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RESUMO 
 

O novo modelo de negócios, fenômeno conhecido como “uberização”, configura-se 
em uma reestruturação da organização do trabalho que têm trazido precarização em 
escala global e em ritmo acelerado. As empresas-plataformas se ausentam das suas 
responsabilidades como empregadoras, sem criar vínculo trabalhista, mas empregam 
medidas explícitas de controle verificadas nos termos de uso e em processos 
judiciais, como demonstram as entrevistas e as notícias analisadas no estudo. Esse 
novo modelo de negócios, que cresceu cinco vezes ao longo da última década, e 
parece ser uma tendência nos mundos do trabalho, ganha força através do uso de 
ferramentas digitais que não estão sujeitas à regulação protetiva do Estado. Estuda-
se esse fenômeno à luz das áreas da ergonomia e da saúde e segurança no trabalho, 
se buscando identificar os riscos ocupacionais e suas possíveis consequências para 
a saúde dos entregadores nas situações de trabalho, que foram acentuadas com a 
pandemia da Covid-19. Assim, o objetivo do estudo é elencar os referidos riscos 
presentes nesse tipo de trabalho por aplicativos, dando destaque aos riscos 
ergonômicos e psicossociais. Os resultados confirmam a multiplicidade de riscos 
envolvidos na atividade dos entregadores que impactam sua saúde e evidenciam 
uma nova forma de subordinação através da gestão por algoritmos. 
 
 
Palavras-chave: Uberização; Precarização do trabalho; Empresas-plataformas; 
Entregadores; Riscos ocupacionais 

 
  



 

 

ABSTRACT 
 

The new business model, a phenomenon known as “uberization”, is envisaged as a 
restructuring of the work organization that has brought precariousness on a global 
scale and at a fast pace. Platform companies are absent from their responsibilities as 
employers by not creating a labor relationship while making use of explicit control 
measures verified in terms of use and in judicial processes, as shown by the interviews 
and news analyzed in the study. This new business model, which grew over five times 
in the last decade and seems to be a trend in the world of labor, gains strength through 
the use of digital tools that are not subjected to the protective regulation of the State. 
This phenomenon is studied in the light on the areas of ergonomics, and health and 
safety at work, seeking to identify occupational risks and their possible consequences 
for the health of couriers in work situations, that were accentuated by the Covid-19 
pandemic. Thus, the objective of the study is to list the aforementioned risks present 
in this category of work through apps, giving emphasis on ergonomic and 
psychosocial risks. The results confirm the multiplicity of risks involved in the activity 
of couriers that impact their health and show a new way of subordination through 
management by algorithms. 
 
 
Keywords: Uberization; Precarious work; Platform companies; Deliverers; 
Occupational risks 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A primeira forma de organização do trabalho que procurava a especialização 

dos operários, a divisão racional do processo produtivo, o controle minucioso do tempo 

e a disciplina constante dos operários foi pensada por Taylor (1978). Desta maneira, 

o tempo se torna o insumo principal básico desta filosofia, contribuindo para a 

desumanização do processo de trabalho. Taylor implementou um ritmo intenso de 

tarefas, elevando o salário conforme a produção do trabalhador, além de criar uma 

maneira única de realizar o trabalho com o estudo de tempos e movimentos, a fim de 

chegar à eficiência da produção (SILVA, 2000). 

O fordismo, conforme explicitado por Antunes (2000), é o “processo de trabalho 

que, junto com o taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo deste 

século” (ANTUNES, 2000, p. 25). O autor o define como os padrões estabelecidos 

pela produção em massa e concentração das indústrias com a intensificação do 

trabalho. O trabalhador, nesta lógica, fixa-se na linha de montagem, em ritmo 

constante para evitar paradas na produção, sendo possível aumentar a produtividade 

(SILVA, 2000).  

No final da década de 50, o toyotismo altera o trabalho de tarefas fragmentadas 

para uma linha de produção integralizante, com atividades em equipes, produtos 

diferenciados e processos de trabalho mais sofisticados. A produção se mantém de 

acordo com a demanda, a partir de um estoque mínimo, fincada no pilar just in time, 

onde o trabalhador passa a ter uma maior responsabilidade sobre a manutenção das 

máquinas e a gestão da qualidade (ANTUNES, 2000). 

