa próxima concorrência, 
quando eu me candidatar. (Profissional 4). 
 
Eu acho que ela é muito mais até, do que se você estivesse trabalhando para uma 

pessoa, né? Porque você está trabalhando para você, é o seu nome que vai receber ou 

não uma recomendação no futuro, né? (Profissional 6). 
 

Na fase do levantamento on-line, para confirmar essa percepção e explorar outros fatores que 

poderiam influenciar o comprometimento no trabalho dos profissionais independentes, os 

respondentes foram estimulados a escolher três fatores determinantes para o seu 

comprometimento, em uma lista construída pelo autor e baseada na revisão da literatura 

apresentada anteriormente (Meyer, 2016; Meyer & Spinoza, 2016; Martins Correio & Von 

Borrel de Araujo Correio, 2017; Suazo, MM & Stone-Romero, EF, 2016; Van Rossemberg et 

al., 2018).   

Mais uma vez, a reputação profissional destacou-se, mas outros fatores emergiram, como 

aspectos relacionados a desafios, propósito organizacional do cliente e o trabalho em si (ver 
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Tabela 19).  Chama a atenção que os fatores menos escolhidos foram o relacionamento com a 

plataforma, os colegas de trabalho e os mecanismos de avaliação formal.  

 

 

Tabela 19 - Fatores que determinam o comprometimento com o trabalho 

Fatores que determinam o comprometimento com o trabalho Quantidade Percentual** 
Minha reputação como profissional 198 70,7% 
A superação dos desafios que se apresentam para mim 126 45,0% 
Os objetivos do cliente e seu propósito organizacional 117 41,8% 
O trabalho que realizo 115 41,1% 
Os objetivos do(s) projeto(s) no(s) qual(is) estou envolvido 108 38,6% 
A remuneração 74 26,4% 
Meu relacionamento com a plataforma digital 31 11,1% 
Os colegas de trabalho no(s) projeto(s) 13 4,6% 
Os mecanismos de avaliação formal 9 3,2% 
Outros  1 0,4% 
Total de respondentes 280   
Fonte: elaborada pelo autor 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 100%, pois os respondentes 

podiam indicar mais de uma opção. 

 

 

 

4.3.5. Competências necessárias para o sucesso no modelo de trabalho independente 

 
Outro aspecto explorado na pesquisa foi a qualificação necessária para atuar no modelo de 

trabalho autônomo. Na primeira etapa da coleta de dados, os entrevistados destacaram em seus 

depoimentos competências de natureza relacional ou de interação social, importantes tanto para  

a contratação de trabalhos como para a fase posterior de atuação nos projetos, em que o 

profissional tem de se adaptar rapidamente à cultura do cliente, integrar-se à equipe e realizar 

suas atividades com pouco apoio institucional.  

 

Entre essas competências relacionais e de interação social, a capacidade de negociação surgiu 

com frequência nos depoimentos. Em um primeiro momento, o profissional independente 

precisa negociar seu contrato, em seguida, com frequência, acordar mudanças de escopo e 
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prazos para a realização do trabalho. Também é necessário negociar para obter informações e 

executar suas tarefas sem contar com o recurso de um cargo ou uma posição formal na empresa. 

Enfim, negociação é uma competência mencionada como recurso do dia a dia. 

 

Outro aspecto bastante mencionado pelos freelancers nas entrevistas foi a capacidade de 

autogerenciamento e auto-organização, tanto do ponto de vista do trabalho como no que se 

refere às finanças pessoais. 

 

 Eu acho que isso também é fruto da experiência e do currículo, mas é difícil de 

mensurar, né? Porque você pode ter um histórico, um currículo lindo, bonito, mas, na 

prática, eu acho que existe diferença entre a realidade discursiva, o currículo e a 

execução. (Profissional 4). 

 

Porque esse cara [o freelancer] vai lá com aquele objetivo bastante específico, mas ele 

vê dentro da empresa grandes oportunidades. Mas ele não pode fazer nada, ele tem que 

aguardar primeiro que as demandas cheguem... conseguir negociar de outra forma, 

sem criar nenhum, vamos falar assim, conflito de função lá dentro. (Profissional 2). 

 

Então, tem essa rejeição aí no mercado, né? É rejeição do tipo: “você não é fixo, você 

vai ficar aqui dois meses, vai ficar uma semana, independente do dia, e você vai sair e 

o trabalho vai continuar para mim... você não vai resolver quase nada”. Então, tem 

essa dificuldade. (Profissional  9). 

 

Com a equipe de projeto em si não tem muita dificuldade, mas às vezes nas interações 

com outras áreas sim. À vezes falam: “Ah, mas...”, sempre tem aquela: “Ele assinou o 

negócio da confidencialidade da informação?”... Como a Alstra não é uma empresa 

tradicional de consultoria, sempre tem essa relação de ficar meio inseguro. 

(Profissional 10). 

 

(...) é a palavra que eu vou sempre ficar repetindo: disciplina. No começo, tem que ter 

disciplina, tem que ter a consciência de que todo o gerenciamento financeiro é por tua 

conta e do contador, na questão de manter a empresa ativa. Que toda a questão de 

agenda... então, por exemplo, poxa, eu queria ganhar um pouco mais, posso trabalhar 

em dois clientes? Pode. Não tem problema. Mas o que isso vai impactar na sua vida? 
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A questão do bem-estar, da saúde... então, tem que ter toda essa vivência. Ter que ter 

um principal gerenciamento... que eu esqueci de falar: nós não temos férias. Então, por 

exemplo, eu quero tirar férias, então, você tem que planejar suas férias, tem que 

gerenciar seu 13º, que a gente não tem. Então, tem que fazer todo esse gerenciamento 

financeiro... porque através das plataformas você tem que estar ciente de que é você, o 

seu ambiente de trabalho, que eu até brinco que na mochila − e mulher leva muita 

coisa−, você leva o teu caderno, leva o seu notebook, leva a sua bolsinha de 

maquiagem, de higiene, e ai vai andando, né? Nós somos os mochileiros desse universo 

de consultoria. (Profissional 9). 

 

 

Com base nessas percepções iniciais, na fase de pesquisa on-line decidiu-se estimular os 

participantes a refletir sobre uma lista ampla de competências, de maneira a complementar ao 

levantamento qualitativo, e entender melhor as prioritárias na visão dos profissionais. Para 

tanto, foi solicitado aos respondentes que indicassem as cinco competências mais importantes 

para o sucesso no modelo de trabalho autônomo. Optou-se por incluir na lista competências 

genéricas, que contemplassem competências de relacionamento interpessoal, de liderança, 

analíticas e de gestão pessoal. Descartou-se a inclusão de competências técnicas específicas, 

uma vez que os profissionais cadastrados na plataforma atuam em áreas diversificadas (ver 

Tabela 20). A lista tomou como base tanto os padrões identificados nas entrevistas como a 

relação de competências emergentes publicadas pelo WEF (WEF, 2018). Os resultados também 

indicam um balanceamento entre competências de relacionamento e analíticas entre as mais 10 

mais votadas. Ver a Tabela 20, a seguir. 
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Tabela 20 - Competências indicadas como importantes para o sucesso no modelo de trabalho 
independente 

Competências importantes para o sucesso Quantidade Percentual** 
Inovação e criatividade 128 45,7% 
Adaptabilidade/flexibilidade 119 42,5% 
Capacidade de aprendizado 117 41,8% 
Solução de problemas complexos 100 35,7% 
Gestão do tempo 99 35,4% 
Pensamento analítico 81 28,9% 
Comunicação 62 22,1% 
Empatia 59 21,1% 
Negociação 59 21,1% 
Pensamento crítico 52 18,6% 
Orientação para serviços/clientes 51 18,2% 
Liderança 48 17,1% 
Iniciativa 46 16,4% 
Tomada de decisão 45 16,1% 
Cooperação 38 13,6% 
Monitoramento e controle 37 13,2% 
Gestão de recursos 35 12,5% 
Atenção aos detalhes 34 12,1% 
Coordenação 34 12,1% 
Tolerância ao estresse 29 10,4% 
Autocontrole 29 10,4% 
Treinamento de outros 21 7,5% 
Persuasão 19 6,8% 
Análise de sistemas 13 4,6% 
Arquitetura de tecnologia 12 4,3% 
Análise de causas 9 3,2% 
Total de respondentes 280   
Fonte: elaborada pelo autor 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 100%, pois 

os respondentes podiam indicar mais de uma opção. 

 

 

Durante as entrevistas na etapa 1 do levantamento. ficou claro que a educação continuada era 

uma preocupação dos profissionais independentes. Sem contar com uma retaguarda 

corporativa, eles precisam ser responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. Para tanto, 

buscavam diversas fontes de atualização, reciclagem e formação, como seminários, eventos, 

congressos e cursos de curta e longa duração. 
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Para entender melhor esse tema, na etapa da pesquisa on-line incluiu-se uma questão para 

mapear o quanto os profissionais cadastrados na plataforma investiam no próprio 

desenvolvimento. Os resultados apontaram que a maioria (60,7%) investe mais de 40 horas por 

ano em capacitação ou atualização profissional (ver Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Tempo dedicado à capacitação profissional 

Horas dedicadas à capacitação/atualização profissional Quantidade Percentual 
Até 10s 32 11,43% 
De 11 a 40 59 21,07% 
De 41 a 100 71 25,36% 
De 101 a 200 41 14,64% 
Mais de 200 58 20,71% 
Não me dediquei à capacitação/atualização 19 6,79% 
Total geral 280 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.3.6. Renda 

 

A pesquisa também investigou aspectos relacionados com a renda dos profissionais 

independentes e como eles tratavam as questões ligadas à condição de vida e à segurança, que 

no vínculo empregatício normalmente fica sob responsabilidade da corporação, como a 

assistência médica e previdência. Mais uma vez, utilizou-se a estratégia de explorar o tema 

durante a etapa das entrevistas e depois, na etapa da survey, confirmar ou complementar as 

informações. 

 

Na etapa inicial, a maioria dos entrevistados aparentou estar satisfeito com a remuneração e 

entende a dinâmica de variação da renda. A maior parte também havia encontrado soluções 

para lidar com as questões do plano de saúde e da aposentadoria. Contudo, foi possível perceber 

que a situação era heterogênea. 

 

O salário CLT era mais baixo, mas, no total, está quase equiparando. Claro que CLT 

a gente tem que contar que tem os benefícios, que tem vários outros... um pacote maior. 

(Profissional 9). 
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Então, eu organizei minha vida me tratando como seu eu fosse uma pessoa CLT. Então, 

toda vez que tem o depósito do meu salário, eu separo uma parte para o INSS, para a 

previdência e para o meu convênio. (Profissional 9).  

 

Eu sou casado, não tenho filhos, então, para mim, é tranquilo essa parte. Eu tenho um 

plano de saúde particular, intermediário, não top e nem avançado, algo que não pesa 

no meu orçamento... e tenho uma previdência privada, que eu mantenho já há um 

tempo. Sempre tenho também um fundo emergencial. Então, atualmente, não tenho 

dificuldades em relação a essas coisas básicas. (Profissional 10). 

 

Fiz uma boa reserva financeira ao longo dos anos e isso me dá tranquilidade. Banco 

pessoalmente meus custos de assistência médica para mim e para minha família, e 

tenho um portfólio de investimentos para a minha aposentadoria. (Profissional 5). 

 

Minha renda é menor do que a que eu tinha como CLT, porque você tem os outros 

benefícios, como o plano de saúde. Apesar de que eu tenho como funcionário público, 

mas a minha esposa não tem, meus filhos não têm... então, fica difícil essa situação. 

Então, você tem que tirar dinheiro de uma parte e reinvestir. (Profissional 2). 

 

 

Na pesquisa on-line, por uma questão de simplificação e limitações relacionadas ao tamanho 

do questionário, focalizou-se o aspecto da renda. O resultado demonstrou que a proporção de 

profissionais independentes com renda menor do que no último emprego supera aqueles hoje 

que têm uma renda equivalente ou maior. A Tabela 22 resume esses resultados. 

 

Tabela 22 - Comparação da renda auferida como profissional independente em relação ao 
último emprego como CLT 

Percepção sobre a renda     Quantidade          Percentual 
Sua renda atual é maior do que em seu último emprego 76 27,14% 
Sua renda atual é equivalente à de seu último emprego 38 13,57% 
Sua renda atual é menor do que em seu último emprego 159 56,79% 
Não sei dizer/ Nunca trabalhei como CLT 7 2,50% 
Total geral 280 100,0% 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.3.7. Planos de futuro dos profissionais independentes 

 

Para os objetivos do estudo mostrava-se interessante entender qual eram os planos de futuro 

dos profissionais independentes. Se eles viam o arranjo atual como uma solução temporária ou 

se o trabalho como autônomo tinha uma perspectiva de longo prazo para eles 

 

Na primeira etapa do levantamento de dados, durante as entrevistas, alguns padrões emergiram: 

 

a. O profissional quer se consolidar como autônomo: neste grupo, os entrevistados 

demonstram boa adaptação ao modelo, sendo que alguns já trabalham há vários 

anos como autônomos, outros estão obtendo um relativo sucesso no modelo e se 

demonstram satisfeitos. Quando verbalizam suas expectativas para o futuro, 

mencionam a intenção de conquistar mais e melhores clientes, novos projetos e 

construir uma reputação nesse mercado. 

b. O profissional vê sua situação atual como transitória e almeja voltar a ter um 

emprego formal: este outro grupo adotou o modelo de trabalho independente por 

variadas razões, mas não espera construir seu futuro neste modelo. Vê a situação 

como transitória e busca o retorno para o vínculo formal. 

c. O profissional pretende empreender e ampliar seu negócio: neste último grupo, 

enquadram-se indivíduos que estão sendo bem-sucedidos na prestação de 

serviço independente ou já são microempresários. Veem como evolução para a 

sua carreira serem proprietários ou sócios de uma empresa de prestação de 

serviços. 

 

Meu plano é continuar como autônomo. Pode ser por plataforma ou no modelo 

anterior [em que o profissional buscava diretamente os projetos]. Depende do que 

vem. (Profissional 8). 

 

Eu busco faixas de mercado onde as pessoas não atuam. Essa é a dinâmica do meu 

futuro, é buscar onde as pessoas não estão vendo esses pontos que são importantes... 

que eu posso levar para a Alstra, ou para outra empresa, e fazer o papel que eu tenho 

feito agora: entro, executo o trabalho e entrego o resultado. (Profissional 2). 
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(...) eu busco hoje uma empresa sólida no mercado. Eu percebi que para empreender 

é bem complicado e não tenho a intenção de continuar nessa parte de autônomo. 

Ainda não decidi exatamente se eu quero voltar a trabalhar com consultoria e 

projetos ou trabalhar dentro de um departamento de auditoria de uma empresa. 

(Profissional 3). 

 

Então, acredito que a entrega de um bom resultado pode gerar uma possibilidade de 

suporte nas outras empresas [do grupo], de ampliação daí da minha empresa. 

(Profissional 4). 

 

(...) eu espero ter uma carteira muito maior, muito mais consolidada, né? Muito mais. 

Porque hoje, como eu tinha clientes com grandes projetos de consultoria e auditoria... 

é o que te falei, eu nem tinha me dedicado aos clientinhos recorrentes. Então, agora é 

que eu estou conseguindo crescer minha base de recorrentes e eu quero que ela 

cresça cada vez mais. (Profissional 6). 

 

 

Tendo como base esses resultados iniciais, buscou-se na etapa da survey expandir a 

compreensão dos planos de futuro dos profissionais. Nela, procurou-se não apenas verificar a 

incidência desses padrões numa amostra maior da comunidade de profissionais, mas também 

explorar quais fatores poderiam estar associados a essas escolhas.  

 

Com os resultados da pesquisa on-line, identificou-se que a opção com maior número de 

respostas era “gostaria de trabalhar como empregado CLT”. Mesmo considerando-se a pequena 

diferença para a segunda opção mais indicada, essa resposta é expressiva e denota uma possível 

frustração com o modelo de trabalho independente em uma parte dos respondentes, ou a 

transitoriedade do modelo para essas pessoas (ver Tabela 23). 
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Tabela 23 - Planos de futuro indicados pelos profissionais independentes 

Planos de futuro Quantidade Percentual 
Gostaria de trabalhar como empregado CLT 98 35,0% 
Vou consolidar minha atuação como freelancer full-time 91 32,5% 
Pretendo abrir meu próprio negócio 70 25,0% 
Pretendo trabalhar como freelancer part-time 68 24,3% 
Não sei 19 6,8% 
Outros 6 2,1% 
Total de respondentes 280   
Fonte: elaborada pelo autor 

Nota 

*A pergunta permitia múltipla escolha.  

**Refere-se ao percentual de respondentes que indicou a opção. A soma é superior a 100%, 

pois os respondentes podiam indicar mais de uma opção. 

 

Também se procurou investigar se os planos de futuro dos profissionais tinham alguma relação 

com outras variáveis levantadas na pesquisa. Para tanto, realizou-se testes de associação de 

características do perfil do respondente, como a maneira que ele definia sua situação atual de 

trabalho, o tempo de experiência como freelancer, a idade e a percepção que ele tinha sobre a 

sua renda. Como resultado, foram encontradas evidências de relação com (1) a maneira como 

o profissional definia sua situação atual de trabalho (teste qui-quadrado), (2) a idade do 

respondente (Anova) e (3) a percepção que ele tinha da sua renda (teste qui-quadrado). 

