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RESUMO 
Este ensaio teórico tem como objetivo discutir a interface entre a Teoria do Capital Humano e a 

‘gig economy’ como forma de aquisição de competências e a sua relação com a empregabilidade 

dos indivíduos. Como procedimento metodológico utilizou-se a revisão bibliográfica que 

apresentou uma escassez de estudos que abordem as temáticas em conjunto. A partir das discussões 

apresentadas, foi possível perceber que a temática do capital humano, apesar do seu potencial para 

explicar diversas condições no mercado de trabalho, que vão desde a vantagem competitiva que as 

empresas podem ter ao recrutar e manter empregados diferenciados, até a segurança da 

empregabilidade pelo grau de especialização e diferenciação por parte do indivíduo, ainda carece 

de estudos. A partir do estudo conclui-se que com o novo modelo econômico da “era desruptiva”, 

torna-se necessária a aquisição de um maior capital humano por parte dos trabalhadores para se 

desenvolver no novo modelo de trabalho da “gig economy” e assim manterem sua empregabilidade. 

Assim, apesenta-se como contribuições a necessidade do desenvolvimento dos estudos do capital 

humano, além de trazer como contribuição para a Gestão de pessoas, com um foco na aquisição de 

talentos, ao invés apenas visar a redução do custo de mão de obra e operações.  
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1 Introdução  

É por meio da atividade laboral que o indivíduo vende sua força de trabalho como 

mercadoria para as organizações, atrelando o valor de uso ao que produz. Ao longo da vida, o 

trabalho de um indivíduo constrói sua própria existência, no qual o sucesso na carreira é visto no 

individuo que, até então, a exercia de forma linear e que buscava sua qualificação de forma 

planejada, padronizada e disciplinada (Fonseca; Ferreira, 2020; McArdle, Waters, Briscoe &, Hall, 

2007; Smith, 2013) para agregar valor a organização na qual fazia parte. Smith (2013) menciona 

que cada indivíduo se torna mais perito em seu setor específico, conforme mais trabalho é realizado 
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e a quantidade de conhecimento que é adquirida por ele é consideravelmente ampliada, agregando 

valor ao seu trabalho. Essa qualificação por meio da aquisição de conhecimento e habilidades úteis 

são uma forma de capital para o trabalhador que, assim, ampliam sua empregabilidade. Diante 

disso, deve ser entendido como um produto que necessita de investimento (Fonseca; Ferreira, 2020; 

Schutz, 1961).  

Nesta perspectiva a área de Gestão Estratégica de Recursos Humanos tem estudado o 

"capital humano" para entender como gerenciar pessoas dentro das organizações pode se relacionar 

com importantes resultados organizacionais e individuais. Sendo destacado como um recurso que 

poderia ajudar as empresas a alcançar uma vantagem competitiva e, em última instância, um 

desempenho superior do seu capital intelectual (Boon, Eckardt, Lepak, & Boselie, 2018).   

Todavia, a partir da década de 1990, ocorreu a digitalização das atividades econômicas e o 

surgimento de novas formas empresariais digitais os quais acarretaram na redução do prazo por 

operação e na aceleração do giro dos recursos (Bögenhold, Klinglmair, & Kandutsch, 2017). 

Assim, as tecnologias de comunicação e as plataformas digitais têm permitido que alguns tipos de 

trabalho sejam entregues de qualquer lugar do mundo, por qualquer pessoa, com um computador 

e uma conexão com a internet (Anwar & Graham, 2020), conhecido como “era desruptiva” dos 

modelos de negócios (Bower & Christensen, 1995). 

É nesse cenário que ocorre a ascensão da ‘gig economy’ que, apesar de ser vista como uma 

resposta aos desejos de uma geração mais empreendedora, é na verdade um reflexo das empresas 

na tentativa de reduzir os salários e os custos de benefício durante as recessões dos negócios, além 

de reduzir sua vulnerabilidade a ações judiciais de demissões injustas (Duggan, Sherman, Carbery 

& McDonnell, 2019; Friedman, 2014).  

Dessa forma, tem sido observado uma individualização contínua do trabalho ocasionado 

pelo aumento de poder das grandes empresas, o declínio dos sindicatos e o desejo genuíno de 

liberdade entre os trabalhadores ocasionando o fim da segurança nos empregos juntamente com a 

polarização entre ocupações de alta e baixa qualificação levando a uma ambiguidade legal 

generalizada (Duggan, Sherman, Carbery, & McDonnell 2019; Fleming, 2017). Assim, essa 

divisão do trabalho permite que os indivíduos concentrem seu tempo entre diversas atividades e 

aumentem a produtividade por meio da empregabilidade. Mas isso tem um custo, quando os 
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indivíduos dividem o trabalho, eles dividem o valor agregado que ajudam a criar sua diferenciação 

para as organizações (Giustiziero, 2021). 

