
 1 

UBERIZAÇÃO: ESTÁGIO AVANÇADO DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES 

DE TRABALHO 

 
The advocates of Uberization claim it is the future, 

no matter what. How employees, organizations and 

scholars respond to this proclamation will shape the 

politics of work to come (FLEMING, 2017). 

 

 

RESUMO 

 

Ao final do século XX, já tínhamos claro o papel das novas tecnologias na produção e de sua 

função no incremento da flexibilização produtiva para a formação de novas configurações 

organizacionais (SENNETT, 2000). Atualmente, os novos aplicativos de transportes 

individuais despertam a atenção de pesquisadores sociais quanto às suas consequências para 

as relações de trabalho. O uberismo é experimentado como uma forma de organizar e 

remunerar a força de trabalho, fazendo com que a regularidade do assalariamento formal e a 

garantia dos direitos sociais e trabalhistas tendam a se reduzir. Nesta pesquisa, objetivamos 

refletir sobre a uberização das relações de trabalho, tendo em vista as Operadoras de 

Tecnologia de Transporte Credenciadas (OTTCs). Por entender que a uberização não se refere 

a uma empresa, em específico, mas a uma lógica de relações de trabalho, valemo-nos da 

análise desses aplicativos, objeto empírico da pesquisa, para construir uma ideia mais geral da 

nova forma flexível de trabalho da sociedade contemporânea. Por conta da nova lógica 

flexível ou, ainda, como expressão mais recente da flexibilização, emerge o que alguns 

autores irão chamar de uberização do trabalho (ABÍLIO, 2017), a era da uberização 

(FLEMING, 2017) ou uberização da força de trabalho (POCHMANN, 2017). Abílio (2017) 

define a uberização enquanto “um novo estágio da exploração do trabalho, que traz mudanças 

qualitativas ao estatuto do trabalhador, à configuração das empresas, assim como às formas de 

controle, gerenciamento e expropriação do trabalho” (ABÍLIO, 2017). Devido ao quase 

ineditismo do tema e à consequente escassez de produções científicas para consulta e análise, 

propomos realizar uma pesquisa exploratória, quanto aos fins, por meio de um estudo 

documental das informações publicadas nos meios eletrônicos por jornais, revistas, diário 

oficial e os sites das próprias empresas-aplicativo. Como resultados, verificamos que a 

uberização faz parte de uma lógica maior das relações de trabalho, caracterizada pela 

flexibilização e terceirização do trabalho. Isso parece representar precarização, perda de 

direitos, trabalho just-in-time, exploração do sobretrabalho, do trabalho parcial, do trabalhado 

instável, do nanoempresário-de-si, do bico, proporcionado pela sofisticação tecnológica e 

realizado por corporações globais. Acirram-se, assim, as disputas judiciais, feitas pelos 

trabalhadores para reconhecimento de vínculos empregatícios para acessar a direitos e 

garantias sociais. Finalmente, como nos mostra Fleming (2016), a assim chamada gig 

economy “se tornou uma gig ruim para os muitos esforços para lidar com as despesas. O 

conflito entre trabalhadores e capitalismo não desapareceu. Ele deve tornar-se ainda pior” 

(FLEMING, 2016). 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XIX, Marx e Engels (1998) declaravam que a burguesia não poderia 

existir “sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção, portanto as relações de 

produção e, assim, o conjunto das relações sociais” (MARX; ENGELS, 1998, p. 10). Décadas 

mais tarde, o economista Joseph Schumpeter (1942, p. 132) recoloca isso, em outra chave 

epistemológica, ao tratar da destruição criativa como forma de produzir novos patamares de 

competitividade entre empresas, mostrando que a inovação tecnológica não apenas 

impulsionaria as empresas como criaria um novo patamar [paradigma] competitivo. Ao final 

do século XX, já tínhamos claro o papel das novas tecnologias na produção, momento em que 

Sennett (2000) nos alertava acerca de sua função no incremento da flexibilização produtiva 

para a formação de novas configurações organizacionais para a manutenção do sistema 

produtivo vigente. 

Atualmente, as tecnologias não apenas invadiram o ambiente de trabalho, por meio da 

tecnologia da informação, de novos e eficientes maquinários, de transações comerciais junto 

aos consumidores, como também promoveram o surgimento de novos trabalhos, o 

desenvolvimento do setor de serviços e, por que não dizer, de novas relações de trabalho 

(ANTUNES, 2005; BAUMAN, 2001; HARVEY, 1994; OFFE,  1994). 

Especificamente, os novos aplicativos de transportes individuais têm despertado a atenção de 

pesquisadores sociais, no Brasil e no mundo, quanto às suas consequências para as relações de 

trabalho atuais, tendo em vista seus impactos sobre a vida dos trabalhadores. A nova classe do 

serviço experimenta, agora, o uberismo na forma de organizar e remunerar a força de 

trabalho, fazendo com que a regularidade do assalariamento formal e a garantia dos direitos 

sociais e trabalhistas tendam a se reduzir drasticamente (FLEMING, 2017, 2016, 2015; 

POCHMANN, 2017; ABÍLIO, 2017).  

Como consequência, temos o incentivo ao empreendedorismo quase que forçado (ABÍLIO, 

2017), à desregulamentação da prestação de serviço, à fragmentação dos trabalhadores, à 

precariedade do trabalho, a “baixos salários, jornadas de trabalho intermináveis” (FLEMING, 

2016). 

Em contrapartida, temos eclosão de novas manifestações por direitos trabalhistas, como a 

ocorrida, recentemente, nos Estados Unidos (STREITFELD, 2017), e trabalhadores 

reivindicando formalização das relações de trabalho, como em sentença dada pelo tribunal de 

justiça do trabalho de Minas Gerais (ABÍLIO, 2017). 
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Nesta pesquisa, objetivamos refletir sobre a uberização das relações de trabalho, tendo em 

vista as Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas (OTTCs). Por entender que a 

uberização não se refere a uma empresa, em específico, mas a uma lógica de relações de 

trabalho, valemo-nos da análise desses aplicativos, objeto empírico da pesquisa, para construir 

uma ideia mais geral da nova forma flexível de trabalho da sociedade contemporânea.    

Devido ao quase ineditismo do tema e à consequente escassez de produções científicas para 

consulta e análise, propomos realizar uma pesquisa exploratória, quanto aos fins, por meio de 

um estudo documental, quanto aos meios, das informações publicadas nos meios eletrônicos 

por jornais, revistas e diário oficial. 