Assim, por exemplo, a opção “gostaria de trabalhar como empregado CLT” era mais frequente 

entre as pessoas que não se definiam como freelancers full-time, freelancers part-time ou 

proprietários/sócios de um negócio. A Tabela 24 apresenta os resultados dos planos de futuro 

pela definição individual da situação de trabalho dos profissionais e o resultado do teste qui-

quadrado.  
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Tabela 24 - Definição individual da situação de trabalho versus plano de futuro indicado na 
pesquisa 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Notas: 

*A pergunta sobre plano de futuro permitia múltipla escolha.  

**Teste qui-quadrado, considerando o total de alternativas assinaladas, resultou em Pvalue = 0,000205705. 
Portanto, é possível afirmar, com base na amostra, que a percepção sobre a renda tem associação com a indicação 
de planos de futuro. 
 

Já as pessoas que indicaram, por exemplo, a opção “vou consolidar minha atuação como 

freelancer full-time” apresentaram média de idade maior do que aqueles que sinalizaram a 

opção “gostaria de trabalhar como empregado CLT”. Enquanto as pessoas que indicaram a 

opção “pretendo abrir meu próprio negócio” tinham média de idade menor. A Figura 5 

apresenta a distribuição de frequência de idade dos respondentes separados por plano de futuro 

indicado, enquanto o Anexo 4 detalha os testes realizados sobre essas relações. 

  

Situação de trabalho 
Quantidade 

respondentes
Total de 

respostas
Trabalhar 

como CLT
Freelancer 

full-time
Próprio 
negócio

Freelancer 
part-time Não sei Outros

Estou entre empregos, mas busco trilhar uma 
carreira independente 36 49 15 13 12 8 1
Outros 64 78 35 15 12 11 3 2
Sou empregado de uma empresa e faço trabalhos 
como freelancer de maneira pontual 37 54 14 10 17 11 2
Sou freelancer full-time 63 77 15 32 14 9 6 1
Sou freelancer part-time 31 37 10 4 6 16 1
Sou proprietário ou sócio de um negócio 49 57 9 17 9 13 6 3
Total geral 280 352 98 91 70 68 19 6

Situação de trabalho 
Quantidade 

respondentes
Total de 

respostas
Trabalhar 

como CLT
Freelancer 

full-time
Próprio 
negócio

Freelancer 
part-time Não sei Outros

Estou entre empregos, mas busco trilhar uma 
carreira independente 36 13,9% 15,3% 14,3% 17,1% 11,8% 5,3% 0,0%
Outros 64 22,2% 35,7% 16,5% 17,1% 16,2% 15,8% 33,3%
Sou empregado de uma empresa e faço trabalhos 
como freelancer de maneira pontual 37 15,3% 14,3% 11,0% 24,3% 16,2% 10,5% 0,0%
Sou freelancer full-time 63 21,9% 15,3% 35,2% 20,0% 13,2% 31,6% 16,7%
Sou freelancer part-time 31 10,5% 10,2% 4,4% 8,6% 23,5% 5,3% 0,0%
Sou proprietário ou sócio de um negócio 49 16,2% 9,2% 18,7% 12,9% 19,1% 31,6% 50,0%
Total geral 280 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Figura 5 - Distribuição de frequência de idade por plano de futuro indicado na pesquisa 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota: quantidade de respondentes = 280. 

 

Finalmente, foi possível identificar que a percepção sobre a renda tem influência sobre os 

planos de futuro indicados pelos participantes da pesquisa. Por exemplo, o grupo de 

profissionais que percebe sua renda atual como menor do que aquela recebida no último 

emprego formal, também é aquele que, proporcionalmente, indica com maior frequência o 

plano de trabalhar como empregado CLT. A Tabela 25 apresenta os resultados da distribuição 

de frequência das respostas e o resultado do teste qui-quadrado. 
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Tabela 25 - Percepção sobre a renda versus plano de futuro indicado na pesquisa 

Fonte: elaborada pelo autor. 
Nota 

*A pergunta sobre plano de futuro permitia múltipla escolha.  

**Teste qui-quadrado, considerando o total de alternativas assinaladas, resultou em Pvalue = 0,032875159. 
Portanto, é possível afirmar, com base na amostra, que a percepção sobre a renda tem associação com a indicação 
de planos de futuro. 
 

 

4.4. Considerações finais sobre o caso 

 

Os dados apresentados, baseados nas perspectivas da plataforma, dos clientes e profissionais 

independentes, permitiram a realização da triangulação das informações e a identificação de 

pontos de convergência, divergência e complementaridade, que contribuem para o melhor 

entendimento do fenômeno estudado, bem como para a discussão da pergunta da pesquisa, para 

endereçamento dos objetivos  e para a construção das contribuições teóricas do estudo. Foram 

aproveitados na triangulação tanto os dados qualitativos, obtidos por meio das entrevistas, como 

os dados da survey, realizada com os freelancers. 

Antes de resumir os principais pontos identificados na triangulação dos dados, vale destacar 

que se trata de uma experiência nova para todos os agentes envolvidos. A plataforma ainda está 

em fase de startup como empresa, os clientes poderiam ser caracterizados como early adopters 

da inovação (Rogers, 2003) e os profissionais como pioneiros dessa modalidade de trabalho 

independente de alta qualificação intermediado por plataformas digitais. Embora muitos dos 

participantes da pesquisa acumulem mais de uma década de experiência como freelancers, 

apenas nos últimos anos passaram a firmar contratos via plataformas. Assim, é bastante 

provável que, conforme esse modelo amadureça, as percepções apresentadas evoluam ao longo 

Percepcão sobre a renda Respondentes
Total de 

respostas
Empregado 

CLT
Freelancer 

full-time
Próprio 
negócio

Freelancer 
part-time Não sei Outros

Não sei dizer/ Nunca trabalhei como CLT 7 9 3 1 1 3 1
Que sua renda atual é maior do que no último emprego 76 91 18 29 21 14 4 5
Que sua renda é equivalente ao último emprego 38 48 9 18 7 12 2
Que sua renda é menor do que no último emprego 159 204 68 43 41 39 12 1
Total geral 280 352 98 91 70 68 19 6

Percepcão sobre a renda Respondentes
Total de 

respostas
Empregado 

CLT
Freelancer 

full-time
Próprio 
negócio

Freelancer 
part-time Não sei Outros

Não sei dizer/ Nunca trabalhei como CLT 7 2,6% 3,1% 1,1% 1,4% 4,4% 5,3% 0,0%
Que sua renda atual é maior do que no último emprego 76 25,9% 18,4% 31,9% 30,0% 20,6% 21,1% 83,3%
Que sua renda é equivalente ao último emprego 38 13,6% 9,2% 19,8% 10,0% 17,6% 10,5% 0,0%
Que sua renda é menor do que no último emprego 159 58,0% 69,4% 47,3% 58,6% 57,4% 63,2% 16,7%
Total geral 280 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



121 

 

do tempo, sendo, portanto, fundamental a continuidade e o aprofundamento das pesquisas no 

tema. 

 

4.4.1. Modelo de negócios da plataforma 

 

Com relação ao modelo de negócios, foi possível perceber que a empresa escolheu um nicho 

de mercado bastante específico: a intermediação de trabalhos temporários para profissionais 

qualificados, principalmente consultores, assessores e especialistas nas áreas de negócios e de 

tecnologia. Esse nicho caracteriza uma situação de trabalhos de maior valor agregado 

(Corporaal & Lehdonvirta, 2017), em que os freelancers experimentam alto grau de autonomia 

e baixa dependência da plataforma (Kuhn & Maleki, 2017). Isso influencia as diversas relações 

analisadas no caso. 

 

A empresa encontra-se em rápido crescimento – inclusive, iniciou um processo de 

internacionalização −, mas ainda vive desafios de consolidação, como a expansão de sua base 

de clientes e a captura de investimentos para financiar seu crescimento. 

No que se refere aos benefícios potenciais (proposta de valor) para os clientes que contratam o 

serviço, houve concordância entre as visões dos três tipos de agentes pesquisados (executivos 

da plataforma, executivos das empresas clientes e profissionais independentes cadastrados). 

Eles concordam que esse tipo de modelo cria a possibilidade de as empresas contratantes 

integrarem profissionais qualificados e experientes, de maneira quase que instantânea, em seus 

projetos e processos de negócio. Além disso, a contratação via plataforma é vista como uma 

solução bastante eficiente e competitiva em relação a outras alternativas para suprir 

competências diferenciadas em uma base temporária, como as empresas tradicionais de 

serviços profissionais, as agências de trabalho temporário, a contratação direta, a terceirização, 

entre outras. Finalmente, a contratação de freelancers via plataforma viabiliza, na visão dos 

entrevistados, novos modelos de organização e operação.  

 

Tal combinação de fatores leva os executivos da plataforma e das empresas clientes a acreditar 

que esse modelo de negócios tem alta probabilidade de crescer e ser cada vez mais relevante no 

futuro. Os profissionais independentes entrevistados, mesmo aqueles que buscam outras 

alternativas de carreira, também acreditam que essa modalidade de contratação deve prosperar, 
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pois, na visão deles, é bastante atrativa para as empresas e conectada com o discurso do 

capitalismo contemporâneo, o qual prega a desregulamentação,  a flexibilidade e a agilidade 

como aspectos necessários para a competitividade e sobrevivência das empresas. 

 

4.4.2. Relação com os clientes da plataforma 

 

Na dimensão da relação com os clientes da plataforma, talvez a palavra que sintetiza os pontos 

de convergência seja: aprendizado. Os clientes estão experimentando a nova modalidade de 

contratação e as lideranças estão aprendendo a utilizar esse recurso na montagem e no 

gerenciamento das equipes. A plataforma também está aprendendo, inclusive com recursos de 

inteligência artificial, como melhorar o matching entre profissionais e empresas e gerenciar os 

diversos aspectos da relação. Os clientes afirmam estar satisfeitos com o modelo e pretendem 

expandi-lo.  

 

Outro ponto convergente no levantamento é a pequena ou nenhuma participação da área de RH 

no processo, pelo menos no caso estudado. Os clientes relataram que a decisão de experimentar 

o modelo partiu exclusivamente de áreas de negócios. Uma das empresas é muito pequena e as 

funções de RH são realizadas pelo sócio principal. Já nas duas grandes empresas que 

participaram do estudo, os contratantes ressaltaram que tomaram as medidas necessárias para 

garantir o compliance, priorizando a conformidade legal das ações e a convergência com as 

políticas da empresa. 

 

 

4.4.3. Relação com os profissionais independentes cadastrados na plataforma 

 

Finalmente, no que se refere à relação com os profissionais que adotam o modelo de trabalho 

independente, vários pontos mostraram-se convergentes ou complementares na visão dos 

agentes pesquisados, demonstrando clareza das diferentes partes envolvidas sobre quais são os 

contornos e as regras da relação. Entre esses pontos, destacam-se: 

a. Os profissionais independentes apresentam perfis diversificados, buscam esse modelo 

por razões endógenas e exógenas e têm expectativas diferentes em função de como se 

posicionam na situação de trabalho atual – como freelancers full-time, freelancers part-

time, profissionais entre empregos, sócios ou proprietários de um negócio e outros. 
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b. As vantagens − ou benefícios − percebidas também variam de acordo com a categoria. 

Assim, para o freelancer full-time (consultor, assessor, especialista etc.) e o sócio ou 

proprietário de um negócio, as plataformas digitais são mais um canal de vendas para 

os seus serviços, reduzindo custos de transação (elaboração de contratos, negociação 

etc.) e diminuindo custos de prospecção de negócios. Para os freelancers part-time, as 

mesmas vantagens são observadas, mas eles percebem esse modelo como uma forma 

de complementar a renda, ampliar o networking e/ou assumir novos desafios. Já para o 

profissional entre empregos, o modelo serve como garantia de renda durante um período 

de transição, ampliação de relacionamentos e experiências que podem ajudá-lo em 

recolocação como CLT. 

c. Todos percebem o comprometimento dos profissionais independentes como elevado, 

mas reconhecem que isso não significa fidelidade, pois a relação é temporária. O 

comprometimento é direcionado por outros aspectos, sendo que a reputação profissional 

desponta como fator-chave. Ela é crítica para que o profissional conquiste novos 

trabalhos. O sistema de avaliação da plataforma endereça essa questão, bem como os 

clientes em seus processos de avaliação da performance em cada projeto executado pelo 

freelancer. Isso também se reflete na escolha de profissionais para trabalhos futuros. 

d. No que concerne às desvantagens do modelo para os profissionais, há relativa 

complementaridade nas visões dos participantes. Naturalmente, a perspectiva dos 

profissionais é mais rica e detalhada, mas há convergência na identificação das 

principais desvantagens do modelo para os profissionais, como a insegurança, a 

instabilidade da renda, a falta de benefícios sociais complementares (assistência médica, 

previdência etc.) e o investimento próprio na qualificação constante.  

 

A principal divergência nas visões dos agentes pesquisados está relacionada com a expectativa 

futura dos profissionais independentes. Executivos da plataforma e dos clientes tendem a ver 

uma preferência crescente pela modalidade de trabalho independente em função do impacto da 

tecnologia e das mudanças na sociedade, com o surgimento de novos valores ligados ao trabalho 

e à carreira. Contudo, quando questionados sobre seus planos de futuro, um número expressivo 

de profissionais manifestou o desejo de voltar a ter um vínculo de emprego formal, como CLT, 

e isso ocorreu não apenas entre aqueles que declararam estar em uma fase de transição, entre 

empregos − embora, nas demais categorias, a frequência tenha sido menor. Por outro lado, há 

indicações nos dados de que os profissionais mais velhos e aqueles que têm conseguido gerar 

renda igual ou superior ao último emprego manifestam intenção de continuar como freelancers. 
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Isso pode ser um aspecto a ser aprofundado em pesquisas futuras, bem como contribuir para 

reflexão e ajustes nas políticas de gestão das plataformas digitais. 

 

Por fim, algo que a triangulação revela, pela complementaridade das informações, é uma 

possível oportunidade de aproveitamento de profissionais maduros na Gig Economy. A 

participação de profissionais com mais de 55 anos não apareceu como um aspecto relevante do 

modelo nas entrevistas com os executivos da plataforma e nem nas entrevistas com os clientes. 

Entretanto, no levantamento com os freelancers, a presença de profissionais maduros chamou 

a atenção, tanto entre os voluntários que atenderam às entrevistas como entre os participantes 

da survey, em que 22,4% dos respondentes tinham mais de 55 anos.  

 

Tal evidência contraria o senso comum, que tende a associar as características do modelo de 

trabalho independente via plataformas digitais aos supostos valores das novas gerações, que 

cresceram em um ambiente fortemente influenciado pela tecnologia. Contudo, como 

mencionado nos fundamentos teóricos, começam a surgir pesquisas focalizadas nos países da 

OCDE com conclusões semelhantes (Martin, 2018; Cook et al., 2019). Assim, o presente estudo 

indica que isso pode ser também uma oportunidade em países emergentes, justificando o 

aprofundamento dessa questão em pesquisas futuras. 

 

No próximo capítulo, os dados apresentados serão discutidos à luz de referências teóricas 

existentes para endereçar os objetivos e responder à pergunta de pesquisa definidas na 

introdução deste estudo. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os principais achados do estudo de caso, à luz 

da teoria disponível, com o objetivo de fornecer subsídios para responder à pergunta da pesquisa 

e realizar o objetivo geral do estudo de compreender como as características do trabalho 

independente via plataformas digitais podem afetar os modelos de gestão de pessoas, indicando 

possíveis caminhos para o desenvolvimento de estudos futuros sobre o tema, bem como para o 

aprimoramento de práticas de gestão.  

 

Como o objetivo geral foi desdobrado em três objetivos específicos, o presente capítulo foi 

dividido em três seções, de modo que cada uma endereça um desses objetivos.   

 

 

5.1. Como o trabalho autônomo via plataformas digitais afeta a percepção dos 

profissionais sobre sua relação com as organizações e a carreira, bem como seu 

comprometimento com os objetivos organizacionais. 

 

Os dados coletados no estudo de caso fornecem alguns insights para alcançar o primeiro 

objetivo específico da pesquisa, os quais estão relacionados com: a diversidade de perfil e a 

identidade dos profissionais que trabalham como freelancers, as razões que os levaram a adotar 

esse modelo de trabalho,  sua dinâmica de comprometimento e  o investimento pessoal  em seu 

desenvolvimento profissional. 

 

A seguir, discute-se cada um desses aspectos e, ao fim, apresenta-se uma proposição teórica 

para um modelo integrado de desempenho do profissional independente, combinando esses e 

outros elementos mapeados no estudo de caso. 

 

 

5.1.1. Diversidade de perfis, variações na identidade profissional e suas influências nas 

atitudes dos autônomos 

 

Com relação ao primeiro objetivo específico da pesquisa, um achado inicial que emergiu do 

estudo de caso da Alstra e dos freelancers que utilizam a plataforma é que o perfil dos 
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profissionais é bastante diverso, o que sugere cuidado em relação a generalizações sobre os 

profissionais que trabalham de maneira independente via plataformas digitais. Estudos 

anteriores também recomendam esse cuidado e a necessidade de segmentação dos profissionais 

para a melhor compreensão de sua perspectiva sobre a carreira e dos resultados desse tipo de 

vínculo de trabalho (McKinsey & Co, 2016; Kuhn & Maleki, 2017; Ashford et al., 2018; Keith 

et al., 2019; Petriglieri et al., 2019). 