Destarte, a perspectiva de capital humano, com foco na aprendizagem ao longo da vida e 

na qualificação de cada individuo, impulsiona a empregabilidade e bem-estar de trabalhadores 

(Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers & Block, 2013). Nesta perspectiva, o presente ensaio 

teórico visa discutir a interface entre a Teoria do Capital Humano e a ‘gig economy’ como forma 

de aquisição de competências e a sua relação com a empregabilidade dos indivíduos. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica (Gil, 2007), orientando-se pelas 

seguintes etapas: (i) busca e seleção de artigos nacionais e internacionais sobre as temáticas em 

questão; (ii) exame das referências contidas nessas obras, verificando sua aderência ao tema e; (iii) 

análise, interpretação e avaliação crítica dos textos selecionados. O procedimento utilizado se 

fundamenta pelo caráter do problema, o qual compreende o aprofundamento de um debate teórico 

pertinente no que tange a temática da construção das novas modalidades de trabalho. 

Ao se realizar um levantamento das publicações nas principais bases de pesquisa, como 

“Web of Science” e “Scopus” com os termos “gig economy”, “human capital” e “employability” 

(todos os campos), foi gerado apenas um resultado na base “Web of Science”. O artigo em questão 

“Credit/debt and human capital: Financialized neoliberalism and the production of subjectivity”, 

trata sobre a financeirização e o neoliberalismo como nova forma de subjetividade, onde o homo 

economicus pós-lucro é visto tanto em termos dos trabalhadores precários da economia de bico, 

como elites do setor financeiro. Além disso, ao pesquisar apenas os dois primeiros termos foram 

encontrados 9 referências e 13, respectivamente. Diante disso, constatou-se a carência de estudos 

na área, lacuna que o estudo busca suplantar. 

Além dessa introdução, este ensaio teórico ainda apresenta mais quatro seções. Na segunda 

seção apresenta-se a perspectiva do capital humano e como ela pode ser uma ferramenta de 

conhecimento, habilidades e aptidão dos indivíduos que tem valor econômico para uma 

organização, e assim diferenciação para esses indivíduos. A terceira seção apresenta a “gig 

economy” como cenário para as discussões do capital humano; e por fim, na quarta seção, a 

empregabilidade é discutida como forma de inserção no mercado de trabalho por meio da 
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diferenciação do capital humano. Logo após, apresenta-se a análise e discussão dos resultados. Por 

fim, na quinta seção, tem-se as considerações finais do estudo com reflexões para futuras pesquisas. 

 

2 Perspectiva do capital humano sobre a Gig Economy 

Tratar o trabalho como mercadoria sustenta a desvalorização do trabalhador como produto 

do processo de seu trabalho, ou seja, dignifica ganhar a vida trabalhando, mas não interessa o 

sentido que este tenha. Superar a alienação no trabalho permite, então, compreendê-lo como uma 

condição que contribui para a construção da própria identidade do sujeito (Smith, 2013), o que 

pode transferir para o trabalhador a busca de qualificação para manter-se empregado sob melhores 

condições, e não aquelas vivenciadas na economia de bico.  

A falta de consenso sobre exatamente o que são recursos de capital humano, seu papel na 

contribuição para o desempenho e em que nível eles existem, cria obstáculos para integrar 

perspectivas entre disciplinas retardando o avanço do campo de recursos de capital humano. Tal 

ideia diz respeito as conceitualizações variadas de recursos de capital humano que existem, gerando 

um modelo tão fraco que o campo está deficiente de pesquisas, sendo assim, incapaz de transmitir 

lições com precisão de um estudo para outro (Ployhart, Nyberg, Reilly, & Maltarich, 2013). 

A Teoria do Capital Humano (TCH) tem a possibilidade contribuir com o avanço da ciência, 

uma vez que aborda questões da relação entre a formação e a qualificação profissional e o 

desenvolvimento econômico. A TCH discute o processo de acumulação de habilidades e 

conhecimentos por indivíduos e os benefícios adquiridos em decorrência da qualificação 

(Karolczak, Souza, 2017), assim uma formação completa pode contribuir no desenvolvimento 

econômico dos trabalhadores da “gig economy”. 

Wright e McMahan (2001), discutem a nova perspectiva ligada ao constructo que 

transforma a visão econômica alinhando o conceito de capital humano com foco em como os 

indivíduos fazem escolhas em relação aos investimentos em seu capital humano, como a escolha 

de receber treinamento ou obter educação universitária. Embora não haja uma uniformidade sobre 

o que significa o constructo do capital humano, os autores afirmam que a pesquisa estratégica de 

Recursos Humanos rapidamente mudou para se concentrar nas práticas que impactavam o capital 

humano, em vez de focar no próprio capital humano. 
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O mercado de trabalho de quase todos os países está sob forte pressão em decorrência da 

subutilização do capital humano, isto é consequência não somente do aumento do desemprego, 

mas também à disseminação do subemprego (Sadovaya, 2018), na chamada economia de bico. 

Dito isso, pensar em recursos humanos explicitamente como uma forma de capital, ou seja, como 

produto de um investimento (Fonseca; Ferreira, 2020; Schutz, 1961), tem se mostrado falha, já que 

as diferenças de ganhos entre os trabalhadores nada mais é do que o reflexo da sociedade da 

informação, que incide, principalmente, nas diferenças de acesso à saúde e educação. 