Além desta Introdução, na próxima seção, apresentamos alguns conceitos que tangem ou 

mesmo referem-se diretamente ao conceito central da pesquisa, qual seja a uberização das 

relação de trabalho; em seguida, descrevemos e justificamos com mais detalhamento a 

metodologia utilizada na pesquisa; na seção seguinte, intitulada Apresentação e Análise das 

Informações da Pesquisa, a) refletimos sobre a recém-sancionada Resolução 16/2017 que 

regulamenta as OTTCs no município de São Paulo, b) apresentamos as principais empresas de 

Aplicativos (App’s) atuantes no mesmo mercado e c) analisamos as relações de trabalho 

propostas de modo crítico; finalmente, trazemos as considerações finais, apontando os 

principais resultados da pesquisa, bem como sugestões para estudos futuros. 

Esperamos que esta pesquisa estimule os pesquisadores do mundo do trabalho a produzir 

relevantes informações acerca das novas configurações das relações de trabalho, advindas do 

uso de tecnologias cada vez mais sofisticadas.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, inicialmente, retomamos alguns elementos caros às discussões sobre mudanças 

no mundo do trabalho por conta do uso da tecnologia e da flexibilização do trabalho para, em 

seguida, discorrer sobre o processo de uberização do trabalho na sociedade contemporânea. 

  

Flexibilização do trabalho e tecnologia 

Offe (1994) procurou entender de que modo o mercado de trabalho poderia comportar o 

crescente número de trabalhadores disponíveis vis-à-vis a crescente produtividade das 

empresas com a larga utilização da tecnologia. Num futuro próximo, dizia ele, seria provável 

que “os mais importantes fatores a determinar o relacionamento entre oferta e demanda no 

mercado de trabalho (...), a produtividade do trabalho e a demanda de bens finais, 

permanecerão em um contexto desfavorável” (OFFE, 1994, p. 82). 
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Comparativamente aos anos 1950 e 60, nos anos 70, a taxa de crescimento da produtividade 

do trabalho estava acima da taxa de crescimento da própria produção. Assim, “a força de 

trabalho que se torna superabundante devido aos avanços tecnológicos, não é mais empregada 

quando ocorre uma expansão da produção. A mudança tecnológica torna-se então uma fonte 

endógena de desemprego” (OFFE, 1994, p. 82). 

Frente ao desemprego ou como alternativa ao trabalho assalariado, umas das possibilidades 

que emergem para o autor é a atividade econômica autônoma, que se mostra altamente 

dependente não à demanda por força de trabalho, mas à demanda social por bens e serviços, 

sendo remunerada por lucros residuais e não por salários contratuais (OFFE, 1994, p. 97). 

Entretanto, o autor não concorda que a atividade autônoma seja suficientemente robusta para 

solapar o mercado de trabalho tradicional. Para ele, não é possível garantir que o “trabalho 

autônomo externo ao mercado de trabalho (...) seja capaz de um nível de produtividade que 

permita a concorrência bem-sucedida com ‘empresas normais’” (OFFE, 1994, p. 99). 

A partir da década de 1980, essa realidade do emprego tecnológico na produção industrial ou 

do serviço passou a desempenhar papel fundamental na transformação das relações de 

trabalho. Boltanski e Chiapello (2009) mostram que a “flexibilidade, que possibilitou 

transferir para os assalariados e também para os subcontratados e outros prestadores de 

serviços o peso das incertezas do mercado” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 240). 

 Ora, a flexibilidade ocorre então não apenas para a organização ou reorganização produtiva e 

administrativa da empresa como também nas relações externas de subcontratação da mão de 

obra. E, o que possibilidade isso é, decididamente, a tecnologia. Aliás, internamente, apenas 

com e pela tecnologia, foi possível realizar o que se chamou de reengenharia nas 

organizações, ou seja, uma mudança radical na realização de seus processos e prestação de 

serviços (FERNANDES; BERTOLLO, 1999; ABREU, 1994). 

Externamente, a flexibilidade passou a supor o chamado trabalho em rede, pelo qual empresas 

“‘enxutas’ encontram os recursos de que carecem por meio de abundante subcontratação e de 

uma mão de obra maleável em termos de emprego (empregos precários, temporários, trabalho 

autônomo), de horários ou de jornada de trabalho (tempo parcial, horários flexíveis)” 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 240). 

Esse trabalho em rede se refere a uma sequência de subcontratações de outras empresas para 

que a cadeia se complete. Adicionalmente, o trabalho temporário passou a ser o setor de 

maior criação de emprego. O movimento que se percebe no final da década de 1990 aos 

primeiros anos do século XXI é o fortalecimento “do poder das grandes empresas ou 

similares, com a conformação paulatina de todos os mercados a oligopólios, em que as 
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unidades maiores competem entre si em nível mundial e estendem suas implantações e suas 

redes de parcerias além-fronteiras” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 240).   

Essa flexibilização, também observada por Sennett (2000), designaria a capacidade de ceder e 

recuperar-se, que, em termos de comportamento humano, deve ter a força de ser adaptável “a 

circunstâncias variáveis, mas não quebrado por elas” (SENNETT, 2000, p. 53).  

Para Sennett (2006), uma das mudanças estruturais nas organizações que possibilitaram a 

valorização do curto prazo, enquanto tempo necessário para a reprodução do capital, e das 

mudanças organizacionais, enquanto maneiras de adaptação às exigências produtivas, foi o 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e manufatura. Como consequência da 

nova capacidade tecnológica, “a inclusão das massas – o elemento social do capitalismo 

social – pode ficar para trás. O provável é que fiquem de fora apenas os elementos mais 

vulneráveis da sociedade, os que desejam trabalhar, mas não dispõem de capacitações 

especializadas” (SENNETT, 2006, p. 43-45). 

Por sua vez, Antunes (2005) entende que o desemprego estrutural, por que diversas 

economias passam na atualidade, guarda grande relação com as mudanças ocorridas na 

empresa e em suas tecnologias. Para ele, as empresas possuem uma “necessidade intrínseca 

de racionalizar seu modus operandi, de implementar o receituário e a pragmática de lean 

production, da empresa enxuta, visando qualificá-la para a concorrência interempresa” 

(ANTUNES, 2005, p. 42) na disputa do capital, contextualizada globalmente. Para Antunes 

(2005), cerca de um terço dos trabalhadores exercem atividades na forma de trabalhos 

parciais, precarizados, de período parcial ou terceirizado, havendo uma superfluidade da 

produção em geral. 