 

Embora o modelo de negócio da Alstra (disponibilização de profissionais de alta qualificação) 

favoreça a atração de profissionais com experiência e capacitação  diferenciada e a maioria dos 

profissionais estudados na amostra apresente perfil condizente com tais condições, a variedade 

nos dados de perfil (idade, gênero, tempo de experiência, escolaridade, fluência de idiomas) 

demonstra claramente que esse grupo não é homogêneo. No que se refere à idade, encontrou-

se representantes de várias gerações entre os profissionais cadastrados na plataforma. Entre os 

que responderam à pesquisa on-line, por exemplo, 22,4% tinham mais de 55 anos (ver Tabela 

3). Há predominância de profissionais do sexo masculino, mas a participação de mulheres é 

relevante (ver Tabela 4). Embora a maioria seja formada por profissionais experientes, alguns 

dos freelancers têm menos de 10 anos de carreira (ver Tabela 5). A maioria dos profissionais 

possui escolaridade em nível de pós-graduação e domina mais de um idioma, mas 35% 

apresentam apenas graduação universitária e 46,1% comunicam-se apenas em um idioma (ver 

Tabela 6 e Tabela 7). Tais fatores ajudam a afastar alguns preconceitos em relação à opção pelo 

trabalho independente, seja do ponto de vista geracional, de gênero ou de qualificação 

profissional. Como argumentado no capítulo de introdução, os dados apontam que o trabalho 

independente é um fenômeno que vem crescendo na sociedade contemporânea e alcança 

diversos grupos sociais. 

 

Adicionalmente, estudos anteriores já haviam demonstrado que os gig workers vivem situações 

de carreira heterogêneas, que levam a experiências e resultados diferentes, afetando sua atitude 

e percepção sobre o trabalho independente (Wilkin, 2013; McKinsey & Co., 2016; Kuhn & 

Maleki, 2017; Ashford et al., 2018; Petiglieri et al., 2019). Os dados da presente pesquisa não 

apenas colaboram com os achados anteriores, mas também os aprofundam, uma vez que 

indicam que tais percepções variam não apenas em relação às grandes categorias − como as que 

classificam os profissionais que atuam em plataformas de trabalho de baixa e ou alta 

qualificação −, mas dentro de uma mesma categoria de freelancers. 
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No caso da Alstra, os dados apontaram que a situação de carreira dos profissionais 

independentes de alta qualificação não é homogênea. Tal aspecto já havia sido mencionado pela 

administração da Alstra. As entrevistas com os executivos da plataforma permitiram a 

identificação de três grandes grupos entre os profissionais cadastrados: o consultor 

independente; o profissional independente part-time, que mantém o vínculo formal com outra 

empresa; e o profissional que se encontra entre empregos.  

 

Os levantamentos efetuados com os profissionais independentes permitiram mapear uma 

variação maior de situações com as quais eles se identificam. Essa classificação pode ser útil 

para estudos futuros sobre profissionais independentes de alta qualificação e o modelo de 

trabalho autônomo via plataformas, conforme o Quadro 15, a seguir. 

 

Quadro 15 - Situações de trabalho independente identificadas no estudo 

Situações de trabalho 
identificadas 

Descrição 
 

1. Profissional freelancer full-
time 

Pessoa que trabalha como profissional independente 
em tempo integral. 

2. Profissional freelancer part-
time 

Indivíduo que atua como profissional independente 
apenas em tempo parcial, possuindo outras atividades 
remuneradas. 

3. Empregado de uma empresa 
e que realiza trabalho 
autônomo eventualmente 

Profissional que tem vínculo por tempo indeterminado 
com uma empresa e, em paralelo, ou nas horas vagas, 
realiza trabalho como autônomo de maneira eventual. 

4. Profissional entre empregos 
que experimenta o trabalho 
independente 

Pessoa que se desligou de um emprego e, enquanto 
busca recolocação no mercado, experimenta o trabalho 
autônomo temporariamente. 

5. Aposentado que realiza 
trabalhos como freelancer 

Pessoa que tem aposentadoria com rendimentos e se 
dedica ao trabalho como profissional independente em 
tempo integral ou parcial. 

6. Funcionário público que 
realiza trabalhos como 
freelancer 

Profissional do setor público, com regime de trabalho 
em tempo parcial e/ou cuja regulamentação permite 
sua atuação como freelancer nas horas vagas. 

7. Proprietário ou sócio de um 
negócio 

Empreendedor, sócio ou proprietário de um pequeno 
negócio, que presta serviços via plataforma, seja de 
maneira independente, seja com uma pequena equipe. 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A maneira como o profissional definia sua situação de carreira era consistente com a resposta 

quando indagado sobre seus planos de futuro. Ou seja, a maioria das pessoas que se definiam 

como freelancer ou empreendedores indicava a intensão de permanecer ou intensificar sua 

atuação como profissional independente. Tal fato foi reportado por cerca de 65% dos que se 

declararam freelancers e 75% dos empreendedores. Enquanto isso as pessoas que se viam em 

situação transitória apresentavam-se mais divididas em relação aos planos de futuro e boa parte 

delas esperava retornar a um emprego formal (ver Tabela 22, no capítulo anterior). 

 

É possível associar essas descrições da situação de trabalho como parte da construção da 

identidade profissional desses indivíduos. Diversos autores denotam que tal construção, no 

contexto fluído do trabalho independente, é algo complexo e tende à personalização (Barley et 

al., 2017; Demetry, 2017; Ashford et al., 2018; Petiglieri et al., 2019).  

 

Por exemplo, ao estudarem como os profissionais desenvolvem suas identidades no trabalho 

independente, Petiglieri et al. (2019) descobriram que, na ausência das âncoras organizacionais, 

esses profissionais tendem a desenvolver identidades personalizadas, que misturam sentimentos 

de liberdade e autorealização com insegurança e solidão. A maneira como os profissionais 

articulam o que os autores chamam de “ambiente de suporte” contribui para a construção da 

sua identidade profissional e sua capacidade de ser bem-sucedido na Gig Economy. Quatro 

tipos de conexões são importantes para construção desse ambiente de suporte: rotinas, espaços, 

pessoas e propósito. 

 

No estudo, as pessoas que se definiam como profissionais independentes (freelancers full-time, 

freelancers part-time e empreendedores) identificavam essas conexões como parte da sua 

experiência de trabalho, e os entrevistados no levantamento qualitativo incorporavam ao seu 

discurso explicações sobre como tais componentes faziam sentido dentro da sua realidade. Isso 

ocorria, por exemplo, quando mencionavam a importância de gerenciar a própria rotina e 

agenda, associavam a variedade de locais onde o trabalho é realizado como atributo da situação 

de carreira, destacavam a importância do desenvolvimento do networking profissional e usavam 

aspectos ligados ao sentido do trabalho e seu propósito de vida para explicar o que faziam e 

porque faziam. 

 

A maneira como os profissionais definiam sua situação de trabalho afetava não apenas sua 

intenção de permanecer como autônomos, mas também sua avaliação dos aspectos positivos e 
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negativos da sua situação profissional e do seu comprometimento com o trabalho. Assim, foi 

possível verificar que aqueles profissionais que se definiam como freelancers full-time, 

freelancers part-time e empreendedores tendiam a ter uma avaliação mais positiva da carreira 

e percebiam mais facilmente que seu comprometimento atual com os projetos e trabalhos é 

maior do que quando eram empregados formais. Além disso, afirmavam com mais frequência 

que tinham a intenção de continuar seu desenvolvimento como profissionais independentes no 

futuro. A Figura 6 representa essa ideia. 

 

Figura 6 - Situação de trabalho e atitudes do profissional independente 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Em resumo, com base nas evidências coletadas, é possível formular uma proposição teórica de 

que a maneira como o indivíduo define sua situação de trabalho está conectada com a 

construção da sua identidade profissional, e isso tem relação direta com suas atitudes no que se 

refere à carreira e às organizações com as quais ele se relaciona.  

 

 

5.1.2. Razões para a escolha do modelo de trabalho independente e avaliação das 

respectivas situações de trabalho 

 

De maneira análoga ao encontrado em estudos anteriores (Kunda et al., 2002; McKinsey & Co, 

2016; Ashford et al., 2018; Jabagi et al., 2018; Katz & Kruger, 2019), quando questionados 

sobre as razões que os levaram a adotar o modelo atual de trabalho, os profissionais 

independentes de alta qualificação indicaram razões determinadas pelo contexto, como perda 

de emprego e dificuldade de se recolocar no mercado, ou situações da vida pessoal e razões 

relacionadas com a motivação pessoal, como o desejo de viver experiências diferentes, ter 

Autodefinição da situação 
de trabalho 

(identidade profissional)

Avaliação de carreira

Planos de futuro
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maior autonomia e ampliar a rede de relacionamentos. Nos dados apresentados, verificou-se 

que a maioria (55,4% dos respondentes da pesquisa on-line) indicou razões relacionadas com a 

motivação pessoal. 

 

Notou-se também que os profissionais que definiam sua situação de trabalho como freelancer 

part-time, empregado de uma empresa fazendo trabalhos como freelancer de maneira pontual 

e empreendedor indicavam razões relacionadas com a motivação pessoal em uma frequência 

maior do que aqueles que classificavam sua situação atual de outra maneira. Isso reforça a 

discussão feita no tópico anterior sobre a importância de se considerar a construção da 

identidade profissional das pessoas que adotam o trabalho autônomo para compreender suas 

atitudes em relação à carreira e às organizações com as quais se vinculam. 

 

O fato de o estudo ter identificado que os profissionais independentes escolhem o modelo de 

trabalho autônomo por razões impostas pelo contexto e por motivação pessoal colabora para a 

discussão, desenvolvida por diversos pesquisadores, de que esses profissionais trazem 

expectativas para a relação de trabalho intermediada pela plataforma que vão além dos aspectos 

transacionais. Dessa maneira, a vasta literatura acadêmica nos campos da psicodinâmica e 

sociologia do trabalho pode ser aproveitada para a compreensão do desenvolvimento de 

contratos psicológicos e relações de trabalho nesse novo contexto do Gig Work, que se 

caracteriza por múltiplos relacionamentos simultâneos, bem como maior complexidade e 

volatilidade nessas relações (Kuhn & Maleki, 2017; Ashford et al., 2018; Jabagi et al., 2018; 

Lehdonvirta, 2018; Petiglieri et al., 2019; Dugan et al., 2020). 

 

Embora o estudo não tenha coletado evidências em profundidade sobre o quão satisfeitos os 

profissionais independentes estavam sobre o seu arranjo de trabalho, foi possível constatar que, 

ao relacionarem as vantagens e as desvantagens nesse âmbito,  eles destacaram, entre as 

vantagens, aspectos socioemocionais relacionados com aspectos subjetivos da carreira e com 

estilo de vida (Schein, 1978; Barley & Kunda, 2006), sendo que muitos deles estavam  

associados a fatores de satisfação intrínseca (Jabagi et al., 2018), como autonomia, realização, 

flexibilidade de horário, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e aprendizado.   

 

Já entre as desvantagens assinaladas pelos profissionais, destacaram-se os aspectos mais 

objetivos relacionados à carreira, muitos deles associados a fatores de satisfação extrínsecos, 
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como remuneração, benefícios, perspectiva de ascensão na carreira e segurança (Schein, 1978; 

Deci, 1999; Jabagi et al., 2018).  

 

Assim, dados do estudo também colaboram com outras pesquisas que demonstram que os 

aspectos socioemocionais e a identidade profissional são fundamentais para que os indivíduos 

permaneçam e prosperem na Gig Economy (Ashford et al., 2018; Petriglieri et al., 2019) e, 

portanto, seria importante que pesquisas futuras sobre satisfação no trabalho independente via 

plataformas focalizassem tais aspectos. Mas os dados também chamam a atenção para os 

aspectos objetivos da carreira, os quais tornam-se, algumas vezes, fatores determinantes para 

que o indivíduo permaneça como profissional independente. como ocorreu na percepção e 

associação entre renda e planos de futuro dos indivíduos, apresentadas pelos respondentes da 

pesquisa on-line, em que a maioria dos que pretendiam voltar ao vínculo CLT no futuro, 

percebiam sua renda atual como menor do que a do último emprego (ver tabela 24, no capítulo 

anterior).  

 

Tais resultados indicam possibilidades interessantes também para a melhoria das práticas de 

gestão das plataformas de trabalho independente e das organizações clientes que integram 

freelancers em seus times de trabalho. Ao indicar que a motivação desses profissionais não está 

relacionada apenas com os aspectos transacionais, mas também socioemocionais, da relação 

econômica estabelecida,  o estudo resgata a possibilidade de utilização do aprendizado e das 

descobertas nos campos da psicologia e da sociologia organizacional, para o aprimoramento 

das práticas de recrutamento, seleção, integração e recompensa dos profissionais no modelo da 

plataforma, bem como na relação líder-liderado e na integração dos profissionais nos times de 

projetos nas organizações clientes. Em verdade, é possível afirmar que as formas e os 

mecanismos de articulação do trabalho dos indivíduos podem ter mudado no ambiente da Gig 

Economy, mas a essência da dinâmica motivacional permanece igual. 

 

Em síntese, pode-se concluir que os profissionais independentes escolhem esse modelo de 

trabalho por razões endógenas e exógenas, as quais têm relação com a maneira como esses 

autônomos definem sua situação atual (identidade profissional). O fato de as razões endógenas 

estarem presentes e associadas a sentimentos de autonomia, flexibilidade e realização sugere 

que a relação do freelancer com a plataforma e com os clientes vai além dos aspectos 

transacionais de natureza econômica, embora estes não deixem de ser também importantes. Isso 

cria oportunidades interessantes para a agenda de pesquisa sobre o tema e contribui para o 
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aprimoramento das práticas de gestão das plataformas e empresas clientes ao indicar que os 

aspectos socioemocionais envolvidos na relação com os profissionais independentes são 

importantes não apenas para o seu desempenho corrente, mas inclusive para a sua permanência 

nesse tipo de carreira. 

 

 

5.1.3. Comprometimento do profissional independente com o trabalho e com as 

organizações 

 

Uma das preocupações centrais do primeiro objetivo específico, que orientou o presente estudo, 

estava relacionada com a melhor compreensão da dinâmica de comprometimento do 

profissional independente com o trabalho.  

 

Na revisão teórica, foi apresentado que um dos requisitos centrais do modelo de desempenho 

utilizado na GERH para explicar a relação entre capital humano e desempenho organizacional 

era a existência de um alto grau de comprometimento mútuo entre o empregado e a organização, 

o qual era reforçado pelas práticas de gestão de pessoas (McLean & Collins, 2011; Jackson, 

Schuler & Jiang, 2014; Jiang, 2016). Uma das questões que se colocava para o desenvolvimento 

futuro do campo estava justamente relacionada com esse ponto. Se as relações na Gig Economy 

são mais efêmeras e multifacetadas, como isso afeta o comprometimento dos profissionais 

independentes e, em última instância, seu desempenho nas organizações nas quais são 

alocados? Que impacto isso teria para as práticas de GERH se a proporção de profissionais 

independentes torna-se significativa na força de trabalho? 

 

O primeiro achado interessante do estudo é que os profissionais independentes da amostra 

percebem seu comprometimento como equivalente ou até maior ao que tinham quando 

trabalhavam como empregados formais.  Tal aspecto já havia sido evidenciado em estudos 

anteriores (Wilkin, 2012; Petiglieri et al., 2018; Ashford et al., 2018), os quais apontavam que 

a energia emocional que o freelancer aplica no trabalho é alta, tendo em vista que, além de ter 

de organizar seus próprios recursos para aplicar ao trabalho (competências, ferramentas, local 

de trabalho etc.)  o profissional também tem de lidar com aspectos complexos, como a 

insegurança em relação à sua sobrevivência, a instabilidade das situações de trabalho e/ou com 

a necessidade de se integrar a diferentes grupos e equipes com frequência. 
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Contudo, isso não significa que esse alto nível de comprometimento esteja apenas direcionado 

para a plataforma ou organização cliente, como poderia ser se estivéssemos analisando o 

comprometimento de empregados. Mesmo no caso de empregados, Meyer (2016) destaca que 

as pesquisas têm demonstrado que o comprometimento com o trabalho pode se desenvolver em 

múltiplos focos: na organização, de uma maneira geral, em constituintes internos (unidade, 

supervisores, times etc.), constituintes externos (profissão, sindicatos, clientes) ou em cursos 

de ação (objetivos, decisões, projetos ou iniciativas de mudança).  

 

No caso do profissional independente contratado via plataformas, assim como já se descobriu 

em outros tipos de vínculo de trabalho temporários, possivelmente a importância de seu 

comprometimento direcionado para outros objetivos tende a ser maior (van Rossenberg et al., 

2018). Neste estudo, tal aspecto também foi apontado, tanto nas entrevistas como na pesquisa 

on-line, quando se explorou as razões para o alto comprometimento dos profissionais. O aspecto 

da reputação profissional apareceu como o grande destaque, demonstrando uma preocupação 

com a carreira e com a capacidade de estabelecer sua marca pessoal no mercado de trabalho 

como forma de garantir a obtenção de futuros trabalhos. O tipo de comprometimento 

evidenciado aqui relaciona-se mais com a ocupação ou profissão de consultor independente. 

(Meyer & Spinoza, 2016). Em seguida, outros fatores também foram destacados, como a 

superação de desafios e o trabalho em si, sugerindo uma relação com o sentimento de auto 

realização, orgulho profissional e com o sentido do trabalho. Esse conjunto de fatores pode 

evidenciar um tipo de comprometimento com o curso de ação, conforme a proposição de Meyer 

(2016). 

 

Entretanto, é possível admitir que algum tipo de comprometimento organizacional pode ser 

desenvolvido na relação, mesmo tratando-se de uma relação com duas empresas diferentes: a 

plataforma e a empresa cliente. Evidências desse tipo de sentimento surgiram em menor grau 

nas respostas da pesquisa on-line, em que 41,8% dos participantes indicaram os objetivos do 

cliente e seu propósito organizacional como um dos fatores determinantes de seu 

comprometimento, enquanto 11,1% citaram o relacionamento com a plataforma como aspecto 

de grande importância nesse âmbito, conforme apresentado na Tabela 18 no capítulo anterior. 