O capital humano é um importante construto para vários campos de pesquisa que vão desde 

a psicologia, a estratégia, a economia e os recursos humanos (Becker, 1964; Boon et al., 2018; 

Ployhart, Nyberg, Reilly, & Maltarich, 2013). O conceito original de capital humano foi cunhado 

Teodore W. Schutz, em 1961, e depois em 1962, Gary Becker estendeu o argumento com a 

finalidade de explicar o desenvolvido aprofundado no nível micro em psicologia que focou em 

diferenças individuais em relação a conhecimento, habilidades, competências e outros talentos.   

O capital humano não é considerado apenas fonte de vantagem competitiva sustentável 

simplesmente por suas competências, mas também por sua capacidade de fornecer soluções para 

dilemas gerenciais, como com o recrutamento de candidatos de alta qualidade (Coff & Kryscynski, 

2011; Delery & Roumpi, 2017). Os recursos de capital humano são um tipo único de recurso, pois 

esse recurso têm a capacidade de barganhar para capturar uma parte do valor que criam para a 

empresa. Por exemplo, se os indivíduos usam seu capital humano para ajudar as empresas a 

aumentar o valor percebido de seus produtos pelos consumidores, eles podem negociar aumentos 

de salários e outros benefícios, porém a oferta e demanda pode limitar a mobilidade dos indivíduos, 

fazendo com que eles fiquem reféns de uma determinada organização (Boon et al., 2018). Assim, 

os indivíduos podem ser vistos como uma vantagem competitiva para as empresas de difícil 

aplicabilidade, já que esses indivíduos podem ter conhecimentos tácitos de difícil replicação, 

embora isso possa ser minimizado se forem feitos investimentos para converter o conhecimento 

tácito em conhecimento codificado (Teece, Pisano &, Shuen, 1997). Desse modo, a perspectiva do 

capital humano também decorre da especificidade derivada da ideia de que a aplicabilidade 

limitada de capital humano específico pode limitar as opções de mobilidade dos funcionários (Boon 
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et al., 2018) fazendo com que eles se tornem reféns de determinadas organizações, a exemplo das 

organizações da economia gig.  

Conforme Fleming (2017) a crescente individualização do emprego decorrente da 

‘economia de bico’ foi facilitado por esse importante movimento intelectual associado à economia 

neoclássica, a teoria do capital humano, que sugeria que os indivíduos (ou seja, suas habilidades, 

conhecimento, educação e até mesmo atributos pessoais) também podem ser conceituados como 

capital junto com equipamento, patrimônio líquido etc., ou seja, o capital humano. 

O retorno sobre o investimento em qualificação de funcionários pode se manifestar em 

salários mais altos, benefícios mais eficazes, uma maior produção ou melhoria da saúde dos 

indivíduos. Esses investimentos qualificam pessoas produzindo um capital humano, ao invés de 

capital financeiro, uma vez que é impossível separar o conhecimento do indivíduo. 

Essa nova configuração do ambiente de trabalho, intermediada por aplicativos, apresenta 

duas perspectivas; uma para trabalhadores altamente qualificados que escolhem suas próprias 

alternativas de arranjos de trabalho – como médicos que trabalham por plataformas digitais - e 

outra para trabalhadores de baixa qualificação que lutam para ganhar a vida e estão em dívida com 

as necessidades da organização, como os Ubers (Spreitzer, Cameron &, Garrett, 2017). Nesta 

conjuntura, a ‘gig economy’ e os modelos de negócios sob demanda responsabilizam a força de 

trabalho e trazem uma crescente insegurança econômica (Fleming, 2017). 

 

3 Gig Economy  

Até o momento, há uma falta de clareza em torno dos parâmetros da “gig economy” e os 

diversos significados que ela dispõe (McDonnell, Burgessb, Carberya, & Sherman, 2017). O termo 

‘gig economy’, conforme Bajwa, knorr, Ruggiero, Gastaldo e Zendel (2018), seguem duas linhas 

que expressam a terminologia usada para descrever o ‘gig work’. Uma refere-se ao fenômeno da 

economia de “compartilhamento”, “colaborativa” ou “criativa”, como, por exemplo, a plataforma 

Airbnb, enquanto a outra se concentra nos efeitos potencialmente negativos sobre o bem-estar dos 

trabalhadores, sendo este rotulado como  “economia de bico” ou “trabalho sob demanda”, 

caracterizando os trabalhadores como “precarizados”, a exemplo dos trabalhadores por aplicativo 
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de entrega. Neste estudo, empregamos o panorama contraproducente da “economia de bico” que 

limita a aquisição de valor pelo trabalhador individual, dificultando sua empregabilidade. 