Tal fluidez nos remete a Bauman (2001) quando afirma que a flexibilidade “anuncia 

empregos sem segurança, compromissos ou direitos, que oferecem apenas contratos a prazo 

fixo ou renováveis, demissão sem aviso prévio e nenhum direito à compensação” (BAUMAN, 

2001, p. 185). 

Isso representa uma grave consequência para o espaço das relações sociais na esfera de 

circulação e de consumo. Ou seja, aparentemente, a lógica da flexibilidade e da efemeridade 

transborda para além dos muros das empresas, atingindo as relações sociais de maneira cabal. 

 

Uberização do trabalho 

Por conta dessa nova lógica flexível ou, ainda, como expressão mais recente da flexibilização, 

emerge o que alguns autores irão chamar de uberização do mercado de trabalho digitalizado 
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(NURVALA, 2015), uberização do trabalho (ABÍLIO, 2017), a era da uberização 

(FLEMING, 2017; HILL, 2015) ou uberização da força de trabalho (POCHMANN, 2017). 

Aparentemente, o termo uberização ganha força, senão primeira aparição, com Hill (2015) ao 

discutir a condição da classe trabalhadora estadunidense com o desenvolvimento da economia  

on-demand, que, para ele, ao invés de haver o fornecimento de empregos com bons salários, 

em tempo integral e com benefícios, os Estados Unidos estariam se tornando uma nação com 

trabalhadores que suprem suas vidas dirigindo carros (Uber), alugando seus quartos (Airbnb) 

e contratando por mensagens (TaskRabbit) para pessoas que, aparentemente, possuem coisas 

melhores para fazer com seus tempos (HILL, 2015).  

Fleming (2017) mostra que a flexibilidade talvez seja o termo que melhor descreva o emprego 

nos dias atuais. Há tempos, vem ocorrendo, no mundo inteiro, o declínio do sindicato, o 

aumento da desregulamentação do mercado de trabalho, a diminuição do trabalho seguro, de 

longo prazo, a emergência do que se convencionou chamar de gig economy (voltaremos a 

esse termo a seguir), a polarização entre cargos e ocupações de altas e baixas habilidades e 

assim por diante (FLEMING, 2017, p. 9). 

Além disso, os trabalhadores passam a se comportar de maneira cada vez mais individualista 

como se fossem microempresas e competidores do mercado. Contudo, o crescimento da 

individualização do emprego “tem sido possibilitado por um importante movimento 

intelectual associado com economistas neoclássicos, a teoria do capital humano, que tem tido 

uma grande influência sobre formuladores de políticas, governos e outros poderosos 

tomadores de decisão” (FLEMING, 2017, p. 9). 

A perspectiva do capital humano faz com que os trabalhadores criem uma autoimagem 

competitiva, de agentes com interesses próprios a despeito dos requisitos corporativos 

exigidos de investimento, treinamento e administração. A atomização do trabalhador e a 

crescente individualização encontram seu apogeu em empresas como Uber, Airbnb, 

TaskRabitt, entre outras. Empregados por conta própria, modelos de negócio on-demand, 

freelancer, ou outro termo que indique a uberização da força de trabalho leva diretamente à 

ideia de que as pessoas são, em última instância, responsáveis por seus próprios destinos 

econômicos (FLEMING, 2017, p. 25).  

Contrato de zero-horas, uberização, trabalhos de baixas qualificações são modalidades 

exaustivas de trabalho que prejudicam a produtividade e o crescimento econômico.    

Nessa linha, Pochmann (2017) argumenta que a desindustrialização, seguida da ampliação do 

setor de serviços, e os desajustes neoliberais fizeram surgir ocupações instáveis, inseguras, 
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com baixas remunerações e desorganizadas em termos de reconhecimento dos trabalhadores 

enquanto classe. 

Abílio (2017) define a uberização enquanto “um novo estágio da exploração do trabalho, que 

traz mudanças qualitativas ao estatuto do trabalhador, à configuração das empresas, assim 

como às formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho” (ABÍLIO, 2017). 

Podemos enfatizar aqui o termo exploração do trabalho.  

Como nos mostra Antunes (2005), o avanço tecnológico, materializado em máquinas, 

equipamentos, produtos, serviços, modelos de gestão e, por que não dizer, aplicativos, 

substitui o trabalho vivo (humano) pelo trabalho morto (máquinas e equipamentos). Isso 

porque, busca-se maior produtividade da mão de obra por meio da redução do tempo de 

trabalho (ou de quaisquer outros recursos) na produção de bens e serviços.  

Ora, mas a redução da utilização do trabalho vivo não é total, absoluta, pelo fato de o capital 

não poder se  

reproduzir sem alguma forma de interação entre trabalho vivo e trabalho 

morto, ambos necessários para a produção das mercadorias, sejam elas 

materiais ou imateriais, elevando-se a produtividade do trabalho ao limite, 

intensificando os mecanismos de extração do sobretrabalho em tempo cada 

vez menor, por meio da ampliação do trabalho  morto corporificado no 

maquinário tecnocientífico. (ANTUNES, 2005, p. 42)  

 

Nessa perspectiva, a exploração do trabalho ocorre na “extração do sobretrabalho”, conforme 

afirma Antunes acima (2005) de modo que o tempo de trabalho necessário à reprodução da 

vida do trabalhador reduz-se ao seu menor patamar e o tempo de trabalho excedente, aquele 

necessário à valorização do capital, amplia-se fartamente.  

Outras considerações à definição de Abílio (2017) devem ser feitas. Primeiramente, a 

mudança no estatuto do trabalho de maneira qualitativa. Com efeito, o trabalhador passa e ser 

um não-trabalhador, posto que se transforma em um “nanoempresário-de-si” (ABÍLIO, 2017) 

com tempo ilimitado disponível ao trabalho.  

Em segundo lugar, as formas de gestão e controle alteram-se, bem como a configuração das 

empresas. A empresa Uber, por exemplo, surge no famigerado Vale do Silício californiano 

enquanto uma startup, “combinação contemporânea entre inovação, empreendedorismo e um 

amplo mercado de fundos de investimento” (ABÍLIO, 2017) com alto potencial de ser 

repetida em outras localidades, de grande potencial de desenvolvimento com baixos custos 

operacionais, estimada, em 2015, no valor de US$ 40 bi (OLIVEIRA, 2015) e de US$ 64 bi, 

em 2016 (ABÍLIO, 2017). Ademais, a empresa surge a partir e por conta da tecnologia 

empregada com seus cadastros online, formas de controle por meio de avaliações online, 
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pagamentos e ressarcimentos de dinheiro ao consumidor online e ranqueamento de seus 

“parceiros” feito por sistemas de informação, online. 