Em sua pesquisa com trabalhadores de empresas brasileiras de outsourcing na área de 

tecnologia da informação, Correio & Correio (2017) já haviam demonstrado esse tipo de 

comprometimento duplo. Os autores descobriram que esse tipo de compromisso duplo se 

apresentava, desde que, em linha com a teoria de trocas sociais, os trabalhadores percebessem 
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estar recebendo algum tipo de suporte organizacional por parte da empresa empregadora e da 

empresa cliente. Khun & Maleki (2017) também argumentam que o conceito de suporte 

organizacional percebido (em inglês, perceived organizational support – POS) pode ser 

adaptado ao contexto do trabalho independente e que isso deveria ser melhor explorado em 

pesquisas futuras, ressalvando que o suporte organizacional se manifesta de forma diferente 

nesse contexto em relação ao que é tradicionalmente estudado no caso da relação de emprego 

formal. 

 

Uma melhor compreensão de como se desenvolve esse comprometimento organizacional duplo 

(plataforma e empresa cliente) e  a busca de um melhor entendimento sobre quais fatores 

influenciam a percepção de suporte organizacional no contexto do trabalho independente pode 

representar um interessante caminho para o desenvolvimento de pesquisas futuras, tendo em 

vista que esse aspecto pode contribuir para o aprimoramento das práticas de gestão nas 

plataformas e nas organizações clientes, possibilitando que, por um lado, as plataformas 

realizem seu objetivo de ter os profissionais que lhes interessam no seu pool de talentos 

(profissionais cadastrados e disponíveis para alocação) e, por outro, os clientes obtenham alto 

comprometimento dos profissionais independentes, enquanto alocados em seus projetos 

estratégicos.  

 

Em síntese, os profissionais independentes pesquisados percebem seu comprometimento como 

igual ou maior ao que demonstravam quando tinham um vínculo de emprego formal. Os 

executivos das empresas clientes também não percebem diferenças significativas entre o grau 

de comprometimento dos freelancers em comparação com os empregados com vínculo CLT. 

Tal conclusão é importante para a discussão da pergunta da pesquisa que se refere aos impactos 

desse tipo de modelo na teoria e na prática da GERH, uma vez que o campo teórico está 

ancorado no pressuposto de que o alto comprometimento mútuo entre empregados e 

organizações leva a desempenhos superiores. Contudo, a forma do comprometimento do 

freelancer é diferente. Fatores como a reputação profissional, desafios e o trabalho em si 

ganham destaque, enquanto o comprometimento com fatores como a organização e os colegas 

perdem relevância. Da mesma forma, o comprometimento da empresa com o freelancer 

também é diferente. Não se direciona para aspectos de segurança e investimento de longo prazo, 

mas sim para o atendimento de expectativas em uma relação temporária.  
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5.1.4 Competências necessárias e os investimentos realizados pelos profissionais 

independentes 

 

O primeiro objetivo específico da pesquisa também direcionou o estudo para explorar como os 

profissionais percebiam as competências profissionais necessárias para atuar na situação de 

trabalho independente e como lidavam com o desenvolvimento profissional. Tal aspecto 

tornou-se importante para a análise, pois partiu-se do pressuposto de que a educação continuada 

requer investimento de energia e está associada ao desempenho em determinada área de 

atuação. Adicionalmente, se no vínculo formal de trabalho a educação continuada dos 

empregados é direcionada por necessidades da organização e por motivação individual, 

procurou-se entender o que direcionava o desenvolvimento de competências no contexto do 

trabalho autônomo via plataformas. 

 

Em primeiro lugar, os dados evidenciaram que os profissionais independentes conferiam grande 

atenção às competências de natureza relacional ou de interação social e as definiam como 

essenciais para serem bem-sucedidos nesse contexto. Competências de natureza cognitiva, 

como inovação e criatividade, capacidade de aprendizado, habilidade de resolução de 

problemas complexos e flexibilidade também foram bastante mencionadas. Nas entrevistas, as 

competências de natureza técnica e analítica foram menos citadas espontaneamente como 

prioridade, talvez pelo fato que o próprio cadastramento na plataforma Alstra e a atuação como 

freelancer nos projetos disponíveis pressupõem o domínio de conhecimentos técnicos 

especializados. Já a pesquisa on-line não estimulou os profissionais a opinarem sobre 

competências técnicas, dada a grande variedade dos campos de atuação dos participantes e o 

interesse em aprofundar os achados iniciais da fase de entrevistas. 

 

No entanto, isso não reduz a importância de as soft skills terem emergido na pesquisa on-line 

como competências importantes para o sucesso nesse contexto. Parte dessa percepção da 

crescente importância das competências cognitivas e de relacionamento  provavelmente é 

influenciada pela vivência desses profissionais num contexto de trabalho em transformação, 

sob o forte impacto da tecnologia, em que têm presenciado, nos últimos anos, a automação 

crescente de atividades que antes eram realizadas por técnicos ou profissionais, como tarefas 

relacionadas ao controle de projetos, conciliação contábil, monitoramento de indicadores, 

fornecimento de informações, entre outras. 
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Diversos autores mencionados na revisão teórica (Susskind & Susskind, 2015; Autor, 2015; 

Brijonfolson et al., 2018; Hogson, 2018; Malone, 2018; Spencer, 2018; WEF, 2016, 2018, 

2020) destacaram essa tendência de automatização de trabalhos de natureza cognitiva − 

caracterizados pela repetição, padronização ou baixa complexidade −, bem como o surgimento 

de novas oportunidades de trabalho em áreas difíceis de automatizar ou em que a interação 

entre o ser humano fosse o caminho para garantir saltos de produtividade. Assim, é possível 

que as atividades que envolvam relacionamento, criatividade e solução de problemas 

complexos tenham sido vistas pelos participantes  como áreas de oportunidade para atuação 

dos profissionais independentes de alta qualificação, no presente e no futuro próximo, e por 

essa razão tenham destacado as competências necessárias à realização dessas atividades como 

importantes para a sua atuação como freelancers. 

 

Além disso, esses estudos também apontam para o aumento contínuo da complexidade do 

trabalho, demandando um repertório cada vez mais amplo de competências que vão além da 

qualificação técnica, o que também pode ajudar a entender a visão dos profissionais 

pesquisados. Swart (2007), por exemplo, defende que a própria definição do que é um 

trabalhador do conhecimento no século 21 precisa ser ampliada. Segundo o autor, trabalhadores 

do conhecimento são indivíduos que “aplicam seu conhecimento e habilidades (desenvolvidos 

a partir da experiência) em problemas complexos, novos e abstratos em ambientes que 

envolvem conhecimento coletivo e recursos relacionais”. Essa visão envolve a combinação de 

conhecimentos explícitos e tácitos (Nonaka, 2007) e sua aplicação a situações complexas e 

circunstâncias novas.  

 

Outra explicação para o destaque de competências cognitivas e de relacionamento identificadas 

na pesquisa está relacionada com as próprias características do ciclo de trabalho independente 

via plataformas, que vai da inserção do freelancer no mercado, passando pela venda de serviços, 

até a entrega dos trabalhos contratados. Essa perspectiva é indicada na agenda de pesquisa 

sugerida por Ashford et al., (2019) para entender a dinâmica de trabalho na Gig Economy. Os 

autores partiram do pressuposto de que, para serem bem-sucedidos nessa nova condição de 

trabalho, os profissionais independentes precisam exibir um conjunto específico de 

comportamentos relacionados com a carreira e com relacionamentos. Tais comportamentos 

seriam viabilizados por meio de um conjunto de capacidades cognitivas e emocionais e 

identificados com base em teorias psicológicas de recursos.  
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A variedade e a amplitude de competências identificadas pelos profissionais pesquisados neste 

estudo − as quais são necessárias para executar esse ciclo amplo e contínuo de atividades que 

envolve seu posicionamento no mercado como freelancer −, a prospecção de novos trabalhos, 

a negociação de propostas, a entrega dos trabalhos contratados e o desengajamento (finalização 

dos contratos) reforçam a perspectiva defendida por Ashford et al., (2019).  

 

Associado à ideia de que é necessária uma vasta gama de competências para ser bem-sucedido 

como profissional independente, outro achado do estudo foi a preocupação dos profissionais 

com o investimento na educação continuada. Isso mostrou-se evidente nas entrevistas 

qualitativas e na pesquisa on-line, em que a maioria dos profissionais informou dedicar 40 horas 

ou mais, por ano, para atividades de capacitação ou atualização profissional (cursos, seminários, 

congressos etc.). Tal informação representa um investimento significativo se considerarmos 

que a capacitação é realizada com recursos próprios e horas que são subtraídas das atividades 

de geração de negócios e renda, ou das horas de lazer e descanso.  

 

Esse fato também havia sido evidenciado em pesquisas anteriores (Barley & Kunda, 2006; 

McKinsey, 2016). No estudo com profissionais independentes realizado pela McKinsey, por 

exemplo, a educação continuada é listada entre as principais preocupações dos profissionais, 

ao lado de aspectos como acesso a benefícios e segurança na renda. 

A maneira como os profissionais identificaram e descreveram as competências necessárias para 

atuar como freelancers, bem como a disposição de investimento pessoal em seu 

desenvolvimento, sugerem que esse aspecto é visto por eles como importante para serem bem-

sucedidos como profissionais independentes.  Como bem lembrou Hogson (2018), na nova 

economia, as competências apresentam reserva de valor. Assim, em um ambiente com 

mudanças aceleradas como o contemporâneo, a obsolescência de habilidades e conhecimentos 

é uma ameaça constante aos autônomos. 

 

As necessidades relacionadas com a educação continuada nesse grupo de profissionais somam-

se às necessidades mais amplas da força de trabalho, mencionadas na revisão teórica, as quais 

são fruto do impacto da tecnologia e das mudanças no contexto de trabalho no século 21. Isso 

também reforça a importância de se repensar os modelos tradicionais de educação profissional 

e adaptá-los a esse ambiente. Existem, portanto, oportunidades para elaboração de novas 

políticas públicas, mudanças de abordagens nas organizações e nas plataformas digitais, bem 
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como novas oportunidades para provedores de serviços e universidades (Susskind & Susskind, 

2015; Kochan, 2016; Sundararajan, 2016, 2017).  

 

Em resumo, os profissionais independentes pesquisados destacam a importância das 

competências relacionais e de interação social, bem como as analíticas e de gestão da rotina, 

como fundamentais para o sucesso na carreira de freelancer, sendo capazes de oferecer um 

diferencial para eles, uma vez que a expertise e a atualização técnica na sua área de 

especialização é vista como um pré-requisito. Tal visão é compartilhada também por clientes e 

executivos da plataforma, conforme mencionado no capítulo anterior. A complexidade e as 

demandas do contexto no qual esses profissionais atuam implicam um investimento pessoal 

significativo em educação continuada, para manter e desenvolver esse conjunto de 

competências importantes para sua inserção e sucesso neste modelo de trabalho.  

 

 

 5.1.5 Modelo integrado de desempenho do profissional independente qualificado 

 

Os achados do estudo, expostos até aqui, permitem identificar algumas respostas possíveis para 

endereça o primeiro objetivo da pesquisa. Primeiramente, os perfis dos profissionais são 

diversos e as razões que os levam a adotar o modelo independente de trabalho são variadas. 

Tais questões interferem na construção da identidade dos profissionais independentes e ambos 

os fatores influenciam suas percepções sobre esse arranjo de trabalho.  

 

Um segundo achado relevante foi a constatação de que os profissionais independentes 

acreditam que seu comprometimento hoje é maior ou igual do que aquele que demonstravam 

quando tinham um vínculo de trabalho CLT. Contudo, esse comprometimento direciona-se para 

diferentes focos, não apenas para as organizações clientes ou para a plataforma digital que 

realiza a intermediação de seu trabalho, sendo que a reputação é apontada pelos profissionais 

como um fator muito importante para determinar esse comprometimento. 

 

O terceiro aspecto evidenciado pelo estudo e relevante para o objetivo específico em análise é 

que os profissionais identificam uma gama ampla de competências necessárias para gerar bons 

resultados e serem bem-sucedidos nesse modelo de trabalho. Eles destacam certas 

competências cognitivas e de relacionamento como importantes, as quais se somam à sua 
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expertise na área de atuação. Eles também afirmam fazer um investimento pessoal significativo 

em capacitação e reciclagem anualmente. 

 

Finalmente, ao longo dos levantamentos ficou claro que as práticas de gestão das empresas 

clientes e da plataforma podem influenciar os comportamentos e as atitudes dos profissionais 

independentes e, inclusive, afetar a sua intenção de permanecer nesse arranjo de trabalho por 

mais tempo. 

 

Com base nas constatações acima, foi possível construir uma proposição teórica sobre os fatores 

que influenciam o desempenho no contexto do trabalho independente qualificado via 

plataformas, marcado por uma tríade de relações: profissional independente, plataforma digital 

de trabalho e organização cliente. A Figura 7 apresenta os fatores que podem influenciar o 

desempenho dos profissionais independentes no modelo teórico. Cada fator e as supostas 

relações do modelo são explicados a seguir. 

 

Figura 7 - Modelo de desempenho integrado do profissional independente qualificado 

 
 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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ser classificadas em dois grandes grupos: (1) razões impostas pelo contexto, como perda 

do emprego, dificuldade de se recolocar no mercado, necessidade de gerar renda extra 

etc. ou (2) razões relacionadas com a motivação pessoal, como mudar o estilo de vida, 

ter mais liberdade e autonomia, aumentar a variedade de experiências etc. Tais razões 

influenciam a maneira como o profissional define sua situação de trabalho, por exemplo: 

se é algo temporário, enquanto busca uma recolocação no mercado ou persegue um 

objetivo específico, ou se é uma opção de carreira mais permanente e que tende a se 

desenvolver no longo prazo. 

 

b. Identidade profissional: a maneira como o profissional descreve o que ele faz e sua 

situação de trabalho tende a influenciar suas atitudes no modelo de trabalho 

independente. Assim, aqueles indivíduos que se definiam como consultores, ou mais 

genericamente assumiam o papel de freelancers: manifestavam interesse em manter e 

ampliar sua atuação neste modelo de carreira, demonstravam possuir procedimentos e 

estratégias para lidar com as diversas etapas do ciclo de prestação de serviço autônomo, 

mostravam-se mais confiantes com a capacidade de gerir os aspectos do dia a dia da sua 

rotina e pareciam estar mais adaptados às características do modelo de trabalho 

autônomo. Já os autônomos que se definiam como profissionais em transição, 

indicavam uma postura mais crítica em relação ao modelo e demonstravam ansiar por 

uma recolocação no mercado que os permitisse retornar ao vínculo tradicional CLT. No 

modelo proposto, a identidade profissional influencia tanto o comprometimento com o 

trabalho, como o desenvolvimento das competências do freelancer. 

 

c. Comprometimento: este fator no modelo teórico é tido como um dos influenciadores 

diretos do desempenho. O comprometimento, por sua vez, é influenciado pela 

identidade do profissional. Essa relação foi evidenciada no estudo de caso. Embora, de 

uma maneira geral, os profissionais independentes tenham percebido o seu 

comprometimento como alto, esta percepção foi mais intensa no caso daqueles 

profissionais que se definiam como freelancer full-time, part-time ou empreendedores. 

Também foi possível verificar que o profissional independente direciona seu 

comprometimento para diferentes focos (sua imagem profissional, o trabalho em si, a 

superação de desafios, a realização profissional, entre outros). É possível perceber nos 

dados coletados que os profissionais independentes também desenvolvem algum tipo 

de comprometimento com as organizações clientes e com a plataforma. Mas este 
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comprometimento é naturalmente mais efêmero. Não tem relação com sentimentos de 

fidelidade com essas organizações, como se verifica numa relação de emprego estável, 

tendo em vista que o freelancer se conecta a várias plataformas ao mesmo tempo e pode 

até prestar serviços sequencialmente para empresas concorrentes, desde que isto não 

ocorra de maneira concomitante e resguardados os acordos de confidencialidade, bem 

como outros compromissos contratuais estabelecidos. Na lógica do modelo, o 

comprometimento se conecta com a energia vital do freelancer para entregar os 

resultados esperados. 

 

d. Competências: integradas com o comprometimento do profissional, as competências 

constituem o segundo fator com influência direta no desempenho. Segundo o modelo 

teórico proposto, as competências determinam a capacidade do profissional entregar os 

resultados esperados dos trabalhos nos quais se engaja e a probabilidade de sucesso no 

formato de trabalho independente via plataforma. Ainda segundo o modelo, o 

investimento pessoal no desenvolvimento das competências sofre influência da 

identidade profissional. Com base no estudo realizado, as competências ligadas a esse 

fator englobam diversas naturezas e estão segmentadas em pelo menos quatro tipos: 

cognitivas; de relacionamento interpessoal; de gestão pessoal e da rotina do trabalho 

independente; e técnicas, específicas na área de atuação do profissional. Tais 

competências são necessárias não apenas para a entrega de soluções técnicas adequadas 

ao escopo contratado, mas também para o desenvolvimento de comportamentos críticos 

para a atuação no modelo de trabalho independente via plataformas, como: adaptar-se a 

diferentes contextos e atividades, demonstrar resiliência diante das dificuldades, 

relacionar-se com diferentes agentes e stakeholders, gerenciar seus recursos, ser 

proativo e equilibrar sua vida profissional e pessoal. 