Assim, o termo ‘gig economy’ identifica o estabelecimento de uma relação capital-trabalho 

entre um trabalhador e uma plataforma digital que intermedia o profissional e a demanda do 

consumidor para a conclusão de uma pequena tarefa ou ‘bico’ e opera de uma só vez como um 

intermediário de mercado e um “empregador sombra” (Friedman, 2014). O trabalho em 

plataformas digitais gerou oportunidades de trabalho flexível e inovação empresarial, mas também 

criou desafios econômicos, sociais e pessoais significativos para os trabalhadores (Bajwa et al., 

2018). Nessa perspectiva, para Duggan, Sherman, Carbery e McDonnell (2019), a compreensão do 

que constitui trabalho na crescente economia ‘gig’ é fortemente confundida, variando de 

conceptualizações de contratação independente a outras formas de trabalho contingente. 

Diferentemente da contratação por período determinado, a organização de trabalho 

intermediado por plataformas oferece empregos de curto prazo e com atividades específicas e sem 

uma segurança para o profissional que executa aquela determinada tarefa (Duggan, Sherman, 

Carbery, & McDonnell, 2019; Barratt, Goods, & Veen, 2020). Neste modelo, os trabalhadores é 

que fornecem os próprios meios de produção (por exemplo, um carro ou bicicleta) e são comumente 

remunerados com base em taxas por atividade realizada, com gerenciamento algorítmico, muitas 

vezes usado para exercer vários níveis de controle sobre a alocação de tarefas e desempenho 

(Barratt, Goods, & Veen, 2020), isso significa dizer que eles são remunerados por produção e 

depende da qualificação que lhes é atribuída no aplicativo por seus usuários.  

Porém, essa perspectiva pode ser prejudicial ao trabalhador já que o sistema de reputação, 

utilizado para gerenciar os trabalhadores pode ser prejudicial (Wood, Graham, Lehdonvirta, & 

Hjorth, 2019), já que quantificar o trabalho por resultados de desempenho também permite níveis 

diferenciais de recompensa, pois a mercantilização das relações salariais tem sido fundamental para 

novas maneiras de obter mais produção por menos recompensa da ‘economia gig’ e dos seus 

trabalhadores (Redden, 2020). Desse modo, o trabalho em plataformas digitais se difere da 

contratação temporária na medida em que estão simultaneamente criando e moldando os mercados 

que intermediam, agindo como ‘intermediários ativos’ (Barratt, Goods, & Veen, 2020).  
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A economia de bico tem sido vista como altamente libertador para trabalhador, que deseja 

maior equilíbrio entre vida profissional e familiar (Akkermans, Brenninkmeijer, Huibers & Block, 

2013; McDonnell et al., 2018). Porém, essa perspectiva tem um potencial significativo de privar 

uma geração de segurança do emprego contratual. Para McDonnell et al. (2018), a falta de um 

emprego seguro tem implicações para a capacidade de alugar ou comprar uma casa e não possui 

benefícios sociais, como seguro-desemprego, seguro doença ou acidentes no trabalho. Embora haja 

muitas discussões sobre os aspectos positivos e negativos dessa nova composição econômica há 

uma escassez de pesquisas empíricas que possam ajudar a compreender tal situação. Embora hajam 

estudos recentes que demonstrem que esse desenvolvimento recente na área empresarial gere 

benefícios tanto para o empregador quanto para o empregado, também existem alguns desafios que 

são acompanhados por esse movimento recente, onde os empregadores, especialmente os 

departamentos de Recursos Humanos, estão entusiasmados com a convicção de que podem estar 

mais focados na aquisição de talentos, reduzindo o custo de mão de obra e operações, e também 

com a possibilidade de direcionar esforços para empregar as pessoas certas no momento certo e 

para uma determinada tarefa (McDonnell et al., 2018).  

A emergência da “gig economy” ficou ainda mais visível pelas lentes da teoria da inovação 

desruptiva. Esta teoria descreve como produtos que não possuem os atributos tradicionalmente 

favorecidos, mas oferecem benefícios alternativos, podem, com o tempo, transformar um mercado 

e capturar os consumidores convencionais (Cassell & Deutsch, 2020; Guttentag, 2013), como é o 

caso da substituição do uso do serviço de hotéis pela plataforma Airbnb. 

A teoria da inovação desruptiva foi proposta e popularizada por Clayton Christensen em 

seus vários trabalhos seminais (Bower & Christensen, 1995; Christensen, 1997; Christensen & 

Raynor, 2003). Um produto desruptivo geralmente terá um desempenho inferior em relação aos 

principais atributos de desempenho dos produtos predominantes, mas oferecerá um conjunto 

distinto de benefícios, normalmente focado em ser mais barato, mais conveniente ou mais simples 

(Guttentag, 2013). 

Os efeitos de modelos de negócios desruptivos nas questões de Recursos Humanos são 

nebulosas e complicadas, fazendo-se necessárias práticas de RH de modelos de negócios 
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desruptivos e os desafios do equilíbrio entre ética, melhores práticas em RH e resultados 

organizacionais (Mojeed-Sanni & Ajonbad, 2019). 