A partir da década de 70, após a crise de acumulação do capital culminada pela 

busca insaciável pelo lucro, observa-se que o taylorismo-fordismo deixou de ser 

exclusivo, mesclando outras formas de acumulação de riquezas. A junção de novas 

formas de exploração e controle dos processos de trabalho é caracterizado por um 

modelo que vem se modificando até hoje em que velhas e novas formas de trabalho 

coexistem, são combinadas e ao mesmo tempo se redefinem sob a dinâmica da 

precarização social do trabalho (DRUCK, 2011).  
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Desta forma, conforme decorriam as mudanças políticas, sociais e econômicas 

associadas ao progresso tecnológico no fim do século XX, a discussão sobre o 

trabalho foi sendo revista. Principalmente a partir da narrativa de destruição massiva 

de empregos. Desde então, o mundo vem passando pelo processo de globalização, 

tomado por crises financeiras desenvolvidas pela especulação do capital, tendo o 

modelo da economia de plataforma como força.  

Através de plataformas digitais, ditas colaborativas, o trabalho é regulado com 

base no tempo, na remuneração e, sobretudo, na prestação. Elas propõem um 

ambiente com uma nova dinâmica trabalhista, que acentua formas de precarização do 

trabalho (ANTUNES, 2018). O trabalhador utiliza seu próprio meio de produção, regula 

seu tempo sem estabelecer um limite e atende a uma demanda algorítmica do 

aplicativo, que funciona dentre outros fatores, por meio de pontuações que não são 

claras. 

Segundo Abílio (2020), a uberização define-se como um processo de 

informalização do trabalho, de forma a precarizá-lo. Tal termo é fruto de décadas de 

avanço tecnológico em conjunto com discussões e interferências políticas acerca do 

trabalho. Tudo isso corrobora para uma nova forma de se compreender, administrar e 

organizar o trabalho, desenvolvendo um olhar crítico com o intuito de se criar reformas 

trabalhistas que venham a valorizar o fator humano envolvido. Entretanto, as 

dimensões gigantescas de extração e processamento de dados das empresas-

plataformas corroboram para novas formas de subordinação e controle do trabalhador. 

Durante a  pandemia da Covid-19, o trabalho de entrega por plataformas digitais 

alcançou o status legal de “serviço essencial”, apesar disso, tornou-se comum o 

aumento de jornadas, diminuição dos ganhos e o desemprego. Este tema deflagra-se 

necessário por abordar essas formas de trabalho que são ofuscadas durante a 

pandemia por uma falsa valorização, já que se revela como precarização das relações 

de trabalho. É importante que políticas públicas garantam qualidade de vida 

adequada, proteções sociais e trabalhistas aos entregadores.  

A expansão e a intensificação da automação para a indústria de serviços, por 

meio da revolução digital, acabaram por impulsionar um novo proletariado, como 

adverte Antunes (2018, p. 35): “em vez do fim do trabalho na era digital, estamos 

vivenciando o crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, uma variante 

global do que se pode denominar escravidão digital.” 
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1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

As empresas de aplicativos ou empresas-plataforma – como Uber, iFood, 99, 

Rappi, dentre outras – transformam o sentido do trabalho assalariado, excluindo-o da 

legislação social protetora na grande maioria dos países em que atua. Elas 

construíram grandes valiosos corporativos, com uma economia supostamente 

baseada no compartilhamento e práticas que corroboram com a deterioração de 

direitos trabalhistas, além da falsa promoção de trabalhadores como empreendedores 

e “parceiros [das companhias]” (SLEE, 2017). O mais importante está no fato de que 

estas plataformas apresentam-se como mediadoras entre oferta e procura sem 

estabelecer um vínculo com o trabalhador, ainda utilizam da força de trabalho humana 

sem oferecer o mínimo de direitos e segurança, conforme evidenciado no Relatório 

Parcial de Pesquisa (ABÍLIO et al, 2020). 

Através do gerenciamento dos aplicativos as empresas rastream os 

trabalhadores e impõem-lhes uma disciplina, tendo acesso a informações da 

quantidade de corridas e do número de horas trabalhadas. Sem supervisão humana, 

definem suas normas numa configuração de trabalho de grande variabilidade e baixo 

grau de transparência, através de um algorítmo dinâmico que estabelece promoções, 

fazendo diferenciações de preço e monitorando a demanda em tempo real, 

contribuindo para a transformação de um trabalhador tão flexível quanto instável, na 

consolidação de um trabalhador just-in-time (OLIVEIRA, 2000).  

Motoristas e entregadores de aplicativo encontram-se disponíveis para o 

trabalho quando necessário, culminando na perda de distinção do que de fato é tempo 

de trabalho, visto que tempos de espera, deslocamento, manutenção e abastecimento 

são exemplos que viabilizam o trabalho e são responsabilidades que foram 

transferidas aos trabalhadores. Essa questão ajuda a evidenciar os problemas de 

precificação e falta de clareza dos critérios utilizados, por exemplo sobre como o 

cálculo do valor das entregas e viagens é realizado ou quais os critérios para 

desativação de uma conta no aplicativo (ABÍLIO et al, 2020). 