 

e. Resultados do trabalho: esse é o principal fator de avaliação do desempenho do 

profissional independente. A contratação desses profissionais se dá com base em uma 

definição de escopo do trabalho a ser realizado e dos resultados esperados. Portanto, a 

avaliação do desempenho se dá pela comparação entre o que havia sido especificado na 

contratação e o que de fato foi entregue pelo profissional. Embora o processo pareça ser 

bastante objetivo, tanto os profissionais como os executivos das empresas clientes 

destacaram a importância da maneira como o freelancer realiza as entregas. Atributos 

como o grau de integração com a equipe de projeto, o reporte intermediário, a agilidade 



142 

 

no aprendizado e o domínio de ferramentas e metodologias atualizadas foram 

mencionados como parâmetros importantes. Adicionalmente, como se trata de 

profissionais independentes qualificados que se engajam em projetos ou serviços 

técnicos especializados, nem sempre o escopo e os resultados esperados são definidos 

com clareza e grau de detalhe suficientes para possibilitar uma avaliação integralmente 

objetiva. Segundo o modelo proposto, os resultados do trabalho sofrem influência do 

comprometimento e das competências dos profissionais, assim como de fatores não 

controlados pelo indivíduo. Tais resultados são avaliados na perspectiva do cliente e da 

plataforma. 

 

f. Fatores não controlados pelo indivíduo: como sempre ocorre, diversos fatores sobre 

os quais o indivíduo não tem controle podem afetar os resultados do trabalho, tais como 

o desempenho da equipe, o desempenho da liderança, a ausência de recursos 

necessários, eventuais mudanças no contexto e escopo do trabalho, entre outros. 

 

g. Perspectiva do cliente: os resultados do trabalho são avaliados na perspectiva do 

cliente e se refletem no feedback ao profissional, em geral de maneira pública, registrada 

na plataforma, o que vai afetar a sua reputação profissional no mercado. Esses resultados 

também retroalimentam a relação do cliente com a plataforma. 

 

h. Perspectiva da plataforma: na visão da plataforma, a avaliação dos resultados também 

vai influenciar a reputação do profissional e retroalimentar as práticas de gestão da 

plataforma para com esse freelancer. Se a avaliação é positiva, novas oportunidades de 

alocação vão surgir, influenciando a carreira e a remuneração do freelancer ao longo do 

tempo. 

 

i. Reputação: como visto nos dados da pesquisa, esse fator é alvo de grande atenção por 

parte do profissional. A expectativa de boas avaliações, que contribuam para a 

construção da sua reputação, é uma das alavancas do seu comprometimento com o 

trabalho. Ao lado das condições formais do contrato com a plataforma e com a empresa 

cliente, o impacto na reputação do profissional constitui um dos principais mecanismos 

de controle sobre o freelancer, uma vez que ele depende de uma boa reputação para 

obter futuros trabalhos. Esse elemento também é um dos principais aspectos que 

influenciam a percepção de equidade na relação entre profissionais, plataforma e 
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organizações clientes. No modelo proposto, as avaliações e feedbacks afetam a 

reputação do profissional e isto tem impacto não apenas no seu comprometimento e 

desempenho no curto prazo, mas também na construção da sua identidade profissional, 

gerando efeitos na sua carreira como freelancer nos médio e longo prazos.  

 

j. Práticas de gestão: englobam os protocolos que regem o relacionamento entre a 

plataforma e os profissionais independentes, como: critérios para ingresso e manutenção 

do cadastro, regras de remuneração, processo de contratação dos trabalhos, 

acompanhamento dos projetos, bem como serviços acessórios disponibilizados para os 

profissionais cadastrados. Esse conjunto de práticas, aplicadas às situações específicas 

vivenciadas pelo freelancer, influencia o comprometimento do profissional, sua 

intenção de permanecer cadastrado na plataforma, o desenvolvimento de suas 

competências e a sua própria construção de identidade profissional.  

 

O modelo descrito acima pode ser utilizado em estudos futuros sobre a relação entre os fatores 

mencionados e o desempenho dos profissionais independentes de alta qualificação contratados 

via plataformas. Também fornece subsídios para a orientação de gestores e empresas que 

utilizam tais profissionais como integrantes dos seus times de projetos e/ou processos. 

 

Em organizações onde essa forma de contratação é relevante, o modelo pode ser utilizado em 

combinação com o modelo teórico da GERH para formular estratégias de gestão de talentos em 

uma perspectiva abrangente da força de trabalho, englobando não apenas os empregados 

formais, mas também os profissionais que se integram temporariamente a projetos e processos 

estratégicos.   

 

Esse ponto é particularmente relevante para o segundo objetivo específico da pesquisa, que será 

abordado na próxima seção. 

 

 

5.2. Como as empresas estão integrando o trabalho independente via plataformas digitais 

em seus modelos de negócio e modelos organizacionais 

 

A segunda questão da pesquisa buscava entender como as empresas estão integrando o vínculo 

flexível de trabalho em seus modelos de negócios. Para responder a essa questão, no caso dos 
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profissionais independentes de alta qualificação contratados via plataforma, procurou-se 

explorar primeiro as razões que levam as empresas a adotar esse modelo. No caso estudado, 

encontrou-se duas razões principais: 

 

a. A complementação de competências não disponíveis na organização no momento e 

necessárias para concretizar uma tarefa ou projeto específico; 

 

b. Uma alternativa para lidar com a flutuação da demanda de trabalho. 

 

As razões apontadas pelas empresas entrevistadas são consistentes com estudos anteriores 

(E&Y, 2016; Corporaal & Lehdonvirta, 2017; Hernandez et al., 2019; Katz & Kruger, 2019). 

Por exemplo, em seu estudo de nove casos, Corporaal & Lehdonvirta (2017) identificaram que 

as empresas apresentavam três motivações principais para contratar profissionais 

independentes via plataformas: (1) acesso a uma fonte escalável de recursos, habilidades ou 

expertise; (2) redução dos custos de transação para suprir as necessidades dos projetos e (3) 

eliminação ou redução de barreiras tradicionais na contratação (geográficas, informacionais e 

administrativas). 

 

Os três clientes entrevistados apresentavam as necessidades apontadas, isto é, complementar 

competências e lidar com a flutuação da demanda de trabalho, bem como afirmavam que 

algumas vezes tais necessidades aconteciam simultaneamente. Todos também tinham 

experimentado outras formas de suprir a demanda, mas acabaram se tornando early adopters 

da alternativa de contratação via plataforma digital em função da sua percepção do valor 

adicionado por esse método. 

 

Como visto na análise dos dados, eles indicaram duas vantagens principais das plataformas em 

comparação com outros modos de contratação: (1) a agilidade e facilidade para encontrar os 

talentos de que precisa e (2)  a acessibilidade do custo. 

 

Corporaal & Lehdonvirta (2017) também constataram em seu estudo que as empresas trocavam 

meios tradicionais de contratação pelas plataformas em função das vantagens comparativas 

dessas últimas. Nesse contexto, os autores identificaram seis dimensões de valor consideradas 

na contratação via plataformas, em comparação com agências de temporários ou formas 

tradicionais de terceirização: (1) custo; (2) velocidade; (3) flexibilidade, no sentido de permitir 
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aumentar ou reduzir os times de trabalho/projeto conforme a demanda; (4) facilidade de 

contratação; (5) expertise, ou o acesso a profissionais altamente qualificados em uma certa 

variedade de áreas; (6) qualidade do trabalho entregue pelos profissionais independentes. 

 

De certa maneira, essas vantagens identificadas nas plataformas digitais de trabalho 

independente são consistentes com as funcionalidades típicas das plataformas digitais − 

conforme o estudo de Sutherland & Jarrahi (2018), mencionado nos fundamentos teóricos −, 

principalmente no que se refere à geração de flexibilidade, seleção dos profissionais (match-

making), ampliação do alcance, gestão de transações e construção de confiança (ver Quadro 5). 

 

Assim, a revisão teórica e o estudo do caso da Alstra indicam existir evidências de que o modelo 

de decisão sobre a estratégia de contratação de profissionais qualificados de maneira temporária 

parte da necessidade clara de contatar uma força de trabalho flexível, seja pela necessidade de 

complementar as competências da equipe permanente diante de desafios específicos, seja pela 

necessidade de lidar com a flutuação da demanda de trabalho em períodos curtos de tempo. A 

escolha final por uma forma tradicional de contratação temporária ou por uma plataforma 

digital depende da avaliação comparativa do cliente em relação a um conjunto de fatores-chave 

que determina sua percepção de valor sobre as alternativas. A Figura 8 representa esse modelo 

lógico de escolha das alternativas. 

 

Figura 8 - Estratégias alternativas de contratação de profissionais temporários de alta 

qualificação 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Alguns pesquisadores defendem que o avanço das plataformas digitais é uma força disruptiva 

no mercado flexível de trabalho, tirando o mercado de fornecedores tradicionais (Sundararajan, 

2016; Corporaal & Lehdonvirta, 2017; Sutherland & Jarrahi, 2018; Lehdonvirta et al., 2019). 

Existe ainda a possibilidade de que as plataformas desenvolvam uma vantagem competitiva tão 

significativa que estimule as empresas clientes a ampliarem o uso de profissionais em uma base 

temporária. 

 

Vale notar que dois dos clientes entrevistados, as empresas de grande porte, claramente usavam 

os profissionais independentes contratados via plataforma como complemento da sua força de 

trabalho tradicional. Em ambos os casos, o percentual de profissionais independentes era 

pequeno em relação ao total, embora os clientes sinalizassem o interesse de aumentar esse 

contingente no futuro. 

 

Já a situação descrita pela empresa de consultoria de pequeno porte ilustra outro possível 

modelo de utilização das plataformas de trabalho independente. Nesse caso, o empreendedor 

usava os profissionais contratados via plataforma para montar sua equipe central de prestação 

de serviços, o que permitia à empresa competir por contratos de consultoria no mercado, escalar 

rapidamente sua capacidade de entrega e recombinar competências para atender às demandas 

específicas dos seus clientes em um tipo de estrutura organizacional ad hoc, com alta 

capacidade de adaptação para perseguir novas oportunidades de negócios. 

 

A Figura 9 representa esses dois paradigmas: (1) o uso das plataformas digitais para ampliar as 

competências e a flexibilidade do time e (2) a criação de uma estrutura totalmente flexível. 

 

 

Figura 9 - Exemplos de modelos de alocação de profissionais independentes contratados via 
plataformas 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Embora a ideia de modelos organizacionais baseados em times temporários, a adhocracia, não 

seja nova (Lorsch & Lawrence, 1965; Handy, 1989; Mintzberg, 1994), as plataformas digitais 

de trabalho independente permitem uma nova perspectiva para essa alternativa de arquitetura 

organizacional, uma vez que possibilitam a criação de times híbridos ou totalmente formados 

por profissionais independentes, nos quais as competências necessárias são alocadas segundo a 

demanda.   

 

Esse uso de estrutura ágil e flexível tem se demonstrado fundamental para startups e para 

organizações de grande porte que atuam em mercados dinâmicos (Blank, 2013; Satell, 2016). 

No caso das grandes empresas, a presença de times multifuncionais e estruturas temporárias 

são características típicas das organizações ambidestras (O’Reilly III & Tushman, 1994), que 

demonstram tanto alto desempenho operacional nos negócios correntes como capacidade de 

inovar. 

 

Ao viabilizar diferentes arranjos organizacionais e facilitar a criação de times temporários, as 

plataformas digitais de trabalho independente podem não apenas contribuir para o desafio de 

lidar com flutuações da demanda a um custo competitivo, mas também alavancar a inovação, 

por meio da integração de competências externas com aquelas disponíveis na organização, 

aumentando a eficácia de projetos complexos e/ou o desenvolvimento de novos negócios. Ou 

seja, na busca por competitividade, o uso de plataformas digitais de trabalho para a contratação 

de profissionais torna-se mais um recurso para transformar o modelo organizacional. 

 

Em síntese, no caso estudado, os clientes da plataforma utilizam esse modelo de contratação 

como forma de (1) complementar competências da organização e/ou (2) lidar com flutuações 

da demanda. Eles percebem vantagens nesse modelo em relação às formas tradicionais de 

contratação temporária de profissionais qualificados e tendem a optar por esse serviço, 

considerando outros critérios além de custo, como: o tempo necessário para contratação, o 

portfólio de competências disponíveis, a facilidade de mobilização e desmobilização, e a 

confiabilidade do serviço. As plataformas digitais de trabalho autônomo podem se tornar uma 

alternativa para viabilizar estruturas flexíveis e/ou que favorecem a ambidestria organizacional. 
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5.3. Possíveis impactos dessas mudanças nos paradigmas vigentes no campo da GERH 

Os resultados do estudo fornecem indicadores interessantes sobre como as mudanças nas 

características do trabalho, o crescimento dos vínculos flexíveis nesse âmbito e, em particular, 

o aumento do uso de plataformas digitais de trabalho podem direcionar evoluções importantes 

na pesquisa no campo da GERH e nas práticas de gestão de pessoas nas organizações.   

 

Em primeiro lugar, à medida que a proporção de profissionais contratados por meio de vínculos 

alternativos nas organizações cresce, é necessário rever um aspecto central da lógica dominante 

da GERH: a centralidade da atenção nos indivíduos com vínculo permanente com a empresa 

(ver Figura 1, no capítulo de introdução). 

 

Segundo essa lógica dominante, a base da geração de resultados positivos está ligada ao 

comprometimento mútuo entre organização e empregados. Os modelos de alto grau de 

comprometimento, portanto, tendem a afetar positivamente as atitudes dos empregados, de 

maneira consistente com a teoria de suporte organizacional. Tais atitudes teriam uma associação 

positiva com resultados operacionais, como maior produtividade e qualidade, menor turnover 

etc., afetando beneficamente os resultados econômicos e financeiros da organização. Nesse 

modelo lógico, diversos fatores contextuais operam como moderadores da relação entre o 

sistema de gestão de RH e os resultados empresariais (Guest, 2011; Jackson et al., 2014; Hauff 

et al., 2014; Murphy et al., 2018), de modo que a presença de um volume significativo de 

serviços terceirizados, empregados temporários ou profissionais independentes contratados via 

plataforma seriam tratados como características da estrutura organizacional, atuando como 

fatores moderadores. O presente estudo indica a necessidade de ampliar essa visão.  

 

A discussão apresentada na seção anterior sobre como as empresas estão utilizando as 

plataformas digitais, bem como as transformações no mundo do trabalho, apresentadas na 

revisão teórica, indicam a possibilidade do pessoal contingente tornar-se parte significativa da 

força de trabalho e viabilizador de novos modelos organizacionais, com impacto importante no 

processo de geração de valor. Esse movimento demanda aumento da atenção dispensada para 

esses profissionais na estratégia de gestão de pessoas. A pesquisa no campo da GERH não pode 

ficar à margem desse processo. 
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Como ficou claro no caso estudado, em um contexto no qual exista a presença de profissionais 

independentes contratados via plataformas em número significativo, as funções clássicas de 

gestão de RH passam a ser mediadas por um conjunto de relações mais amplo, que envolve os 

empregados e os gestores da organização, os profissionais independentes e as plataformas.  

 

A visão do executivo de RH precisa se expandir de uma perspectiva intramuros, em que as 

diretrizes e ações geravam impacto e exerciam certo controle sobre o sistema organizacional, 

para uma lógica mais ampla, na qual suas atitudes e condutas afetam uma rede de 

relacionamentos mais complexa e difusa e impactam mutuamente os resultados alcançados por 

todos os agentes envolvidos. 

 

Em sua análise conceitual sobre o impacto do crescimento das plataformas digitais de trabalho 

independente na gestão de RH, Meijerink & Keegan (2019) chegaram a uma conclusão 

semelhante, destacando que as funções típicas de RH (planejamento da força de trabalho, 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho e remuneração) 

precisam ser desenvolvidas com uma lógica de ecossistema,  organização requisitante, 

plataforma e profissionais independentes engajem-se em relações multilaterais para atender às 

suas necessidades e aos seus interesses. Nessa perspectiva, as práticas de gestão de pessoas são 

desenvolvidas em parceria com os atores do ecossistema e são fundamentais para a geração de 

valor nessas relações de troca. 

 

Para ilustrar tal raciocínio, é possível usar a situação de um dos clientes analisados no caso da 

Alstra: a instituição financeira, em que a experiência de contratação de freelancers via 

plataforma está gerando mudanças no seu planejamento de pessoal. A plataforma ampliou as 

alternativas para suprir a demanda volátil no setor de auditoria interna, que antes optava por 

agências; cessão de profissionais das empresas de auditoria, conhecidas como big four; ou 

contratações temporárias diretas. Por outro lado, o atendimento desse cliente e seus planos de 

expansão, leva a plataforma a ampliar e preservar a oferta de profissionais com as competências 

requeridas pelo banco. Os profissionais independentes cadastrados na plataforma, por sua vez, 

percebem a demanda recorrente por esse tipo de trabalho, o que pode afetar suas decisões de 

curto prazo de permanecer na plataforma ou negociar taxas de remuneração mais atrativas. 

 

Praticamente todos os processos de RH podem ser vistos sob esta lógica de relações 

interdependentes e dinâmicas, que também envolvem outros atores e stakeholders importantes, 
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como gestores, empregados com vínculo permanente e agentes externos, como sindicatos, 

reguladores etc. 

 

Com o aumento da diversidade de vínculos e da inclusão de profissionais independentes na 

força de trabalho, via plataformas digitais, um segundo possível impacto na GERH a ser 

analisado é a coexistência de modelos de gestão de pessoas diferentes dentro da mesma 

organização.  