Desse modo, a ‘economia de bico’, pode ser vista como uma consequência da ‘era da 

desruptiva digital’, que formou a base para vários debates e foi criticamente diagnosticada como 

tendo surgido enormes preocupações para os gerentes de Recursos Humanos. Mais precisamente a 

grande questão que permanece sem resposta é se os profissionais de RH podem exibir padrões 

adequados de aptidão para gerir as mudanças ilimitadas nos processos, cultura, currículos e 

protocolos originalmente mapeados para trabalhadores em tempo integral para uma nova geração 

na qual concluir as tarefas usando um portfólio de talentos prescritos que é visto como ultrapassado 

pelos chamados ‘gigsters’ ou trabalhadores de bico (McDonnell et al., 2018). 

Duggan, Sherman, Carbery e McDonnell (2019) classificam o trabalho de gig em três 

variantes, todas baseadas em recursos tecnológicos chave, são elas: (i) trabalho por aplicativo; (ii) 

trabalho em massa; e (iii) trabalho de plataforma de capital.  O denominador comum em todo o 

trabalho de “gig” é a presença de um intermediário na forma de uma organização de plataforma 

digital. O trabalho de plataforma de capital acontece por meio de indivíduos que usam uma 

plataforma digital para vender bens ponto a ponto ou para alugar ativos, como, assim como no caso 

o Airbnb. Nesse contexto, o papel da plataforma digital é conectar clientes com uma forma de 

capital, propriedade de um indivíduo a um potencial consumidor. Consequentemente, o arranjo 

entre os trabalhadores da plataforma de capital e a organização da economia ‘gig’ é semelhante a 

um e-commerce ou relacionamento business-to-business, visto como um microempreendedorismo. 

Em contraste, o trabalho em massa e o trabalho por aplicativo existem em plataformas que 

permitem que os funcionários se conectem com os clientes para vender seus serviços executando 

tarefas. O trabalho por aplicativo se refere a plataformas digitais de mediação de trabalho no qual, 

por meio da plataforma, os trabalhadores realizam tarefas remotamente. Esses são trabalhos mais 

comumente executados por trabalhadores com maiores qualificações, a exemplo de médicos e 

psicólogos.  

Assim, o surgimento do “trabalho digital”, valorizou empresas e indivíduos "flexíveis" e 

"inovadores" que assumem riscos, valorizam a liberdade e abraçam a concorrência. Porém, esses 

sujeitos não contam com estruturas ou hierarquias burocráticas estabelecidas e, como 
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trabalhadores, assumem a responsabilidade pelo desenvolvimento de projetos e redes, ao mesmo 

tempo em que os veem como oportunidades de aprender e expandir suas competências. Ou seja, 

sua empregabilidade esta baseada no valor do capital que essa pessoa cria como forma de 

racionalizar o resultado de suas capacidades e desempenhos (Duggan, Sherman, Carbery, & 

McDonnell 2019; Redden, 2020). 

 

4 Empregabilidade na era da “Gig Economy” 

 A empregabilidade é um conceito crucial em relação à segurança no trabalho, assim, os 

funcionários são cada vez mais responsáveis pela gestão de suas carreiras e por manter a segurança 

do emprego. O conceito de empregabilidade dentro da literatura, não é unanime, algumas pesquisas 

dão ênfase na empregabilidade dos trabalhadores desempregados, indivíduos que estão iniciando 

suas carreiras ou ainda relacionam a empregabilidade a profissionais que estão com dificuldade de 

se manterem empregados. As pesquisas deste último campo de empregabilidade são as mais 

difundidas e amplamente discutidas em níveis de políticas públicas. Observa-se, que as concepções 

de empregabilidade pouco compreendem a situação de flexibilidade entre os empregados 

(Berntson, Sverke, & Marklund, 2006), prerrogativa visualizada na “gig economy”.  

 O estudo de Nauta, Van Vianen, Van der Heijden, Van Dam e Willemsen (2009), demonstra 

que a cultura de empregabilidade está positivamente relacionada à orientação para 

empregabilidade, mas negativamente relacionado à intenção de rotatividade. Assim, percebe-se 

que trabalhadores que estão empregados no modelo tradicional, dentro de uma organização, 

dificilmente buscaram explorar as possibilidades da “gig economy” por livre escolha, sendo 

necessários fatores políticos, econômicos ou sociais para que isso aconteça. 

 A empregabilidade pode ser definida como uma construção psicossocial que inclui uma 

série de construções centradas no indivíduo necessárias para lidar efetivamente com as mudanças 

relacionadas à carreira que ocorrem na economia de hoje. Assim, uma pessoa pode ser empregável 

sem necessariamente estar empregada. A empregabilidade é composta por três dimensões: (i) 

adaptabilidade; (ii) identidade de carreira; e (iii) capital humano e social (Fugate, Kinicki, & 

Ashforth, 2004; McArdle, Waters, Briscoe, & Hall, 2007). 



  

 11 

 A adaptabilidade diz respeito a indivíduos têm alta tolerância para incerteza e se sentem 

confortáveis em novas situações que vão além das organizacionais. A identidade de carreira, 

representa a forma como os indivíduos se definem dentro do contexto da carreira. O capital humano 

se refere às variáveis pessoais que podem afetar o progresso de uma pessoa na carreira, incluindo 

educação, experiência de trabalho, treinamento, habilidades e conhecimento (Fugate, Kinicki, & 

Ashforth , 2004; McArdle, Waters, Briscoe, & Hall, 2007). 