Para Abílio (2017), “a empresa Uber deu visibilidade a um novo passo na subsunção real do 

trabalho, que atravessa o mercado de trabalho em uma dimensão global, envolvendo 

atualmente milhões de trabalhadores pelo mundo e que tem possibilidades de generalizar-se” 

para outros setores, que também passariam a utilizar os “colaboradores just-in-time”, 

dependendo da demanda dos consumidores.  

Essa noção é importante ao percebermos que o modelo japonês de administração amplificou-

se para outros setores, para além do chão-de-fábrica e da parte administrativa. Chegou mesmo 

no setor de serviços. Como neste setor a “matéria-prima” é a prestação de serviços feita por 

pessoas, no geral, a empresa pode-se valer desse “recurso humano” quando convier, de modo 

variável, de acordo com a demanda sem incorrer em custos fixos adicionais para isso. 

Assim, as empresas uberizadas ou empresas-aplicativo, conforme nos indica Abílio (2017), 

transferem os riscos e custos do empreendimento para os trabalhadores autônomos amadores, 

devidamente cadastrados em suas bases de dados e dispostos a realizar as atividades com seus 

próprios recursos (veículos, equipamentos, maquinários etc.). 

Contextualmente, a empresa Uber, por exemplo, explora três aspectos centrais ao atual 

estágio de desenvolvimento capitalista: a mobilidade urbana, a legislação digital e o 

desemprego estrutural. Assim, a configuração dessa nova forma de relação entre o velho 

binômio capital-trabalho mostra que  

 

o estatuto do motorista é de um trabalhador autônomo, a empresa não é sua 

contratante, ele não é um empregado, mas um cadastrado que trabalha de 

acordo com suas próprias determinações; ao mesmo tempo, o que gerencia 

seu trabalho é um software instalado num smartphone: mesmo definindo as 

regras do jogo, a empresa aparece mais como uma marca do que de fato 

como uma empresa (ABÍLIO, 2017).     
  

Essa superfluidez ou superliquidez encontra contraposição, como de fato ocorreu durante todo 

o século XX no dialético conflito entre capital-trabalho, nas recentes manifestações dos 

trabalhadores estadunidenses ou mesmo nas reivindicações por regulamentação no Brasil. 

Nos Estados Unidos, os trabalhadores reivindicaram o pagamento mínimo de US$ 15,00 por 

hora trabalhada; na Califórnia, a Uber pagou cerca de US$ 100 mi em acordo com 

trabalhadores; na Inglaterra, a Uber teve que reconhecer vínculo empregatício de seus 

motoristas; em 2016, criaram-se o Sindicato do Motoristas de Aplicativo de São Paulo, a 

Associação dos Motoristas Autônomos por Aplicativos e Sindicato dos Motoristas de 
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Transporte Privado de Passageiros do Estado de Pernambuco (ABÍLIO, 2017). Em São Paulo, 

o prefeito acaba de sancionar a Resolução 16/2017 que regulamenta a atuação da empresa e 

dos condutores na metrópole, conforme analisaremos na próxima seção. 

A flexibilização aqui surge como “as formas contemporâneas de eliminação de direitos 

associados ao trabalho e, ainda mais do que isso, da transferência de riscos, custos e trabalho 

não pago para os trabalhadores” (ABÍLIO, 2017).    

A autora faz um importante paralelo entre o motorista de Uber e a revendedora de cosméticos 

porta-à-porta. Trata-se de um “complemento de renda advindo de uma atividade que não 

confere um estatuto profissional, um bico, um trabalho amador, que utiliza o próprio carro, a 

destreza do motorista, suas estratégias pessoais e sua disponibilidade para o trabalho” 

(ABÍLIO, 2017). A Natura, por exemplo, possui “7 mil colaboradores, e 1,5 milhão de 

consultoras e consultores” (NATURA, 2017). Ou seja, são mais de 1,5 milhão de vendedores 

sem vínculo empregatício. 

 

Gig economy 

Toda essa lógica de trabalho instável, sem identidade do trabalhador com sua atividade, com 

baixas qualificações requeridas, realização de atividades de bico faz parte da lógica da gig 

economy, com “uma multidão de trabalhadores just-in-time (...)  que aderem de forma instável 

e sempre transitória, como meio de sobrevivência e por outras motivações subjetivas (...), às 

mais diversas ocupações e atividades” (ABÍLIO, 2017). Quanto à gig economy, podemos 

fazer, ao menos, três considerações.     

A primeira é que o termo gig remete-nos aos músicos de jazz, rock ou outras modalidades 

musicais, que significa a formação de uma banda para executar uma apresentação específica 

que, ao final do show ou apresentação, a formação se desfaz. Seria uma espécie de 

organização ad hoc, conforme nos mostra Morgan (1996, p. 59-60) ao analisar os tipos de 

departamentalização possíveis em uma organização.  

A segunda é que, segundo Kaufman (2013), a economia baseada em gigs (gig economy) 

poderia representar 50% da força de trabalho estadunidense em poucos anos. Isso quer dizer 

que trabalhadores interligados por uma plataforma online, disponíveis para executar trabalhos 

on-demand (sob demanda) a qualquer hora do dia, sem um endereço fixo de trabalho 

(podendo ser um café, uma lanchonete etc.), remunerados por essa atividade apenas, 

representariam uma enorme parcela da classe trabalhadora dos Estados Unidos.  
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Seriam, assim, trabalhadores sem remuneração fixa, sem os benefícios pagos pelas empresas, 

tornando o planejamento da vida mais difícil, posto que não saberiam “quanto dinheiro fariam 

no ano seguinte” (SUNDARARAJAN, 2015). 

Em contrapartida, os autores acima citados acreditam que a gig economy pode funcionar para 

o desenvolvimento do empreendedorismo, da inovação, de uma vida mais livre, relativamente 

ao trabalho em tempo integral para uma única empresa. Artistas, escritores, editores, 

profissionais videográficos, programadores, freelancers, consultores, entre outros, já vivem na 

era da gig economy. A novidade é que essa forma de trabalho e de vida irá crescer 

enormemente nos próximos anos (SUNDARARAJAN, 2015; KAUFMAN, 2013).   