 

Organizações com elevado grau de terceirização, por exemplo, vão contar com profissionais 

vinculados a outras empresas em sua cadeia de valor, as quais podem usar modelos de gestão 

de pessoas diferentes do seu. Ou então, se a organização utiliza um conjunto significativo de 

profissionais contingentes, vai se relacionar com trabalhadores com necessidades e perspectivas 

diversas, levando-a a construir, para esse grupo, propostas de valor diferentes das oferecidas 

aos profissionais permanentes. Finalmente, na situação do uso de profissionais independentes 

contratados via plataformas digitais, embora os autônomos não tenham vínculo empregatício 

nem com a plataforma, nem com a organização cliente, o uso de mecanismos digitais de 

controle e gestão do trabalho, assim como as estruturas de relacionamento construídas na 

plataforma, podem levar à criação de modelos de gestão de pessoas,  baseados no controle, que 

mais se alinham com os princípios da Teoria X , do que com princípios dos modelos de alto 

comprometimento (Lehdonvirta, 2018; Ravenelle, 2019; Duggan, 2020).  

 

A questão que se coloca, para ser explorada em pesquisas futuras, é como tratar essa diversidade 

de modelos sob um mesmo teto. Uma possível estratégia seria considerar um modelo de 

segmentação da força de trabalho, em que cada grupo possua um conjunto de políticas e práticas 

diferentes, sendo o modelo de gestão de pessoas da organização, na verdade, um aglomerado 

de modelos. Outra alternativa seria buscar um modelo de gestão de pessoas que reconhece as 

diferenças, mas procura promover sinergia e alinhamento entre os diferentes modelos, de 

maneira coerente com os princípios e valores da organização. Seria necessário investigar qual 

abordagem produz melhores resultados e em quais circunstâncias. 

 

Essa questão da coexistência de modelos diferentes na organização já havia sido tratada na 

literatura sobre GERH, focalizando variados segmentos de empregados, como o pessoal 

alocado em atividades de suporte, os profissionais que atuam em áreas técnicas e gestores 

(McLean & Collins, 2011; Oliveira et al., 2014). Contudo, a heterogeneidade da força de 
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trabalho aumenta a complexidade e traz desafios novos para a compreensão das relações entre 

gestão de pessoas e resultados empresariais. 

 

Dessa forma, o presente estudo trouxe como contribuição para esse debate um recorte 

específico, referente à integração de profissionais independentes na força de trabalho, via 

plataformas digitais. Nesse contexto, ficou evidente que as relações entre profissionais 

independentes, plataformas e organizações clientes é fortemente marcada por uma lógica 

transacional, com ênfase em aspectos econômicos e temporários. Além disso, conforme 

discutido na primeira seção deste capítulo, demonstrou-se que aspectos socioemocionais estão 

presentes nessa relação e que uma dinâmica de comprometimento complexa se estabelece, 

envolvendo não os aspectos de fidelidade e permanência presentes nos modelos de alto 

comprometimento, mas um conjunto amplo de fatores. À medida que tais profissionais 

integram-se em projetos estratégicos, ou mesmo em processos permanentes da empresa − 

mesmo que de forma temporária −, o tratamento desses fatores que afetam o comprometimento 

e, por consequência, o resultado, precisam ser considerados. 

 

Finalmente, o terceiro impacto significativo dessas transformações está relacionado com a 

liderança. Ao longo dos anos, a pesquisa em GERH contribuiu para orientar a liderança sobre 

os impactos dos possíveis modelos de gestão de RH e a importância de aspectos ligados ao 

processo de desenvolvimento e implementação desses modelos (Guest, 2011; Jackson et al., 

2014), criando uma série de recomendações a respeito de práticas de gestão de pessoas que 

tendem a gerar melhores resultados em diferentes contextos. 

 

Conforme discutido até aqui, diversos líderes já vivem a experiência de conduzir times 

multifacetados, compostos por profissionais com diferentes vínculos com a organização, 

diversas expectativas e modelos de relacionamento, envolvendo, inclusive, a influência de 

partes relacionadas, como empresas de prestação de serviços e as plataformas digitais. Os 

mecanismos recomendados até o momento no campo da pesquisa em GERH não são mais 

suficientes para lidar com esse tipo de contexto. 

 

Para a gestão de times que contratam profissionais independentes via plataformas digitais, 

diversos fatores mencionados na Seção 1 deste capítulo − como os aspectos relacionados com 

a motivação do freelancer, sua identidade profissional e o modelo integrado de desempenho 

proposto − podem servir de guia para o estabelecimento de novas práticas para a liderança. 
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Em resumo, as discussões apresentadas neste estudo demonstram a necessidade de se ampliar 

o olhar da GERH, incluindo uma perspectiva mais abrangente da força de trabalho. Colocam o 

trabalho independente via plataformas como uma tendência em ascensão, que engloba 

trabalhadores do conhecimento atuando em projetos estratégicos ou processos importantes nas 

organizações. Expõem a necessidade de adaptação de mecanismos ou mesmo da adoção de 

modelos de gestão originais para esse novo contexto, incluindo mudanças na atuação da 

liderança. Adicionalmente, criam diversas oportunidades para a evolução da pesquisa no 

campo. O próximo capítulo aprofundará esse sumário de conclusões.  

 

Em síntese, os principais resultados do estudo indicam a necessidade do campo teórico da 

GERH adotar uma perspectiva mais abrangente, passando a tratar da gestão das pessoas que 

atuam na cadeia de valor das empresas, e não apenas dos empregados com vínculo formal, para 

acompanhar a rápida evolução dos arranjos organizacionais que estão surgindo e o crescimento 

dos vínculos flexíveis de trabalho, entre eles o tratado neste estudo: o trabalho autônomo 

qualificado contratado via plataformas digitais. Da mesma forma, os executivos de RH 

precisam aderir a uma perspectiva de ecossistema na qual a eficácia da gestão de pessoas 

depende da ação interdependente de diferentes entidades (empresa, plataforma, profissionais 

independentes, entre outras). Por fim, nesse novo contexto, as lideranças precisam desenvolver 

capacidades de gestão de equipes multifacetadas, com profissionais com diferentes vinculações 

e que, muitas vezes, engajam-se apenas temporariamente no processo ou projeto. 
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6. CONCLUSÕES  

 

Este estudo pretendeu explorar a questão se a lógica dominante no campo da GERH continua 

válida, diante da multiplicidade de vínculos e do crescimento da contratação de profissionais 

sob demanda via plataformas digitais. Adotou-se como foco principal para a discussão dessa 

questão o fenômeno emergente da Gig Economy, estabelecendo-se como objetivo geral da 

pesquisa compreender como as características do trabalho do trabalho independente via 

plataformas podem afetar os modelos de gestão de pessoas. Esse objetivo geral foi desdobrado 

em três objetivos específicos, que guiaram a condução das análises e são reproduzidos a seguir:  

 

a. Analisar como o trabalho autônomo via plataformas digitais afeta a percepção dos 

profissionais sobre sua relação com as organizações e a carreira, bem como seu 

comprometimento com os objetivos organizacionais. 

b. Entender como as empresas estão integrando o trabalho independente via plataformas 

digitais em seus modelos de negócio e modelos organizacionais. 

c. Identificar quais são os possíveis impactos dessas mudanças nos paradigmas vigentes 

no campo da GERH. 

Como se trata de um fenômeno relativamente recente, com poucas pesquisas desenvolvidas no 

campo da GERH, adotou-se uma abordagem exploratória para alcançar os objetivos do estudo, 

analisando-se o caso de uma plataforma digital em operação no Brasil, que conecta 

trabalhadores do conhecimento na área de gestão (consultores, assessores, especialistas, etc.) e 

pequenas empresas de serviços profissionais com clientes corporativos nos setores industrial, 

bancário, de tecnologia e de serviços.  

 

Utilizou-se como estratégia de análise a triangulação das perspectivas dos atores mais 

relevantes na situação: os executivos da plataforma, os executivos das organizações clientes e 

os profissionais independentes cadastrados na plataforma. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas, análise de documentos da empresa e uma survey com uma amostra de 280 

profissionais, selecionados entre os freelancers cadastrados na plataforma. Os resultados do 
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estudo permitiram uma série de constatações relacionadas com objetivos e pergunta da 

pesquisa.   

 

O primeiro conjunto de constatações − focalizando a percepção dos profissionais independentes 

sobre carreira, relação com a plataforma e as empresas clientes, e comprometimento no trabalho 

− começa com o destaque para a diversidade encontrada entre os profissionais independentes 

que trabalham via plataformas. Esses profissionais não apenas possuem um perfil demográfico 

variado, como também estão em situações diferentes na carreira. Alguns encontram-se em uma 

situação transitória, ou seja, trabalham como freelancers enquanto buscam uma recolocação no 

mercado ou lidam com alguma situação pessoal temporária; outros têm outra carreira principal 

e trabalham como autônomos em tempo parcial para complementar a renda ou realizar um 

objetivo pessoal; e um terceiro grupo adota a modalidade como opção de carreira principal. 

Em conexão com tal constatação, percebeu-se que a situação atual de trabalho dos profissionais 

independentes relaciona-se com os objetivos e as razões que os fizeram optar por essa 

modalidade de trabalho.  De maneira análoga a estudos anteriores (Kunda et al., 2002; 

McKinsey & Co, 2016; Ashford et al., 2018; Katz & Kruger, 2019), verificou-se que, quando 

questionados sobre os motivos que os levaram a adotar o trabalho de freelancers, os indivíduos  

indicaram razões impostas pelo contexto e razões vinculadas à sua motivação pessoal, sendo 

que essa classificação  pode ter influência em suas atitudes em relação ao trabalho. 

 

Outra constatação importante foi que esses indivíduos tendem a desenvolver uma identidade 

profissional específica (Barley et al., 2017; Demetry, 2017; Ashford et al., 2018; Petiglieri et 

al., 2019) que influencia suas ações e percepções sobre a carreira. No estudo do caso, foi 

possível identificar que tal associação ocorria em relação a pelo menos três aspectos: a 

avaliação que os profissionais faziam sobre o seu momento de carreira, seus planos de futuro e 

sua percepção sobre o seu comprometimento atual com o trabalho. 

 

Com relação ao comprometimento com o trabalho, verificou-se que os indivíduos o percebem 

hoje como maior ou igual ao que demonstravam quando eram profissionais com vínculo CLT. 

Contudo, isso não significa alto grau de comprometimento com a plataforma ou com a 

organização cliente. Na verdade, o comprometimento do profissional independente está 

direcionado para diversos focos, com destaque, segundo a classificação de Meyer (2016), para 

o compromisso com a ocupação/profissão e para o curso de ação (desafios, trabalho em si, 

projetos etc.). 
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Ainda quanto aos profissionais independentes de alta qualificação, verificou-se que acreditam 

que é necessária uma ampla variedade de competências para serem bem-sucedidos nesse tipo 

de carreira, indicando que a expertise em uma área de conhecimento é importante, mas não 

suficiente. Ganharam destaque competências cognitivas, de relacionamento, de gestão da 

própria rotina e dos recursos, além das competências técnicas. De maneira coerente com essa 

visão, os participantes do estudo indicaram investir tempo e recursos significativos em sua 

capacitação e requalificação. 

 

Com relação ao segundo objetivo específico da pesquisa, que visava explorar como as empresas 

estavam integrando essa modalidade de trabalho em seus processos e modelos de negócio, o 

estudo também permitiu constatações importantes. 

 

Primeiramente, foi possível verificar que as empresas têm buscado essa alternativa direcionadas 

por dois motivadores principais: (1) complementação de competências da organização e (2) 

busca de uma solução para lidar com a flutuação da demanda. Tal conclusão do estudo foi 

consistente com a encontrada em estudos anteriores (E&Y, 2016; Corporaal & Lehdonvirta, 

2017; Hernandez et al., 2019; Katz & Kruger, 2019). 

 

Adicionalmente, o estudo apontou que os clientes identificam diversas vantagens comparativas 

na contratação de profissionais independentes via plataformas digitais em relação às 

alternativas tradicionais, como: empresas de serviços profissionais, agências de fornecimento 

de temporário, contratação direta de freelancers ou alguma modalidade de terceirização. 

Embora as plataformas digitais de trabalho autônomo sejam um fenômeno recente, a 

consolidação de vantagens competitivas pode levar essas empresas a se transformar em uma 

força disruptiva no mercado, conforme sugerem alguns autores (Sundararajan, 2016; Corporaal 

& Lehdonvirta, 2017; Sutherland & Jarrahi; Lehdonvirta et al., 2019). 

 

Finalmente, o estudo também demonstrou que o volume de profissionais independentes 

contratados via plataformas ainda é pequeno em relação à força de trabalho total nas empresas 

de grande porte estudadas. Mesmo assim, foi possível perceber nos relatos que o modelo soma-

se a outras alternativas de vínculo flexível para potencializar arranjos de estrutura 

organizacional diferentes, mais alinhados com a transformação digital das empresas e voltados 

para a busca de maior flexibilidade, agilidade e produtividade. Isso pode se tornar um fator 
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adicional a impulsionar o crescimento das plataformas digitais à medida que as organizações 

busquem alternativas para implementar a adhocracia, a ambidestria organizacional e os 

modelos de lean organization (Lorsch & Lawrence, 1965; Handy, 1989; Mintzberg, 1994; 

Blank, 2013; Satell, 2016; O’Reilly & Tushman, 1994).  

 

Já referente ao terceiro objetivo específico da pesquisa, sobre os possíveis impactos desse 

contexto de trabalho na GERH, o estudo chama a atenção para a necessidade de ampliar a visão 

da gestão de pessoas, de maneira a contemplar integrantes da força de trabalho com diferentes 

vínculos com a organização. A depender da estratégia da empresa, tais profissionais podem 

representar um número significativo e, nessa circunstância, funções clássicas como 

planejamento de pessoal, atração de talentos, gestão de desempenho, desenvolvimento e 

reconhecimento, e recompensas passam a envolver um conjunto dinâmico de relações com 

diversos agentes (gestores, empregados, profissionais independentes, plataformas digitais etc.) 

em uma lógica de ecossistema. 

 

Adicionalmente, com maior diversidade de tipos de vínculo e a presença de profissionais 

independentes contratados via plataformas, surge a possibilidade de se encontrar modelos de 

gestão diferentes convivendo em um mesmo ambiente organizacional. É possível, por exemplo, 

que empresas que possuam um modelo de gestão baseado no alto comprometimento de seus 

empregados contratem profissionais por meio de plataformas digitais que utilizam uma 

abordagem de gestão que se aproxima mais de modelos de alto controle, com uso de abordagens 

de organização do trabalho por micro tarefas e gestão automatizada via aplicativos 

(Lehdonvirta, 2018; Ravenelle, 2019; Duggan, 2020). Embora essa questão da diversidade de 

modelos convivendo sob o mesmo teto já ter sido abordada em estudos anteriores da GERH, 

focalizando a análise de segmentos de empregados da organização (McLean & Collins, 2011; 

Oliveira et al., 2014), a realidade contemporânea começa a se tornar mais variada e complexa. 

Ainda não é possível dizer, com base nos estudos atuais, qual é o grau ou o tipo de alinhamento 

e integração necessários entre esses diferentes modelos para gerar resultados positivos para a 

empresa, mas essa problemática precisa ser analisada, sob o risco de se perder consistência e 

coerência na gestão, quando o número de profissionais contingentes no ambiente 

organizacional for significativo. 

Por fim, a terceira constatação, relacionada com os impactos do trabalho independente via 

plataformas na GERH, está relacionada com os mecanismos de liderança em equipes e 

processos em que esse tipo de profissional esteja presente. Como foi evidenciado, o 
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desempenho desse profissional é influenciado por um conjunto de fatores sobre os quais os 

líderes e as organizações têm influência limitada e/ou mediada por terceiros (plataformas). 

Assim, o líder precisa combinar a capacidade de articular mecanismos tradicionais de influência 

(como o propósito e o sentido do trabalho, a dinâmica de relacionamento nas equipes, 

recompensas etc.) com mecanismos novos (gestão de escopo, reputação do profissional, 

mediação dos mecanismos de gestão da plataforma etc.), considerando as necessidades e 

expectativas diferenciadas dos profissionais independentes, para que possa afetar positivamente 

o desempenho desses autônomos.  

 

 

6.1. Contribuições para a teoria de GERH 

 

O presente estudo traz algumas contribuições para o avanço do campo da GERH. 

Primeiramente, ele evidenciou a crescente importância dos vínculos flexíveis de trabalho e, em 

particular, da contratação de profissionais independentes via plataformas na busca permanente 

da melhoria da competitividade e do desempenho das organizações contemporâneas. Se o 

trabalho independente via plataformas é uma tendência que veio para ficar, conforme as 

referências listadas e as evidências encontradas na análise de caso,  os modelos de análise sobre 

a correlação entre gestão de pessoas e desempenho empresarial precisam ser atualizados e 

contemplar novas dimensões ou fatores moderadores, uma vez que o desempenho empresarial, 

do ponto de vista da teoria do capital humano, passa a depender não apenas do 

comprometimento e da performance dos empregados, mas de um contingente variado de 

profissionais, com diferentes tipos de vínculo. 

 

Para os pesquisadores interessados em estudar o comportamento dos profissionais 

independentes que trabalham via plataformas e seu relacionamento com organizações, 

plataformas e carreira, o estudo traz como contribuição uma classificação ampliada das 

situações de trabalho que esses profissionais vivenciam, reforçando a necessidade de 

segmentação dessa população, já indicada em estudos anteriores (Wilkin, 2013; McKinsey & 

Co, 2016; Kuhn & Maleki, 2017; Ashford et al., 2018; Petiglieri et al., 2019), mas descrevendo 

um maior número de categorias para análise. 