No contexto da “gig economy”, na qual sites especializados atuam como intermediários na 

contratação de indivíduos para a realização de pequenas tarefas, ocorre de forma que 

empregadores, que normalmente não fornecem conhecimento prévio sobre a empresa, contratam 

um candidato. Desse modo, os empregadores formam impressões e tomam decisões com base 

exclusivamente nas informações disponíveis no perfil online do candidato. Semelhante aos 

contextos de contratação convencionais, esta informação deve afetar as percepções sobre candidato 

e, posteriormente suas habilidades, mas online, essas informações podem variar amplamente por 

trabalhador, relevância do trabalho e valência, afetando o processo de formação de impressões dos 

empregadores (Carr, Hall, Mason, & Varney, 2017). Portanto, este cenário, cada vez mais volátil, 

traz implicações para os trabalhadores, uma vez que eles, precisam ser mais flexíveis para se 

manterem empregados em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo (Berntson, Sverke, 

& Marklund, 2006). 

Assim, até então, a empregabilidade que era vista como a garantida em empregos do 

mercado de trabalho, com o advento da economia de bico fez com que os indivíduos sejam cada 

vez mais responsáveis por suas carreiras e por manter sua empregabilidade. Isso é contrário as 

relações de trabalho mais tradicionais, nas quais o empregador que fornecia segurança no emprego, 

por meio de trabalho para toda a vida, em que o indivíduo avançava na hierarquia da empresa por 

meio de investimentos que partiam do próprio empregador. Neste sentido, para Fugate, Kinicki e 

Ashforth (2004), indivíduos empregáveis são menos prováveis ser psicologicamente prejudicado 

devido a perda de emprego, sendo mais propenso a se envolver na procura de um novo emprego, e 

tem maior probabilidade de obter um reemprego de maior qualidade. 

Conforme Carr, Hall, Mason e Varney (2017) as percepções de ajuste da pessoa no trabalho 

podem afetar a percepção da empregabilidade para esse indivíduo e a avaliação desses postos de 
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trabalhos também são afetados, já que o desempenho do empregado é moldado por controle 

algorítmico baseado em plataforma (Wood, Graham, Lehdonvirta, & Hjorth, 2019). Diferente de 

contextos de contratação convencionais em que os indivíduos podem apresentar estrategicamente 

apenas referências que fornecerão comentários favoráveis, os trabalhadores dos aplicativos não 

podem influenciam diretamente o conteúdo das resenhas que é avaliado pelos empregadores. Essa 

ferramenta influencia diretamente a qualidade de trabalho fornecido em seus bicos aumentando, 

assim, a força relativa de outras informações autogeradas, incluindo adequação da pessoa ao 

trabalho e empregabilidade (Carr, Hall, Mason, & Varney, 2017). 

Nessa modalidade de trabalho a empregabilidade é diretamente relacionada para os 

trabalhadores com as melhores pontuações no aplicativo e com maiores experiência, estes tendem 

a receber mais trabalho devido às preferências de clientes e à classificação algorítmica dos 

trabalhadores das plataformas. Em contrapartida, trabalhadores com classificações consideradas 

baixas nas plataformas de trabalho online, são filtrados pelos contratantes e recebem uma 

quantidade de trabalho menor, tornando assim a continuação na plataforma menos viável como 

forma de ganhar a vida, já que se tornam menos “empregáveis”. 

Baseando-se na Teoria do Capital Humano, a empregabilidade representa uma maneira do 

indivíduo melhorar sua atratividade para o mercado de trabalho. Ao utilizar a Teoria do Capital 

Humano a aquisição de educação formal o desenvolvimento de competências gera a estabilidade 

no emprego que seriam aspectos vitais para a empregabilidade percebida. Consequentemente, o 

investimento dos indivíduos em capital humano, seria um fator importante para determinar suas 

percepções explorando as possibilidades que existem para adquirir novo emprego (Berntson, 

Sverke, & Marklund, 2006), ou diminuir sua instabilidade fornecida pela economia gig.  Assim, ao 

investir na aprendizagem contínua, indivíduos podem desenvolver seu capital humano, construindo 

sua a empregabilidade (McArdle, Waters, Briscoe &, Hall, 2007). 

A seguir, apresenta-se a concepção de como a “era desruptiva” que desencadeia a “gig 

economy”, atua nas especializações de trabalho. Diante disso, por meio da Teoria do Capital 

Humano, é possível que o indivíduo se diferencie e se torne especialista com a possibilidade de 

sair, ou não, da economia de bico para um trabalho por contratação indeterminada ou até mesmo, 

conforme a visão de Duggan, Sherman, Carbery e McDonnell (2019), um trabalho por aplicativo 
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que intermedia os trabalhadores especializados no qual ele pode ter uma maior decisão sobre quais 

trabalhos aceitar ou não com base no valor que ele estipula para si e não mais o aplicativo. 