A terceira refere-se à identificação tanto por Sennett (2000) quanto por Harvey (1994) dessa 

tendência no mundo do trabalho e de suas relações. Sennett (2000) chegou a dizer que as 

diversas mudanças no emprego estadunidense representavam a corrosão do caráter, pois não 

havia mais a possibilidade de construção de uma narrativa de vida linear, significativa e 

indenitária por meio da categoria trabalho. Na primeira edição de seu livro (em 1998), Sennett 

(2000) mostrava que um jovem estadunidense de nível médio de escolaridade, recém-ingresso 

no mercado de trabalho, poderia esperar mudar de emprego por volta de 11 vezes ao longo de 

sua trajetória profissional. 

Por sua vez, Harvey (1994) asseverava, no final da década de 1980, que trabalhadores 

considerados periféricos – com tempo de trabalho parcial, empregados casuais, temporários, 

subcontratados, sem segurança de emprego – cresceriam significativamente nos anos 

subsequentes.  

Um debate importante que se faz à chamada “economia compartilhada” é a maneira que se 

poderia regulamentar as empresas e pessoas envolvidas.  A economia compartilhada seria 

uma forma em que pessoas alugam suas camas, seus carros, seus barcos e outras posses 

diretamente para outras pessoas, com um processo coordenado por plataformas disponíveis 

em aplicativos ou internet. Essa forma tão grande e disruptiva é o último exemplo de valor 

para os consumidores e, pela proporção que tem tomado, deve-se atentar à regulação de suas 

atividades (THEECONOMIST, 2013) 

A flexibilização do mercado de trabalho e de suas relações, portanto, veio se formando na 

lógica das vicissitudes do emprego instável, em tempo parcial, destituídos de direitos até 

consolidar-se, neste momento, por meio da tecnologia, no que chamamos de uberização das 

relações de trabalho. 
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METODOLOGIA 

Este artigo parte de uma pesquisa exploratória, quanto aos fins, e documental, quanto aos 

meios (GIL, 2008). Conforme observamos, o tema uberização do trabalho possui poucas 

pesquisas publicadas no formato de artigos e livros embora os temas subjacentes tenham 

enormes contribuições já consolidadas no mundo do trabalho, no tocante à flexibilização e à 

terceirização das relações de trabalho. Assim justifica-se a pesquisa exploratória (GIL, 2008). 

A pesquisa documental “vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa” 

(GIL, 2008, p. 51). Utilizamos, para tanto, documentos de primeira mão como os sites das 

Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas (OTTCs) e o Diário Oficial do 

Município de São Paulo para subsidiar a análise empírica de nossa pesquisa. Além disso, 

ainda como documentos de primeira mão, utilizamos reportagens publicadas em sites de 

notícias para a análise das consequências do trabalho uberizado. Para tanto, utilizamos os 

descritores uberização e Uber para selecionar as reportagens recentes acerca do tema. 

Ademais, valemo-nos das próprias indicações de leituras presentes nas reportagens para 

selecionar e analisar os artigos sugeridos. 

Por fim, a análise dos documentos foi feita a partir do conteúdo, tendo em vista a perspectiva 

teórica do trabalho (VERGARA, 2008). Buscamos agregar as temáticas por meio da 

similaridade de conteúdo e empregar uma análise a partir da teoria previamente estudada.  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

Nesta seção, apresentamos e discorremos sobre a forma das relações de trabalho promovida 

pelas Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas (OTTCs), especificamente, no 

município de São Paulo. Para isso, realizamos uma discussão sobre a recém-sancionada 

Resolução 16/2017 que regulamenta a utilização desses dispositivos na cidade de São Paulo. 

Em seguida, apresentamos os principais aplicativos de transporte (ou empresas-aplicativo) 

utilizados na mesma cidade. Por fim, tecemos algumas considerações críticas acerca de seu 

funcionamento, a partir das reportagens apresentadas na mídia. 

 

Apresentação e discussão da Resolução 16/2017 

Sancionada pelo prefeito de São Paulo, João Dória Jr., em 12 de julho de 2017, a Resolução 

16/2017 regulamenta as práticas de transporte individual por meio de veículos próprios no 

município. Na verdade, o que a Resolução faz é regulamentar o Decreto 56.981/16, 

sancionado por Fernando Haddad, prefeito à época, “sobre o uso intensivo do viário urbano 
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municipal para exploração de atividade econômica privada de transporte individual 

remunerado de passageiros de utilidade pública, o serviço de carona solidária e o 

compartilhamento de veículos sem condutor” (SÃO PAULO, 2016). 

Nessa Resolução, os condutores deverão cadastrar-se nas Operadoras de Tecnologia de 

Transporte Credenciadas, a partir de agora chamadas OTTCs, e obter autorização do 

município para exerce sua atividade autônoma. 

Em seu Art. 1, o Comitê Municipal de Uso do Viário resolveu que regulamentaria “os 

requisitos mínimos exigidos dos condutores para a exploração de atividade econômica 

privada de transporte individual de passageiros por meio das Operadoras de Tecnologia de 

Transporte Credenciadas – OTTCs., nos termos do Decreto 56.981/16” (DIÁRIO OFICIAL 

DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2017). 

A partir de então, fica criado o Cadastro Municipal de Condutores – CONDUAPP – e o 

Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo – CSVAPP –, condicionantes da 

exploração do transporte considerado individual e remunerado. 

Para que o condutor obtenha o CONDUAPP, pelo Art. 4, deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

 

I – ser titular de Carteira Nacional de Habilitação com autorização para 

exercer atividade remunerada válida; 

II – apresentar atestado de residência em seu nome; 

III – apresentar Certidão Estadual de Distribuição Criminal do Estado de São 

Paulo, com as devidas Certidões de objeto e pé quando houver anotação; 

IV – apresentar certificado de aprovação em Curso de Treinamento de 

Condutores; e 

V – comprometer-se a prestar os serviços única e exclusivamente por meio 

de OTTCs. devidamente credenciadas. (DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE 

DE SÃO PAULO, 2017) 

 

Destacamos o § 7º, desse artigo, que estipula que o “Curso de Treinamento de Condutores 

consistirá de um total de 16 (dezesseis) horas-aula, composto de 12 (doze) horas de curso à 

distância, e 4 (quatro) horas de curso presencia” (DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO 

PAULO, 2017). 

Percebemos, imediatamente, que os condutores deverão profissionalizar-se em prestar serviço 

autônomo para uma OTTCs que os qualifica enquanto prestadores de serviços sem qualquer 

vínculo empregatício. 