A pandemia da Covid-19 revela o risco de letalidade que esses trabalhadores 

essenciais enfrentam ao estarem expostos ao vírus, mas também traz à tona os riscos 

com trânsito e acidentes, violência urbana e insegurança nas ruas e fadiga por esforço 

fisico, cognitivo, mental a que já estavam expostos.  
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Deve-se alertar, também, para os riscos ocupacionais e ergonômicos, como 

problemas de coluna agravados com o elevado tempo na direção, longas jornadas de 

trabalho, riscos de acidentes e para os fatores psicossociais que esse tipo de atividade 

impõe, por conta do alto nível de exigência para o atingimento das metas, os diferentes 

tipos de assédios e a insegurança quanto à manutenção de trabalho. O intenso ritmo 

para alcançar uma meta estipulada gera problemas de saúde como ansiedade e 

depressão, sobrecarregando o trabalhador a ponto de afetar seu sono, suas relações 

sociais e ritmos biológicos além do cansaço físico. 

Essa nova modalidade de trabalho reforça a lógica capitalista e é denominada 

por alguns autores como uma atualização do modelo taylorista, apesar de ter 

contextos e características diferentes, uma vez que cada etapa e movimento do 

processo está descrita no aplicativo com o registro do tempo necessário para a 

conclusão da tarefa. A constante busca por aumento de produtividade e 

competitividade somada a desregulamentação do trabalho caracterizam essas novas 

práticas pautadas da economia colaborativa de plataforma, denominada “uberização” 

do trabalho. 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O estudo considera a importância de debater tanto a reestruturação da 

organização do trabalho, quanto a precarização que ocorre em escala global e em 

ritmo acelerado em consequência do avanço tecnológico. Uma vez que esse processo 

de trabalho ganha força através do uso de ferramentas digitais que não estão sujeitas 

à regulação protetiva do Estado, procura-se priorizar as áreas de ergonomia, saúde e 

segurança impactadas por esse novo modelo de negócios. A intenção é: 

• Investigar o novo processo de trabalho desenvolvido pelas empresas-

aplicativos; 

• Analisar os riscos envolvidos na atividade dos entregadores, pautando-

se sobre as condições laborais e seus impactos; 

• Buscar maior compreensão acerca do tema, procurando identificar os 

riscos ocupacionais e suas possíveis consequências para a saúde dos trabalhadores; 

• Elencar os referidos riscos presentes nesse tipo de trabalho, dando 

destaque aos ergonômicos;  
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• Por fim, estimular a conscientização da necessidade de adaptar o 

trabalho à luz da Ergonomia e, dessa forma, contribuir para um pensamento crítico 

sobre essa temática.  

Os objetivos específicos são: 

• Verificar em materiais da bibliografia científica específica (artigos, 

relatórios, vídeos) elementos pertinentes ao tema;   

• Relacionar os relatos de situações de trabalho desses materiais com a 

Norma Regulamentadora 17 – NR17, relativa à Ergonomia; 

• Relacionar os relatos de situações de trabalho desses materiais com os 

riscos ocupacionais, em especial os riscos ergonômicos e psicossociais; 

• Identificar possíveis consequências para saúde nos riscos elencados. 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Para desenvolver este estudo, tivemos como base bibliográfica a leitura de 

pesquisas de caráter exploratório, consultas e análises críticas a livros, textos, artigos, 

revistas, publicações e pesquisas virtuais. Caracterizando-se, assim, como uma 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Os procedimentos do estudo envolveram sobretudo a análise de materiais 

como relatórios, artigos e vídeos da bibliografia científica específica com elementos 

pertinentes ao tema: documentos relacionados ao processo de trabalho a partir dos 

termos de uso, do código de conduta das empresas-plataformas, de manifestações 

individuais e coletivas, por meio de matérias jornalísticas veiculadas na mídia, em 

pesquisas e em redes sociais como Facebook, Youtube e Instagram. 