Figura 01. Modelo conceitual proposto da especialização do trabalho na era da economia “gig”.  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras (2021). 

O modelo proposto mostra que, a partir das novas tecnologias que ocorreu por meio do 

modelo de negócios desruptivos (Bower & Christensen, 1995), nas questões econômicas do 

trabalho, influenciam a concepção da economia de bico, modelo de trabalho atrelado a precarização 

do trabalho, assim para que os efeitos do novo modelo econômico sejam minimizados, o presente 

estudo fornece como paradigma para diferenciação a Teoria do Capital Humano (TCH), a qual 

necessita uma especialização do trabalhador, tornando possível o seu poder de barganha nas suas 

escolhas profissionais. A seguir serão apresentadas as considerações finais do presente estudo. 

 

5 Considerações finais  

O ensaio teórico em questão, buscou discutir a interface entre a Teoria do Capital Humano 

e a ‘gig economy’ como forma de aquisição de competências e a sua relação com a empregabilidade 

dos indivíduos. Foi possível perceber que os recursos de capital humano são um tipo único de 

recurso, pois possuem a capacidade de negociação ao criarem valor para a empresa. Assim, 

indivíduos podem ser vistos como um recurso valioso para as empresas de complexa replicação. 

Por outro lado, o capital humano específico pode limitar as opções de mobilidade dos funcionários 

fazendo com que eles se sintam aprisionadosa, a exemplo da economia gig.  

Assim, ‘gig economy’ estabelece uma relação capital-trabalho entre um trabalhador e uma 

plataforma digital. Essa relação tem efeitos potencialmente negativos sobre o bem-estar dos 
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trabalhadores caracterizando os trabalhadores como “precarizados”. Observou-se que a 

compreensão do que constitui trabalho na crescente economia “gig” é fortemente confundida, 

variando de conceptualizações de contratação independente a outras formas de trabalho 

contingente. Assim, diferentemente da contratação por período determinado, o gig work oferece 

empregos de curto prazo e com atividades específicas e sem segurança física ou social para o 

profissional que a executa.  

Nesta conjuntura, a cultura de empregabilidade está relacionada de forma positiva aos 

trabalhadores analisados neste estudo, na qual a ‘gig economy’ pode ser entendida como uma fonte 

de empregabilidade. Porém, ao analisar o desligamento dos trabalhadores, ainda existem fatores 

que se tornam relevantes serem estudados e superados pelas organizações, sendo necessários o 

desenvolvimento de fatores políticos, econômicos ou sociais para impulsioná-la. 

Como contribuições do presente estudo, no que tange a área empresarial a implementação 

de benefícios para o empregado da gig economy, já que existem alguns desafios que são 

acompanhados por esse movimento. Ainda, espera-se trazer como contribuição o olhar da Gestão 

Estratégica de Recursos Humanos para um maior foco na aquisição de talentos, do que na redução 

do custo de mão de obra e operações. 

 A partir das discussões apresentadas por diversos autores (como Boon et al., 2018; Coff & 

Kryscynski, 2011; Delery & Roumpi, 2017; Fleming, 2017; Sadovaya, 2018), foi possível perceber 

que a temática do capital humano ainda carece de estudos, apesar do seu potencial para explicar 

diversas condições no mercado de trabalho, que vão desde a vantagem competitiva que as empresas 

podem obter ao recrutar e manter empregados diferenciados, até a segurança da empregabilidade 

pelo grau de especialização e diferenciação por parte do indivíduo. Conclui-se com o estudo que 

com o novo modelo econômico da “era desruptiva”, torna-se necessária a aquisição de um maior 

capital humano para os trabalhadores se desenvolverem no novo modelo de trabalho da “gig 

economy” e assim manterem sua empregabilidade. 

O estudo em questão teve limitações, a partir da necessidade de ampliação da pesquisa 

bibliográfica no campo das ciências sociais aplicadas, especialmente na gestão estratégica de 

pessoas. Apresenta-se como sugestão para agenda futura de pesquisa, a realização de um estudo 

teórico-empírico com os trabalhadores da economia gig e a aplicabilidade da Teoria do Capital 
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Humano, bem como a manifestação desta na manutenção do trabalho. No que tange a perspectiva 

do capital humano, sugere-se ainda, um aprofundamento que sejam realizados novos estudos na 

área e a sua aplicabilidade na gestão de trabalhadores temporário e independentes. 

 

Referências 

Anwar, M. A., & Graham, M. (2020). Hidden transcripts of the gig economy: labour agency and 

the new art of resistance among African gig workers. Environment and Planning A: Economy 

and Space, 52(7), 1269-1291. 

 

Akkermans, J., Brenninkmeijer, V., Huibers, M., & Blonk, R. W. (2013). Competencies for the 

contemporary career: Development and preliminary validation of the Career Competencies 

Questionnaire. Journal of Career Development, 40(3), 245-267. 

 

Bajwa, U., Knorr, L., Di Ruggiero, E., Gastaldo, D., & Zendel, A. (2018). Towards an 

understanding of workers’ experiences in the global gig economy. Global Migration & Health 

Initiative, Toronto. 