O Art. 7 exige que o veículo deve possuir idade máxima de fabricação de 5 anos, seja 

inspecionado em sua segurança, limpeza e higiene, esteja devidamente Licenciado, tenha 
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seguro de acidente de passageiros e seguro obrigatório (DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE 

SÃO PAULO, 2017).  

No Art. 8, exige-se que “o Condutor deverá apresentar os documentos exigidos nos artigos 4º 

e 7º às OTTCs credenciadas, que serão responsáveis pela veracidade das informações e 

deverão manter permanentemente esses documentos em seus arquivos” (DIÁRIO OFICIAL 

DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2017). 

Percebemos aqui a responsabilização das OTTCs na seleção e cadastramento dos condutores 

que se interessem por fazer parte de seu cadastro de trabalhadores autônomos. 

O Art. 12 estabelece regras bastante restritas aos condutores que desejarem exercer essa 

atividade, ao decretar que decretar que deverão 

 

I – Estar permanente e adequadamente trajado durante a execução da 

atividade, respeitando os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e 

utilizando vestimenta apropriada como camisa, calça e sapato social ou 

esporte fino como camisa ou camisa polo, calça jeans. 

II – Fica expressamente proibida para a prestação dessa atividade: 

a) Camiseta esportiva e camiseta regata; 

b) Calça esportiva, calça de moletom e outras calças assemelhadas; 

e) Chinelos; 

f) Jaquetas de times, de associações, clubes, etc.. (DIÁRIO OFICIAL DA 

CIDADE DE SÃO PAULO, 2017). 

 

Percebemos que a ideia da gig economy parece ver um limite bastante claro, uma vez que as 

possíveis regras autoempreendidas serão limitadas por sanções que, nitidamente, incidem 

sobre as prerrogativas subjetivas. 

Finalmente, o Art. 13 informa que os veículos utilizados pelos trabalhadores autônomos na 

exploração dessa forma de atividade econômica deverão: 

 
I – manter cintos de segurança, assentos, painel e demais itens internos do 

veículo limpos; 

II – manter limpo filtro de ar condicionado; 

III – aspirar teto, piso, porta-malas e interior do veículo; 

IV – manter a parte externa do veículo sempre limpa e polida; e 

V – todos os acessórios disponibilizados aos passageiros deve ter limpeza 

constante. (DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2017). 

 

Retornamos ao que Abílio (2017) disse anteriormente acerca dos custos e riscos que o 

trabalhador uberizado e, neste caso, prestador de serviço para empresas-aplicativo como a 

Uber devem incorrer para que sua atividade autônoma, sem direitos garantidos e com 

remuneração atrelada à produção seja realizada. 
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Para além dos riscos em termos de acidentes, assaltos e estresse, decorrentes do trânsito de 

uma metrópole como São Paulo, o trabalhador uberizado ainda deve empregar recursos para a 

manutenção de seu instrumento de trabalho, cedido à uma das OTTCs para aferir uma 

remuneração que o sustente, ao menos, em parte. 

O que sabemos é que tal regulamentação é decorrente de pressões exercidas, fortemente, 

pelos profissionais taxistas da cidade de São Paulo, que totalizavam, em fevereiro de 2017, 38 

mil frente a 50 mil motoristas das empresas-aplicativo (G1SP, 2017). Entretanto, tal debate 

não faz parte do escopo deste trabalho. 

   

Apresentação das OTTCs mais utilizados em São Paulo 

Para termos maior clareza das OTTCs atuantes no município de São Paulo, apresentamos o 

seguinte panorama das principais empresas-aplicativo nessa cidade: LadyDriver, EasyGO, 

99POP, Cabify e Uber. O apelo publicitário que fazem ao motorista é que ele terá tempo livre 

para trabalhar quanto quiser com carro próprio e poderão aferir renda própria (EASYGO, 

Uber e 99POP) e terão assistência da empresa caso precisem (todas). 

A que se destaca, por assim dizer, é a LadyDriver que se posiciona para o mercado feminino 

tanto de trabalho quanto para atendimento. Em seu site, a empresa afirma que é “a primeira 

empresa do Brasil com apenas motoristas mulheres para trazer igualdade de gênero a este 

segmento, atender as necessidades do universo feminino, e atuar como ferramenta para 

alavancar sua independência financeira” (LADYDRIVER, 2017). O discurso que apresenta é 

o da valorização da independência financeira das mulheres e o alto índice de segurança no 

transporte das passageiras que se valem do serviço. 

A EasyGO busca um posicionamento frente às empresas-aplicativo concorrentes, apelando 

para a autonomia e os ganhos advindos do trabalho da seguinte maneira: 

  

Dirija seu próprio carro e trabalhe quando quiser 

Ganhe mais $. Nossa taxa por corrida é a menor dentre os aplicativos 

Receba $ na hora! Muitas corridas são pagas em dinheiro pelos passageiros 

(EASYGO, 2017) 

 

A 99POP também embala um discurso similar ao da EasyGO, ao mostrar, em seu site, as 

seguintes vantagens para o motorista que aderir à empresa: 

 
Faça mais dinheiro 

Cobramos uma taxa super justa de apenas 16,99%. 

Seja POP e prepare-se para fazer muuuuitas corridas. 

Pagamento instantâneo 
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Corrida encerrada é dinheiro no bolso. 

Você recebe todas as corridas na hora no seu Cartão99 (EASYGO, 2017). 

 

No site da Uber, podemos observar depoimentos de condutores reconhecendo o prazer de 

conhecer novas pessoas, aferir renda extra e conciliar trabalho com outras esferas da vida 

como lazer e estudo:  

 

Ser motorista mudou meu comportamento, quebrei vários paradigmas, vários 

preconceitos. Comecei a ter uma impressão melhor de São Paulo, uma 

cidade humanizada. (José Jorge) 

 

Gosto de gente e de dirigir, nada como unir as duas coisas, ser feliz e ainda 

ter uma renda extra em casa. (Marcia) 

 

Agora consigo conciliar tudo: os estudos, o trabalho e consigo ter um tempo 

com minha família. (Dayvison Carlos) (UBER, 2017). 