 

Esse resultado, junto à constatação da diversidade dos profissionais independentes, cria 

possibilidades interessantes para o desenvolvimento de pesquisas futuras sobre os variados 
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segmentos, como o grupo dos profissionais maduros, com idade acima dos 50 anos e que 

prestam serviços via plataformas, ou a comparação entre grupos, como aqueles que atuam em 

tempo integral como freelancers versus aqueles que se dedicam a outras atividades e trabalham 

como freelancers em tempo parcial ou de maneira eventual. 

 

Outra contribuição do estudo, foi ressaltar a importância da construção da identidade 

profissional para melhor compreender as atitudes dos autônomos − fato já mencionado por 

outros autores (Barley et al., 2017; Demetry, 2017; Ashford et al, 2018; Petiglieri, 2019) −, mas 

destacando seu impacto em pelo menos três fatores relevantes no contexto do trabalho 

independente: a avaliação que o indivíduo faz da carreira, seus planos de futuro e seu 

comprometimento com o trabalho. Esses achados indicam diversas oportunidades para o 

aprofundamento e a ampliação da compreensão da relação entre identidade e comportamento 

dos profissionais independentes no trabalho, bem como seus impactos na satisfação e no 

sucesso dos autônomos em suas carreiras, algo que não foi abordado no presente estudo. 

 

Finalmente, a proposição de um modelo de desempenho do profissional independente que atua 

via plataformas, contemplando aspectos transacionais e socioemocionais das suas relações de 

trabalho, ajuda a expandir a avaliação dos diversos aspectos que podem afetar a contribuição 

efetiva desses profissionais no contexto organizacional e mesmo influenciar o seu 

estabelecimento nesse tipo de carreira no longo prazo. Isso é importante, pois há vasta 

documentação nos campos da psicologia e da sociologia do trabalho, assim como na gestão de 

pessoas, sobre os fatores que influenciam o desempenho dos empregados. No entanto, uma 

certa carência de estudos nessa área emergente quando falamos do trabalho independente via 

plataformas. Estudos futuros, portanto, poderiam testar e comprovar as relações entre essas 

variáveis, cobrindo tais lacunas.  
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6.2. Contribuições para a prática de gestão de pessoas 

 

Com relação às contribuições do presente estudo para a prática de gestão de pessoas, vale a 

pena dividi-las em dois grupos: (1) contribuições para as organizações clientes e (2) 

contribuições para as plataformas. 

 

No caso dos benefícios às organizações clientes, o estudo revela insights interessantes que 

podem ser utilizados no processo de planejamento da força de trabalho. No caso dos três 

clientes entrevistados durante o estudo, a adoção do trabalho independente via plataformas 

surgiu como oportunidade, provocada pela força de vendas da plataforma. Contudo, conforme 

sugerido em outros estudos (E&Y, 2016; Corporaal & Lehdonvirta, 2017; Hernandez et al., 

2019; Katz & Kruger, 2019), essa alternativa pode ser considerada uma estratégia deliberada 

para atender necessidades específicas de pessoal, ou até mesmo, de maneira mais ampla, para 

viabilizar a transformação da organização por meio de estruturas ágeis e flexíveis. 

 

Outra contribuição do estudo para as organizações que contratam freelancers via plataformas é 

a importância de refletir sobre o alinhamento e a integração dos modelos de gestão de pessoas 

vigentes na organização, principalmente se o número de profissionais independentes for 

significativo. Como mencionado, ainda não é possível afirmar qual é o grau necessário de 

alinhamento e integração, Mas se destaca o risco da perda de coerência e consistência em 

processos ou projetos estratégicos, pois, como a GERH demonstrou ao longo dos últimos 25 

anos, a adoção de modelos de gestão de pessoas fortemente ligados a aspectos transacionais e 

ao alto controle tendem a gerar piores resultados em termos de inovação, qualidade e foco no 

longo prazo do que os modelos de alto comprometimento (Guest, 2011; Jackson et al., 2014; 

Oliveira et al., 2014; Murphy et al., 2018; Li et al., 2018). 

 

Finalmente, para as empresas clientes, a diversidade de perfis e de identidades profissionais 

identificada no estudo e a proposição do modelo de desempenho do profissional independente 

trazem diversos insights para lidar com as necessidades e expectativas diferenciadas dos 

autônomos nas equipes de trabalho. Mesmo que esses pontos ainda careçam de aprofundamento 

e confirmação em estudos posteriores, as evidências fornecidas aqui já possibilitam a reflexão 

sobre a atuação do líder nesse novo contexto, valendo-se do que já é conhecido por meio do 

desenvolvimento das teorias do comportamento humano no trabalho nas últimas décadas. 
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Já do ponto de vista das plataformas digitais de trabalho, as contribuições desse estudo 

direcionam-se para as estratégias de atração de profissionais talentosos para a plataforma e a 

manutenção do seu desempenho ao longo do tempo, considerando que a disponibilidade de 

bons profissionais em seu cadastro e a recorrência de bons padrões de desempenho desses 

freelancers são críticos para a conquista e manutenção de clientes para a plataforma. 

 

As informações sobre a diversidade de perfis, diferentes identidades profissionais, expectativas 

e fatores de comprometimento são úteis para o desenho de estratégias de atração e manutenção 

de profissionais de interesse em seu cadastro.  Enquanto o modelo de desempenho proposto, 

como foi indicado para o caso das organizações clientes, pode sugerir ações importantes para 

contribuir para o desempenho do profissional no campo e também para o desenvolvimento de 

mecanismos de acompanhamento e avaliação do ciclo de engajamento dos autônomos nos 

projetos, identificando riscos e desenvolvendo medidas proativas de suporte via plataformas. 

 

Finalmente, as plataformas podem utilizar as informações disponíveis neste estudo para 

desenvolver conhecimento específico sobre seus profissionais cadastrados e compartilhar 

informações com seus clientes sobre as melhores maneiras de gerir esse grupo de profissionais, 

aumentando, assim, a eficácia das soluções e a sustentabilidade dos negócios da plataforma. 

 

Em resumo, consideramos que as principais contribuições teóricas do estudo são (1) o 

direcionamento da agenda de pesquisa em GERH para a inclusão dos vínculos flexíveis e 

modelos de contratação via plataformas no estudo dos modelos de gestão de pessoas e sua 

correlação com o desempenho organizacional, (2) uma classificação das situações de trabalho 

vivenciadas pelos profissionais independentes de alta qualificação contratados via plataformas 

no Brasil, possibilitando a segmentação em estudos futuros, (3) a indicação da importância da 

identidade profissional e (4) a proposição de um modelo de desempenho dos freelancers.  

 

Do ponto de vista prático, recomendamos que as plataformas considerem a segmentação 

proposta dos profissionais independentes e o aspecto da identidade profissional em suas 

estratégias de atração e manutenção de talentos, bem como utilizem as conclusões do estudo na 

orientação de seus clientes sobre a melhor maneira de integrar essa alternativa de contratação 

em sua estratégia de gestão de pessoas. Para as organizações clientes, apontamos a oportunidade 

de incluir essa modalidade de contratação no planejamento da força de trabalho. Também 

destacamos a necessidade de integração e alinhamento dos diversos modelos de gestão de 
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pessoas que convivem na a organização (empregados, força de trabalho contingente e 

terceirizados) para alcançar melhores desempenhos organizacionais. Por fim, recomendamos a 

utilização do modelo de desempenho proposto na orientação e no direcionamento da liderança 

responsável pela condução dos times integrados por freelancers.  

   

Entre as limitações do estudo, é importante destacar que, por se tratar da análise de um 

fenômeno recente, em rápido desenvolvimento, as relações apontadas precisam continuar a ser 

estudadas. Seria interessante que pesquisas longitudinais explorassem, por exemplo, as relações 

de causa e efeito da identidade profissional ou das práticas de gestão das plataformas na carreira 

do freelancer, em uma perspectiva de longo prazo. Da mesma forma, no caso das organizações, 

seria importante avaliar, ao longo do tempo, os efeitos da estratégia de contratação de 

freelancers via plataformas na configuração e no desempenho das empresas. 

 

Outra limitação, típica de estudos de um caso único, como este, refere-se à generalização dos 

achados descritos aqui. Se por um lado, foi possível, com base no caso da Alstra, analisar 

desafios recentes da prática e da teoria da GERH, formulando proposições teóricas para um 

contexto emergente de trabalho; por outro, é necessário que pesquisas futuras aprofundem a 

análise das relações propostas e amplifiquem a segurança quanto à sua generalização.   

 

Finalmente, cabe ressaltar que o estudo teve um caráter descritivo e orientado para a resposta 

da pergunta da pesquisa e realização dos seus objetivos geral e específicos. Não envolveu uma 

análise crítica da situação, nem endereçou grandes desafios, do ponto de vista econômico e 

social, que a adoção em larga escala da contratação via plataformas digitais e 

desregulamentação extrema do trabalho qualificado podem trazer, em termos de impacto para 

o sistema de seguridade social, para a dinâmica econômica e de inovação, para a qualificação 

agregada da força de trabalho e para outros temas que surgem ao redor do mundo, à medida 

que essa modalidade de contrato de trabalho se populariza. 

 

Assim, esse aspecto representa, em nossa opinião, um campo vasto de oportunidades de 

pesquisa, tendo em vista que, como indicado neste estudo, a contratação de profissionais 

qualificados via plataformas digitais tende a crescer no Brasil, gerando não apenas a carência, 

mas até mesmo a urgência, de desenvolver parâmetros e gerar insights para a elaboração de 

políticas públicas e estratégias empresariais condizentes com esse contexto.  
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Anexo 1 – Roteiros de entrevistas utilizadas na pesquisa de campo 

 

A – Roteiro de entrevista com os executivos da plataforma 
 

Aspecto 
estudado 

Questão Comentários 

Modelo de 
negócios 

• Descreva o modelo de negócios 
da plataforma (clientes, proposta 
de valor, parceiros, principais 
stakeholders, processos, 
recursos, etc.) 

A descrição modelo de negócios ajuda a 
entender como a empresa opera e como gera 
valor. Como unidade de análise, ele representa 
uma abordagem sistêmica para explicar como a 
empresa faz negócios (Zott et al, 2011). A 
estratégia adotada foi perguntar para cada 
executivo sua visão a respeito do modelo de 
negócios, para garantir consistência. 

Gestão e 
operação da 
plataforma 

• Descreva seu papel na 
plataforma e como funcionam os 
principais processos sob sua 
responsabilidade 

Como cada executivo tinha um papel específico 
na organização, a pergunta visava colher uma 
visão detalhada da operação, de maneira a criar 
um mosaico que permitisse uma melhor 
compreensão da operação. 

Relação com os 
profissionais  

• Descreva o relacionamento da 
plataforma com os profissionais 
conectados? 

• Quais são os processos mais 
importantes neste 
relacionamento? 

• Como você vê o 
comprometimento deles com os 
projetos contratados?  

• Qual o melhor caminho para 
garantir o comprometimento 
desses profissionais? 

As plataformas em operação no mundo 
possuem diversos padrões de relacionamento 
com os profissionais conectados (Corporall & 
Lehdonvirta, 2017; Ashford et al, 2018)  
Há evidências sobre variação significativa na 
visão da liderança a respeito do que deve pautar 
este relacionamento (Sundararajan, 2016; 
Lehdonvirta, 2018; Ravenelle, 2019).  Este 
conjunto de perguntas objetivava entender a 
visão da liderança no caso estudado. 

Relação com os 
clientes 

• Descreva a relação da 
plataforma com os clientes? 

• Na sua visão como se estabelece 
a confiança dos clientes em 
relação a plataforma e os 
profissionais contratados? 

As perguntas serviram para entender não 
apenas os aspectos de relacionamento que 
levam a plataforma a ser contratada (Coorporal 
& Lehdonvirta), mas também um aspecto 
fundamental dos negócios na Sharing 
Economy: a confiança entre os parceiros 
(Sundararajan, 2016, Sutherland et al, 2018).  

Visão de 
futuro 

• Quais são as principais 
oportunidades e ameaças para os 
negócios da plataforma? 

• Qual a sua visão de futuro para a 
plataforma?  

• Quais são os fatores críticos de 
sucesso para o desenvolvimento 
do negócio? 

• Qual a importância dos 
profissionais para esta visão de 
futuro? 

 

As perguntas tinham como objetivo coletar as 
perspectivas para o crescimento e 
desenvolvimento do negócio, bem como 
conhecer a visão dos executivos sobre a 
importância dos profissionais que estão 
conectados na plataforma para o seu sucesso 
futuro, além de mapear outros fatores críticos 
de sucesso. 

 



 

 

 
 
B- Roteiro de entrevista com os clientes 
 
 

Aspecto 
estudado 

Questão Comentários 

Razões para a 
escolha do 
modelo 

• Descreva as situações onde você 
tem utilizado profissionais da 
plataforma. 

• Quais as razões para escolha 
deste modelo de contratação? 

• Qual a proporção de pessoal 
temporário ou terceirizado na 
sua sua operação? 

• Qual o peso dos profissionais da 
plataforma neste total? 

As perguntas buscavam contribuir para o 
entendimento sobre como o arranjo de vínculo 
flexível se encaixava no processo de negócios 
do cliente, quais as razões que o levaram para 
esta alternativa e qual a participação de 
profissionais com arranjo flexível no total 
empregado 

Integração dos 
profissionais 
independentes 

• Descreva como você faz a 
integração dos profissionais 
independentes nos seus projetos 
e processos de negócio. 

O objetivo era conhecer como funcionava esta 
integração, o relacionamento com os 
profissionais permanentes do quadro, as normas 
e procedimentos de gestão e controle. 

Expectativas 
em relação aos 
profissionais 
independentes 

• O que você espera dos 
profissionais independentes? 

• O que é diferente em relação 
aos profissionais permanentes? 

As perguntas ajudaram a entender as diferenças 
nas expectativas e no acordo tácito de trabalho. 
Se há diferenciação nas metas e formas de 
tratamento em relação aos profissionais 
permanentes. 

Resultados até 
o momento 

• Quais foram os resultados 
alcançados até o momento? 

A ideia era entender se o arranjo tinha sido 
vantajoso para a empresa cliente. 

Visão sobre o 
futuro este tipo 
de contratação 
 

• Qual sua visão sobre a 
continuidade deste modelo de 
contratação? 
 

Esta pergunta tinha como objetivo entender se 
esta opção era circunstancial ou se seria uma 
tendência que veio para ficar. 
 

Impactos no 
modelo de 
gestão de 
pessoas 
 

• Este novo modelo de 
contratação tem gerado alguma 
mudança no seu modelo de 
gestão de pessoas? 

• Existem novas orientações ou 
mudanças no comportamento da 
liderança? 

A intenção era explorar se o executivo já 
percebia alguma tendência de mudança nas 
políticas de gestão em função do uso de 
arranjos flexíveis de trabalho. 
 

 
 
  



 

 

C – Roteiro de entrevistas com os profissionais 
 

Aspecto 
estudado 

Questão Comentários 

Definição pessoal 
do arranjo atual de 
trabalho 

• Como você descreve o seu 
arranjo atual de trabalho? 

• Como é seu dia a dia de 
trabalho? 

A bibliografia indica que as pessoas atribuem 
diferentes significados ao trabalho via plataformas 
e este significado afeta suas atitudes e avaliação da 
experiência (Sundararajan, 2016, Ashford et al, 
2018; Petriglieri et al, 2018).   

Razão para 
escolha do modelo 
atual de trabalho 

• Quais foram as razões que 
o levaram a optar pelo 
modelo de carreira atual? 

Interessava identificar se as razões foram de 
natureza exógena (perda do emprego, crise, etc.) 
ou endógena (motivação pessoal). Estes dois tipos 
de razões estão presentes na bibliografia 
(McKinsey, 2016; E&Y, 2016; Jabagi et al, 2018; 
Lehdonvirta, 2019). 

Visão sobre a 
carreira 

• Como você vê a evolução 
da sua carreira nos 
próximos 5 anos? 

Interessava investigar se o arranjo atual era 
temporário ou se tendia a ser algo de longo prazo. 

Visão sobre os 
aspectos positivos 
do arranjo atual 

• Destaque os principais 
aspectos positivos desse 
arranjo de trabalho para 
você, considerando sua 
experiência real. 

A bibliografia menciona diversos aspectos 
positivos na visão dos profissionais associados a 
este tipo de trabalho: flexibilidade, autonomia, uso 
de tempo ocioso, complementação ou aumento da 
renda, etc. (Kuhn & Maleki, 2017; Ashford et al, 
2018; Petriglieri et al, 2018; Keith et al, 2019; 
Revenelle, 2019). 

Visão sobre os 
aspectos negativos 
do arranjo atual 

• Destaque os principais 
aspectos negativos deste 
arranjo de trabalho para 
você, considerando sua 
experiência real. 

A bibliografia indica diversos aspectos negativos 
na visão dos profissionais associados a este tipo de 
arranjo de trabalho: excesso de horas de trabalho, 
risco econômico assumido pelo profissional, falta 
de segurança (estabilidade) e proteção (seguros), 
baixa remuneração, stress e excesso de controle 
pelos algoritmos (Kuhn & Maleki, 2017; Ashford 
et al, 2018; Petriglieri et al, 2018; Keith et al, 
2019; Revenelle, 2019). 

Estilo de vida - 
Renda 

• A faixa de renda anual 
auferida atualmente com o 
trabalho é igual, inferior 
ou superior ao montante 
que tinha no último 
emprego formal 

Procurava-se entender se o arranjo atual era mais 
vantajoso ou não do ponto de vista de renda para o 
profissional. 
 