 

Barratt, T., Goods, C., & Veen, A. (2020). ‘I’m my own boss…’: Active intermediation and 

‘entrepreneurial’ worker agency in the Australian gig-economy. Environment and Planning A: 

Economy and Space, 52(8), 1643-1661. 

 

Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political 

Economy, 70,  9–49. 

 

Becker, G. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference 

to education. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

 

Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting perceived employability: human 

capital or labour market opportunities?. Economic and Industrial Democracy, 27(2), 223-244. 



  

 16 

Bögenhold, D., Klinglmair, R., & Kandutsch, F. (2017). Solo-Self-Employment, human capital 

and hybrid labour in the gig economy. Форсайт, 11(4 (eng)). 

 

Boon, C., Eckardt, R., Lepak, D. P., & Boselie, P. (2018). Integrating strategic human capital and 

strategic human resource management. The International Journal of Human Resource 

Management, 29(1), 34-67.  

 

Bowsher, J. (2019). Credit/debt and human capital: Financialized neoliberalism and the 

production of subjectivity. European Journal of Social Theory, 22(4), 513-532. 

 

Carr, C. T., Hall, R. D., Mason, A. J., & Varney, E. J. (2017). Cueing employability in the gig 

economy: Effects of task-relevant and task-irrelevant information on Fiverr. Management 

Communication Quarterly, 31(3), 409-428. 

 

Cassell, M. K., & Deutsch, A. M. (2020). Urban challenges and the gig economy: how German 

cities cope with the rise of Airbnb. German Politics, 1-22. 

 

Duggan, J., Sherman, U., Carbery, R., & McDonnell, A. (2020). Algorithmic management and 

app‐work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM. Human 

Resource Management Journal, 30(1), 114-132. 

 

Fleming, P. (2017). The human capital hoax: Work, debt and insecurity in the era of Uberization. 

Organization Studies, 38(5), 691-709. 

 

Fonseca, J. G., & Ferreira, M. A. D. S. (2020). A Teoria do Capital Humano e a noção e 

empregabilidade: um estudo comparativo. Revista Brasileira da Educação Profissional e 

Tecnológica, 1(18), 7859. 

 



  

 17 

Friedman, G. (2014). Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig 

economy. Review of Keynesian Economics, 2(2), 171-188. 

 

Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, 

its dimensions, and applications. Journal of Vocational behavior, 65(1), 14-38. 

 

Giustiziero, G. (2020). Is the division of labor limited by the extent of the market? Opportunity 

cost theory with evidence from the real estate brokerage industry. Strategic Management Journal. 

 

Gil, A. C. (2007). Como elaborar projetos de pesquisa (Vol. 4, p. 175). São Paulo: Atlas. 

 

Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism 

accommodation sector. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. 

 

Karolczak, M. E., & De Souza, Y. S. (2017). Recursos humanos para a economia do 

conhecimento na ótica da teoria do capital humano. Revista Alcance, 24(1), 066-080. 

 

McArdle, S., Waters, L., Briscoe, J. P., & Hall, D. T. T. (2007). Employability during 

unemployment: Adaptability, career identity and human and social capital. Journal of vocational 

behavior, 71(2), 247-264. 

 

Mcdonnell, A., Burgess, J., Carbery, R., & Sherman, U. (2018). Gig work: implications for the 

employment relationship and human resource management. The International Journal of Human 

Resource Management. Special Issue, 1-4.  

 

Mojeed-Sanni, B. A., & Ajonbadi, H. A. (2019). Dynamics of HR practices in disruptive and 

innovative business models in an emerging economy. Academic Journal of Interdisciplinary 

Studies, 8(3), 57-57. 

 



  

 18 

Nauta, A., Van Vianen, A., Van der Heijden, B., Van Dam, K., & Willemsen, M. (2009). 

Understanding the factors that promote employability orientation: the impact of employability 

culture, career satisfaction, and role breadth self‐efficacy. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 82(2), 233-251. 

 

Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G., & Maltarich, M. A. (2014). Human capital is dead; long 

live human capital resources!. Journal of management, 40(2), 371-398. 

 

Redden, G. (2020). Human capital at work: performance measurement, prospective valuation and 

labour inequality. Distinktion: Journal of Social Theory, 1-17. 

Sadovaya, E. (2019). Digital economy and a new paradigm of the labor market. Mirovaia 

ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia, 62(12), 35-45. 

 

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American economic review, 51(1), 1-17. 

 

Smith, A. (2013). A mão invisível. Editora Companhia das Letras. 

 

Spreitzer, G. M., Cameron, L., & Garrett, L. (2017). Alternative work arrangements: Two images 

of the new world of work. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 

Behavior, 4, 473-499. 

 

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic 

management. Strategic management journal, 18(7), 509-533. 

 

Wright, P. M., & McMahan, G. C. (2011). Exploring human capital: putting ‘human’back into 

strategic human resource management. Human resource management journal, 21(2), 93-104. 

 

Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: autonomy and 

algorithmic control in the global gig economy. Work, Employment and Society, 33(1), 56-75. 