 

A Cabify diz que chega ao mercado brasileiro para competir diretamente com os serviços da 

Uber, apresentando, em seu site, um comparativo daquilo que oferece em relação ao que a 

Uber oferece tanto a passageiros quanto aos motoristas. Em seu site, a empresa mostra que 

 

Se você quer se cadastrar como um dos motoristas do serviço, saiba que o 

processo é bastante simples, no entanto, até onde se sabe, os interessados 

terão que passar por testes de comportamento, de gestão, psicotécnico e 

ainda por uma fase de treinamentos. (CABIFY, 2017) 

 

Conforme percebemos, as empresas atuam por meio de tecnologias materializadas em 

aplicativos, buscando condutores (sic) que queiram aferir renda na lógica flexível de tempo, 

com disponibilidade de horário, mas prestando serviço com recebimento de um percentual 

variável daquilo que produzir e sem vínculo empregatício, uma vez que são parceiros 

(POCHMANN, 2017; ABÍLIO, 2017; FLEMING, 2015). É interessante notar que todos 

devem passar por algum tipo de teste seletivo para começar a prestar serviço para se 

credenciar aos trabalhos nessas empresas. 

 

Relações de trabalho e análise crítica 

Nesta etapa, apresentarmos as principais críticas que se fazem à forma de conduta das 

empresas em questão, destacando diversos movimentos dos trabalhadores na busca de direitos 

e garantias. 
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Trabalho temporário 

Segundo Olson (2011), os trabalhadores temporários dos Estados Unidos recebem, 

geralmente, uma remuneração menor do que a recebida pelos trabalhadores de tempo integral. 

De acordo com o Escritório Geral de Fiscalização dos Estados Unidos, os trabalhadores 

temporários são menos propensos a ter assistência médica, aposentadorias e leis trabalhistas 

que os protejam. Sem assistência médica, os custos de tratamentos devem ser arcados pelos 

contribuintes ou mesmo são cobrados das empresas que prestam serviços, como ocorreu com 

a gigante varejista Wal-Mart. A falta de benefícios e segurança no trabalho fazem parte da 

tendência do trabalho que se torna cada vez mais informal nos últimos anos, de acordo com 

Nik Theodore, diretor do Centro de Desenvolvimento Econômico Urbano da Universidade de 

Illinois (OLSON, 2011). 

A flexibilização das relações de trabalho parece representar a nova lógica da economia 

contemporânea e que segue em passos largos na medida em que a tecnologia se desenvolve, 

possibilitando outras formas de produção e exigindo novos modos de sociabilidade e das 

relações de trabalho (FLEMING, 2017; POCHMANN, 2017, 2016; ANTUNES, 2005; OFFE, 

1994). 

   

Em busca de direitos e garantias 

Diante desse cenário, não é incomum que os trabalhadores das empresas-aplicativo busquem 

garantias mínimas de qualidade no trabalho. Em recente decisão, o tribunal federal da 

Carolina do Norte aceitou uma ação coletiva promovida por motoristas da Uber, que se 

valeram da Lei de Práticas Justas de Trabalho dos Estados Unidos. Na prática, os motoristas 

recusam-se a aceitar a classificação trabalhista incorreta que a empresa utiliza e desejam ser 

protegidos pela lei do salário mínimo e pelas leis que regulamentam as horas extras 

(STREITFELD, 2017). 

Em comunicado, a empresa-aplicativo Uber contesta a decisão do tribunal por considerar as 

queixas dos motoristas como ação coletiva. Alguns tribunais têm seguido o entendimento da 

empresa e dado ganho de causa a ela. Para Streitfeld (2017), diversas empresas e start-ups 

têm feito os trabalhadores assinarem contratos que levem as disputas judiciais não à justiça 

mas que sejam resolvidas por arbitragem, que asseguram o sigilo das ações e que tem sido 

fartamente favorável aos empregadores. Além disso, os trabalhadores envolvidos nas disputas 

judiciais ficam impedidos de relatar “suas experiências a outras pessoas que possam estar em 

situação semelhante” (STREITFELD, 2017).   
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Além disso, “com um exército de lobistas e de advogados, o Uber vem penetrando mercados 

de maneira beligerante, curvando governos municipais aos seus desejos e colecionando 

multas por não dar ouvidos aos reguladores” (OLIVEIRA, 2017). 

Nesse caso, uma multa de US$ 7,3 mi foi aplicada à Uber por se recusar a informar aos 

órgãos competes do estado da Califórnia sobre suas práticas comerciais, inclusive quando os 

motoristas “derrubam” os pedidos solicitados pelo aplicativo e como funcionam seus veículos 

para atender pessoas com deficiência (APNEWS, 2015). 

Outra ação movida contra a Uber deveu-se a acidentes ocorridos quando um dos motoristas 

cadastrados estava dirigindo seu carro, levando à morte de uma criança de 6 anos de idade. A 

empresa-aplicativo alegou que o motorista “não estava provendo serviços ao sistema Uber no 

momento do acidente” (VARA, 2014). Isso gerou uma série de contestações quanto ao papel 

das empresas-aplicativo no estabelecimento de seguros para seus motoristas, locatários de 

casas e apartamentos (Airbnb) e prestadores de serviços variados (TaskRabbitt), serviços 

congêneres ao formato Uber. Afinal de contas, quem é o responsável pelos acidentes? 

Para Chen (2015), a economia compartilhada proposta pela tecnologia disruptiva da Uber 

nada mais é do que a reinvenção “das velhas formas de erosão dos direitos dos trabalhadores; 

sua verdadeira inovação é simplesmente construir uma plataforma mais alta para que os livres 

mercados possam empurrar os motoristas de suas bordas” (CHEN, 2015).  

Em Londres, motoristas da Uber levaram suas queixas ao Tribunal de Emprego do Reino 

Unido, em outubro de 2016, alegando que eram empregados e não autoempregados e 

cobraram o pagamento do salário mínimo. A corte deu ganho de causa aos motoristas 

(FLEMING, 2017). Outros exemplos são as ações coletivas contra a responsabilização radical 

dos empregados, feito pelo movimento Alt-labor – pessoas que lutam por melhores condições 

de trabalho mesmo não sendo empregadas das empresas contra as quais se manifestam 

(HACKMAN, 2014) –, surgido nos Estados Unidos, por cooperativa de trabalhadores 

europeus e a pela recente tendência global do ativismo dos trabalhadores. Todos esses casos 

representam uma resposta conservadora àqueles que, de fato, são os empregadores 

(FLEMING, 2017) 

Alguns autores brasileiros, especialistas em sindicalismo e negociações coletivas, tenderiam a 

concordar com Fleming (2017) e acreditar que apenas pela conjugação de forças dos 

trabalhadores atomizados, individualizados ou fragmentados poderia haver alguma saída 

positiva para eles (AMORIM, 2015; RODRIGUES, 2009; NOGUEIRA, 1997; ANTUNES, 

1996). Contudo, para esses mesmos autores, essa “saída” não representaria a interrupção da 
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flexibilização das relações de trabalho, mas sim um paliativo necessário e promotor de novos 

arranjos de poder.  