Estilo de vida – 
seguridade social 

• No atual arranjo de 
trabalho, como você trata 
questões como assistência 
médica, seguro de vida e 
previdência? 

No vínculo de emprego formal, estes três 
componentes de seguridade social são cobertos 
pelos empregadores. Interessava saber que 
soluções os profissionais estavam encontrando nos 
novos modelos de trabalho 

Comprometimento • Como você descreveria 
seu comprometimento com 
os objetivos da plataforma 
e dos clientes onde você 
tem atuado? Alto, baixo ou 
moderado? 

• O que faz você se 
comprometer com os 
projetos nos quais você 
está envolvido? 

• O que você espera em 
troca pela sua dedicação e 
comprometimento? 

A linha de pesquisa predominante na GERH 
destaca o papel do comprometimento dos 
profissionais. Grande parte das pesquisas sobre 
comprometimento tem focalizado a análise do 
fenômeno dentro de um vínculo tradicional de 
trabalho e com uma perspectiva de médio ou longo 
prazo no relacionamento com a empresa. Van 
Rossemberg et al (2018) sugerem que novas linhas 
de pesquisa explorem o fenômeno sob a lente de 
um relacionamento temporário e também o 
comprometimento com múltiplos targets. As 
perguntas sobre comprometimento ajudariam a 
entender as características do comprometimento no 
contexto das plataformas. 



 

 

 
  



 

 

Anexo 2 – Roteiro para coleta de dados do Linkedin Profile dos Profissionais 
Entrevistados 

 

 

  

Aspecto estudado Dado coletado Comentários 

Escolaridade • Última formação Este dado foi importante para entender o nível 
de qualificação do profissional 

Domínio de idiomas • Nível de domínio de 
idioma(s) estrangeiro(s) 

Complementou a informação sobre 
qualificação do profissional. Autoavaliação do 
profissional segundo classificação indicada no 
Linkedin Profile. 

Tempo de experiência 
total 

• Qtde de anos de trabalho 
desde a graduação até 
presente momento 

Esta informação contribuiu para o 
entendimento do nível de qualificação do 
profissional no seu campo de atuação. Ajuda a 
entender o peso do tempo de experiência como 
freelancer em relação ao tempo total de 
trabalho. 

Competências 
recomendadas 

• Quantidade de 
competências 

Indicador do reconhecimento da qualificação 
do profissional pelo mercado, a partir da 
manifestação voluntária de pessoas da sua rede 
de relacionamentos. 



 

 

  



 

 

Anexo 3 – Questionário da pesquisa online com profissionais cadastrados na plataforma 
Alstra 

 

Pesquisa Alstra/FGV sobre o Futuro do Trabalho 
 
A Alstra em parceria com a FGV está realizando esta pesquisa para melhor compreender a 
atuação dos profissionais que atuam no contexto do futuro do trabalho. As informações 
coletadas serão úteis para aprimoramento dos serviços da Alstra e também para fins 
acadêmicos. 
 
O preenchimento do questionário leva cerca de 15 minutos e todas as informações fornecidas 
serão tratadas de maneira agrupada e anônima. Os achados serão publicados no site da Alstra.  
 
Agradecemos antecipadamente sua colaboração. 
 
Segmentação da amostra 
 

1. Qual a sua idade? _____ Anos 
2. Qual o seu gênero 

a. Masculino 
b. Feminino 
c. Outro. Favor especificar: __________________ 
d. Prefiro não declarar 

3. Qual o seu nível de escolaridade  
a. Graduação universitária 
b. Pós-graduação lato sensu (MBA ou similar) 
c. Mestrado 
d. Doutorado 
e. Outro/prefiro não informar 

4. Qual o seu tempo total de experiência profissional? ____ Anos 
5. Em quais idiomas você se comunica com fluência? 

a. Português 
b. Inglês 
c. Espanhol 
d. Outros. Favor especificar: ______________ 

 
Questões sobre o arranjo atual de trabalho 
 
Ao responder as questões seguintes, considere o termo Freelancer como igual a Profissional 
Independente, indivíduo que exerce uma atividade profissional sem estar atrelado a uma única 
empresa. 
 

6. Escolha a opção que melhor descreve sua situação atual de trabalho 
a. Sou empregado de uma empresa e faço trabalhos como freelancer de maneira 

pontual 
b. Estou empregado formalmente em uma empresa e gostaria de mudar para outra 

empresa. 
c. Estou entre empregos e busco uma oportunidade CLT 
d. Estou entre empregos mas busco trilhar uma carreira independente 



 

 

e. Sou proprietário ou sócio de um negócio 
f. Sou freelancer part time 
g. Sou freelancer full time 
h. Outros. Especificar:_____________ 

 
Se respondeu a as alternativas b ou c: 
Questão alternativa: Descreva de maneira sucinta as razões pelas quais se inscreveu na 
plataforma: 
 
 
 
 
 

 
7. Quantos anos aproximadamente você dedicou a trabalhos independentes somando todas 

as experiências? 
a. Menos de 1 ano 
b. Entre 1 a 3 anos 
c. Entre 3 a 10 anos 
d. Mais de 10 anos 

 
8. Em que locais você realiza seu trabalho? (selecione todas as alternativas que se aplicam 

ao seu caso) 
a. Em casa 
b. Em meu escritório 
c. Em escritório compartilhado ou espaço de co-working 
d. No escritório do cliente 
e. Em locais públicos com wi-fi (cafés, bibliotecas, etc.) 
f. Outros. Favor especificar: ___________ 

 
9. Além da Alstra, em quais desses sites, serviços ou plataformas você tem registro ativo 

(múltipla escolha) 
a. Fiverr 
b. Upwork 
c. Workana 
d. Freelance.com 
e. Toptal 
f. Revelo 
g. BeFlexy 
h. Vagas.com 
i. Linkedin 
j. Outras. Especificar:_____________ 

 
 
 
Questões sobre a sua visão a respeito do modelo atual de trabalho 
 

10. Escolha entre as opções abaixo aquelas que melhor descrevem as razões para a escolha 
do seu arranjo de trabalho atual (múltipla escolha) 

a. Perdi o emprego e não tinha perspectiva de curto prazo de me recolocar 



 

 

b. Tinha vontade de empreender 
c. Queria aprender coisas novas, ter experiências diferentes 
d. Queria ampliar minha rede de relacionamentos 
e. Queria ter maior autonomia  
f. Queria ter flexibilidade de horários 
g. Buscava uma melhoria na minha remuneração 
h. Questões pessoais exigiam um arranjo de trabalho mais flexível 
i. Outros. Favor especificar: ____________ 

 
Vantagens e desvantagens do arranjo atual 
 

11.  Baseado na sua experiência pessoal, quais são as vantagens que você enxerga no seu 
modelo atual de trabalho? 

a. Flexibilidade de horário 
b. Remuneração 
c. Autonomia  
d. Aprendizado 
e. Possibilidade de crescimento profissional 
f. Escopo de trabalho claramente definido 
g. Segurança 
h. Recursos disponíveis para trabalhar 
i. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 
j. Outros. Favor especificar:__________ 

 
12. Baseado na sua experiência pessoal, que desvantagens você enxerga no seu modelo 

atual de trabalho? 
a. Remuneração 
b. Falta de definição da quantidade de horas de trabalho semanal 
c. Falta de perspectiva de carreira 
d. Insegurança 
e. Dificuldade na definição do escopo de trabalho 
f. Autonomia limitada 
g. Recursos disponíveis para trabalhar 
h. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 
i. Acesso a plano de saúde, previdência privada e/ou outros benefícios 

característico do vínculo CLT. 
j. Outros. Favor especificar: ___________ 

 
 

13. Pense na sua experiência pessoal na sua relação com a Plataforma Alstra e indique o 
seu grau de concordância com as frases abaixo, utilizando a escala a seguir: 
 

1 2 3 4 5 
Discordo 
totalmente da 
afirmativa 

Discordo 
parcialmente da 
afirmativa 

Não concordo 
nem discordo da 
afirmativa/Não se 
aplica 

Concordo 
parcialmente com 
a afirmativa 

Concordo 
totalmente com a 
afirmativa 

 
a. A Plataforma Alstra é bastante prática e funcional. 



 

 

b. O conteúdo disponibilizado no Blog da plataforma é de boa qualidade e agrega 
valor. 

c. De uma maneira geral estou satisfeito com o meu relacionamento com a Alstra 
até aqui 

d. Com certeza recomendaria a Alstra a um amigo  
 

14. Tendo em vista sua experiência com a Plataforma Alstra, que recomendações você 
daria? (múltipla escolha) 

a. Disponibilizar novos conteúdos no Blog. Quais? ___________________ 
b. Disponbilizar cursos de atualização online. Em que áreas? _____________ 
c. Disponibilizar parcerias para compra de produtos e serviços com desconto.  

Exemplos: ________________ 
d. Realizar parcerias com empresas de benefícios para compra de serviços com 

desconto. Exemplos:_____________ 
e. Outras recomendações. Especifique: _____________ 

  
 

15. Pense no comprometimento que você tem no trabalho atualmente. Você diria (escolha 
uma opção): 

a. Que seu comprometimento no trabalho hoje é maior que no seu último trabalho 
como empregado CLT. 

b. Que seu comprometimento no trabalho hoje é equivalente ao seu último 
emprego como CLT 

c. Que seu comprometimento no trabalho hoje é menor que no seu último trabalho 
como empregado CLT 

d. Tenho dificuldade de comparar meu comprometimento atual com o que eu tinha 
quando fui empregado CLT. Não sei dizer. 

e. Nunca trabalhei como CLT e não posso comparar. 
 

 
16. Indique entre as opções abaixo os principais fatores que determinam seu 

comprometimento no trabalho hoje (escolha os 3 principais): 
a. O relacionamento que eu tenho com a plataforma digital 
b. Os objetivos do cliente e seu propósito organizacional 
c. Minha reputação como profissional 
d. O trabalho que realizo 
e. A superação dos desafios que se apresentam para mim 
f. Os objetivos do(s) projeto(s) no(s) qual(is) estou envolvido 
g. A remuneração 
h. Os colegas de trabalho no(s) projeto(s) 
i. Os mecanismos de avaliação formal 
j. Outros. Favor especificar:_________________ 

 
 
Questões sobre desenvolvimento profissional e carreira 
 

17. Pense na sua experiência real no arranjo de trabalho atual e indique as 5 competências 
que você considera mais importantes para garantir o sucesso neste tipo de modelo de 
trabalho: 

a. Capacidade de aprendizado 



 

 

b. Pensamento analítico 
c. Inovação e criatividade 
d. Atenção aos detalhes 
e. Solução de problemas complexos 
f. Gestão do tempo 
g. Coordenação 
h. Iniciativa 
i. Pensamento crítico 
j. Monitoramento e controle 
k. Empatia 
l. Cooperação 
m. Treinamento de outros 
n. Liderança 
o. Gestão de recursos 
p. Negociação 
q. Persuasão 
r. Adaptabilidade/flexibilidade 
s. Tolerância ao stress 
t. Autocontrole 
u. Orientação para serviços/clientes 
v. Tomada de decisão 
w. Análise de sistemas 
x. Arquitetura de tecnologia 
y. Análise de causas 
z. Comunicação 

 
 

18. Quanto tempo você dedicou à capacitação/atualização profissional (cursos, seminários, 
congressos, auto estudo) nos últimos 12 meses? 

a. Até 10 horas 
b. De 11 a 40 horas 
c. De 41 a 100 horas 
d. De 101 a 200 horas 
e. Mais de 200 horas 
f. Não me dediquei à capacitação/atualização. 

 
19. Com relação à sua renda auferida com a atuação profissional atual, em comparação com 

o seu último emprego com vínculo CLT, você considera (escolha uma das opções): 
a. Que sua renda atual é maior que no último emprego 
b. Que sua renda é equivalente ao último emprego 
c. Que sua renda é menor que no último emprego 
d. Não sei dizer/ Nunca trabalhei como CLT 

 
20. Com relação aos seus planos de futuro, indique uma das opções abaixo: 

a. Pretendo abrir meu próprio negócio 
b. Vou consolidar minha atuação como freelancer fulltime 
c. Pretendo trabalhar como freelancer part time 
d. Gostaria de trabalhar como empregado CLT 
e. Não sei 
f. Outro:_______ 



 

 

  



 

 

Anexo 4 – Pesquisa online com profissionais independentes cadastrados na plataforma 
Alstra: teste da relação entre os planos de futuro e o tempo de experiência como 

freelancer 
 

Para melhor compreender as indicações de planos de futuro feita pelos participantes da pesquisa 
online investigou-se a relação entre essas indicações e o tempo de experiência que os 
profissionais afirmavam ter como freelancers. A tabela abaixo resume as respostas dos 
participantes da pesquisa. Com os resultados constatou-se que não se pode afirmar por esta 
amostra que as duas variáveis tenham relação, sendo necessário novas investigações sobre o 
tema. 

 

Frequências de indicação de planos de futuro por tempo de experiência como freelancer 
(quantidades)* 

Planos de Futuro Todos Tempo como freelancer 

Menos de 1 De 1 a 3 De 3 a 10 Mais de 10 

Gostaria de trabalhar como empregado CLT 98 21 26 17 34 

Vou consolidar minha atuação como freelancer fulltime 91 20 19 24 28 
Pretendo abrir meu próprio negócio 70 18 13 18 21 

Pretendo trabalhar como freelancer part time 68 13 16 17 22 
Não sei 19 4 1 6 8 

Outros 6 0 3 1 2 

Total de alternativas assinaladas 352 76 78 83 115 

Toral de respondentes 280 62 63 64 91 
Notas 

*A pergunta permitia múltipla escolha 

** Teste qui-quadrado considerando o total de alternativas assinaladas, resultou em Pvalue = 
0,70784, para um nível de confiança de 95%. Portanto, não se pode afirmar, com base na 
amostra, que o tempo de experiência tenha influência na indicação de planos de futuro. 

 

 
 
  



 

 

Anexo 5: Pesquisa online com profissionais independentes cadastrados na plataforma 
Alstra: análise da relação entre os planos de futuro e a idade dos respondentes 

 

Também se procurou analisar a relação existente entre as opções indicadas e a idade dos 
respondentes. A Figura  a seguir apresenta as idades coletadas dos respondentes agrupadas por 
opção, bem como as tabelas resumo com os testes com evidências que existe relação entre as 
idades e as opções, em especial na comparação entre a opção de ser empregado CLT e 
consolidar posição como freelancer full-time. 

Figura: Idades dos respondentes agrupadas por opção de plano de futuro, tabela anova e testes 
de relação com variáveis duas a duas. 
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futuro

Gostaria de trabalhar como Empregado CLT

Vou consolidar minha atuação como freelancer fulltime

Pretendo abrir meu próprio negócio

Pretendo trabalhar como freelancer part time

Não sei

Outros

TESTE SOBRE A MÉDIA DAS IDADES NAS OPÇÕES
Anova: factor único

SUMÁRIO
Grupos Contagem Soma Média Variância

Empregado CLT 98 4301 43,8877551 97,68830212
Freelancer FT 91 4497 49,41758242 132,979243
Próprio Negocio 70 2951 42,15714286 122,7140787
Freelancer PT 68 3193 46,95588235 181,7442932
Não sei 19 957 50,36842105 87,46783626
Outros 6 279 46,5 195,5

ANOVA
Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico

Entre grupos 2959,485879 5 591,8971759 4,587737875 0,000457919 2,240076391
Dentro de grupos 44639,9573 346 129,0172176

Total 47599,44318 351

CONCLUSÃO DO TESTE
pValue <0,05
Podemos concluir que as médias de idade são diferentes 
Portanto as escolhas das pessoas tem associação com asua idade

TESTE T PARA EMPREGADO CLT X FREELANCE FT

Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Empregado CLT Freelancer FT
Média 43,8877551 49,41758242
Variância 97,68830212 132,979243
Observações 98 91
Variância agrupada 114,6732469
Hipótese de diferença de média 0
gl 187
Stat t -3,547180976
P(T<=t) uni-caudal 0,000246109
t crítico uni-caudal 1,653042889
P(T<=t) bi-caudal 0,000492218
t crítico bi-caudal 1,972731033

CONCLUSÃO DO TESTE
PVALUE <0,05
HÁ evidência que as médias de idade são diferentes
Os mais velhos tendem a escolher o Freelancer FT como plano de futuro

TESTE T PARA EMPREGADO CLT X PROPRIO NEGÓCIO
Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Empregado CLT Próprio Negocio
Média 43,8877551 42,15714286
Variância 97,68830212 122,7140787
Observações 98 70
Variância agrupada 108,0905827
Hipótese de diferença de média 0
gl 166
Stat t 1,063685552
P(T<=t) uni-caudal 0,144508017
t crítico uni-caudal 1,654084713
P(T<=t) bi-caudal 0,289016034
t crítico bi-caudal 1,974357764

CONCLUSÃO DO TESTE
Pvalue>0,05
Não há evidência que as médias são diferentes

TESTE T PARA EMPREGADO CLT X FT Tempo Parcial
Teste T: duas amostras com variâncias iguais

Empregado CLT Freelancer PT
Média 43,8877551 46,95588235
Variância 97,68830212 181,7442932
Observações 98 68
Variância agrupada 132,0282497
Hipótese de diferença de média 0
gl 164
Stat t -1,691817003
P(T<=t) uni-caudal 0,046290032
t crítico uni-caudal 1,654197929
P(T<=t) bi-caudal 0,092580065
t crítico bi-caudal 1,974534576

CONCLUSÃO DO TESTE
Pvalue>0,05
Não há evidência que as médias são diferentes