 

O trabalho uberizado e seus limites 

A Uber faz parte de um processo que toma corpo cada vez maior na economia mundializada 

“onde os termos são ditados pelo capital financeiro: a criação de uma classe maior de 

subempregados cada vez mais dependentes de bicos aqui e ali para sobreviver enquanto os 

lucros dos investidores crescem a níveis exorbitantes” (OLIVEIRA, 2017). 

O que se percebe, na prática, é que os motoristas dos aplicativos têm visto seus lucros 

diminuírem, pois, além de ter que pagar todos os custos na prestação de serviços, viram suas 

gorjetas não sendo pagas, em alguns casos, além de terem a informação de que os dados dos 

usuários têm sido manipulados para o benefício da empresa-aplicativo.  

Nesse sentido, Huet (2014) mostra que a Uber tem cortado pagamentos de seus motoristas, 

alegando a complexidade da manipulação dos preços – uma onda de aumento de preços de 

um lado, aumento da demanda por baixas tarifas por outro – o que significa aumento do 

dinheiro recebido pelos motoristas ao final do dia.   

Contudo, os motoristas discordam e percebem que estão piores do que antes, pois devem arcar 

com diversos custos como: tarifas do celular, 15% de corte sobre seus ganhos, seguros, 

combustível e os desgastes do veículo.  Em janeiro de 2014, Uber fazia anúncios alegres, 

afirmando que motoristas poderiam ganhar US$ 35/hora. Nove meses depois, os anúncios da 

Uber refletiam um cenário menos colorido, talvez até mais sombrio: "ganhe até US $ 18 por 

hora", estampou num anúncio (HUET, 2014). 

Ademais, os motoristas autônomos ou parceiros, como querem as empresas-aplicativo, 

mostram-se cada vez mais desiludidos com “o potencial econômico de um trabalho instável 

ao mesmo tempo em que ameaçam o ganha pão de milhões de taxistas pelo mundo” 

(OLIVEIRA, 2017). 

Percebemos aqui que o nanoempresário-de-si (ABÍLIO, 2017), o dinheiro recebido “quando e 

onde quiser”,  o tempo flexível (SENNETT, 2000), as inúmeras redes (BOLTANSKI; 

CHIAPPELO, 2009) criadas pelas empresas-aplicativo e a sociabilidade na metrópole não 

parecem ser suficientes para evitar o descontentamento com o acúmulo de custos e riscos, a 

falta de suporte legal para a prática da atividade, a ausência de direitos, garantias e segurança 

que permitam relações de trabalho menos precárias e mais equânimes.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o intuito de pensar sobre as relações de trabalho contemporâneas, objetivamos, nesta 

pesquisa, refletir sobre refletir sobre a uberização das relações de trabalho, tendo em vista as 

Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas (OTTCs). Metodologicamente, 

analisamos artigos e livro sobre o tema, além de documentos de primeira mão como a recém-

sancionada Resolução 16/2017, sites das empresas-aplicativo atuantes em São Paulo, além de 

reportagens nacionais e internacionais sobre a elementos das relações de trabalho dessas 

empresas e os conflitos trabalhistas gerados.  

Verificamos que a uberização faz parte de uma lógica maior das relações de trabalho, 

caracterizada pela flexibilização e terceirização do trabalho. Com efeito, essa nova forma 

parece representar o atual apogeu da precarização, da perda de direitos, do trabalho just-in-

time, da exploração do sobretrabalho, do trabalho parcial, do trabalhado instável, do 

nanoempresário-de-si, do famigerado bico, proporcionado pela sofisticação tecnológica e 

realizado por corporações globais. Assim, notamos que, conforme Boltanski e Chiapello 

(2009), as empresas-aplicativo atuantes nesse mercado “competem entre si em nível mundial 

e estendem suas implantações e suas redes de parcerias além-fronteiras” (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009, p. 240).   

Como nos mostra Fleming (2016), a assim chamada gig economy até parece algo glamoroso e 

divertido, como a tendência de se poder trabalhar com nossos laptops em cafés ou 

lanchonetes. “Infelizmente, parece que se tornou uma gig ruim para os muitos esforços para 

lidar com as despesas. O conflito entre trabalhadores e capitalismo não desapareceu. Ele deve 

tornar-se ainda pior” (FLEMING, 2016). 

Nessa mesma linha, Pochmann (2016) mostra que o então projeto de lei n. 6.787-B de 2016 

que acaba de ser sancionado pelo presidente Michel Temer, acentua o processo de 

terceirização e generaliza a uberização do trabalho. Isso porque “o modo UBER de organizar 

e remunerar a força de trabalho distancia-se crescentemente da regularidade do 

assalariamento formal, acompanhado geralmente pela garantia dos direitos sociais e 

trabalhistas” (POCHMANN, 2016). 

Por conta disso, percebemos acirramentos das disputas judiciais, feitas pelos trabalhadores ou 

não das empresas-aplicativos, para que consigam reconhecer vínculos empregatícios, de modo 

que possam acessar aos direitos e garantias proporcionados por esse estatuto formalizado e 

mais estável de trabalho. 

Como Sennett (2000) nos provocava no capítulo, intitulado Flexível, a flexibilidade é boa 

para quem? A quem ela serve?  
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Nesta pesquisa, não pretendemos abarcar todas as dimensões da uberização, deixando de lado 

os conflitos existentes entre taxistas e motoristas das empresas-aplicativo, as relações de 

consumo entre consumidores-empresas-motoristas, bem como os aspectos psicossociais do 

trabalhador motorista.  

Como sugestão para estudos futuros, propomos a realização de entrevistas com os motoristas 

das empresas-aplicativo para captar suas impressões quanto à forma de trabalho que realizam, 

bem como as possíveis inseguranças que possam ter. Outra sugestão é confrontar a nova 

legislação em vigor na cidade de São Paulo com outras legislações existentes nas grandes 

cidades do mundo, tendo em vista as consequências para as cidades, as empresas, os 

motoristas e os consumidores. Finalmente, sugerimos um estudo sobre a forma como a 

uberização do trabalho tem aparecido em outros setores da atividade econômica, bem como a 

maneira como os sindicatos brasileiros e a área de estudos organizacionais têm percebido essa 

nova forma de relações de trabalho.  
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