No levantamento bibliográfico foram priorizados o Relatório Parcial de Pesquisa 

(ABÍLIO et al, 2020), o Relatório Emprego e Questões Sociais no Mundo 2021 (OIT, 

2021) e a Revista RADIS (Peres, 2020); assim como, a produção de artigos de autores 

envolvidos no assunto tais como Antunes (2020) e Abílio (2020); o documentário 

“Trajetos e trajetórias invisíveis na cidade”, resultado do projeto de pesquisa intitulado 

“Saúde e direitos dos trabalhadores em tempos de plataformas digitais: um olhar sobre 

a atividade”, de caráter interdisciplinar e interinstitucional realizado pela 

ENSP/Fiocruz, Instituto de Psicologia da UFRJ, Departamento de Engenharia de 

Produção da UFF; e o documentário “Vidas Entregues” de Renato Prata Biar, com 
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direção de Irene Ferraz, que aborda o cotidiano dos entregadores de aplicativos como 

ifood, Rappi, Uber. 

Esses materiais foram utilizados como fontes para análise das condições 

laborais, sobre como o trabalho tem se organizado, sua jornada, remuneração 

envolvida, fornecimento de meios de proteção por parte das plataformas digitais e, 

principalmente, a relação dos trabalhadores junto aos riscos ocupacionais, 

ergonômicos e psicossociais envolvidos com a pandemia do Covid-19.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

A reestruturação da organização do trabalho vem se transformando junto às 

novas tecnologias, enquanto as empresas-plataforma resistem à regulação do 

mercado e à legislação trabalhista. Sobretudo nos grandes centros urbanos, houve o 

expressivo crescimento desses trabalhadores que não são contemplados por qualquer 

tipo de regulamentação e, por consequência, de direitos. Tratando-se de uma 

profissão perigosa pelos constantes riscos de acidentes, lesões e roubos, alguns 

países começaram a dar importância sobre o reconhecimento da profissão.  

Na Espanha, em março de 2021, o controle por algorítmos foi reconhecido após 

o governo decretar a presunção de vínculo empregatício e direito aos sindicatos de 

acesso ao algorítmo a partir de diálogo entre governo e representantes dos 

entregadores e das plataformas (CARELLI, 2021a). No Reino Unido, após perder na 

Suprema Corte britânica uma disputa que se arrastava desde 2016, a Uber anunciou 

direitos trabalhistas como salário mínimo e férias remuneradas a 70.000 motoristas 

que foram considerados como trabalhadores (CALCAGNO, 2021). 

No Brasil, os debates ainda recaem sobre a autonomia de trabalho conferida 

aos próprios trabalhadores. Apesar de existirem projetos de criação de direitos, que 

vão desde a vinculação do trabalhador à empresa-plataforma até a criação de espaços 

para descanso e o fornecimento de EPIs, a maior parte dos casos analisados na 

Justiça do Trabalho não reconhecem o vínculo empregatício, além de condenar o 

pagamento de honorários aos advogados das empresas envolvidas por parte dos 

trabalhadores (MIGALHAS, 2021).   

Segundo Carelli (2021b), o principal desafio à regularização do trabalho em 

plataformas no Brasil é a disputa entre a ideologia dominante na construção de uma 
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regulação do trabalho sem direitos e o que determina a Constituição da República em 

relação ao papel e à natureza do direito do trabalho. 

As plataformas digitais cresceram significativamente ao longo da última década 

e metade dos que trabalham virtualmente ganha menos de US$ 2 por hora (OIT, 

2021). No contexto de pandemia, com uma uma taxa de crescimento de 

aproximadamente 158% só até o primeiro semestre de 2020 entre motoboys e ciclistas 

(BBC, 2020), o tema contribuiu para dar visibilidade à questão da saúde, dos direitos 

e condições de trabalho dos entregadores, tanto para a sociedade, quanto para os 

próprios trabalhadores. 

Diante da insuficiência de políticas públicas e apoio das empresas, os 

entregadores têm se manifestado e se comunicado mais, possibilitando uma maior 

articulação nas redes sociais para criar um espaço de fomento e compartilhamento de 

estratégias de proteção à saúde e sobrevivência financeira frente ao aumento na 

demanda de entregas durante o período de pandemia. Soma-se a tudo isso a 

diminuição da remuneração envolvida devido ao aumento da oferta de trabalhadores 

nos aplicativos, visto que a quantidade disponível na plataforma aumentou com o 

desemprego batendo recorde (SILVEIRA, 2020). 

 
1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo está focado na relação entre empresas-plataforma e entregadores de 

aplicativo. A crise sanitária do novo coronavírus deflagrou enormes alterações não só 

na dinâmica social como nas relações laborais de diversas categorias e setores, 

trazendo à luz a questão da precarização do trabalho. Esse cenário evoca, dentre 

outros aspectos, a importância de um pensamento crítico e convoca a ergonomia para 

contribuir através da análise dos riscos ocupacionais, ergonômicos e psicossociais 

envolvidos, pontos centrais neste estudo.  

Devido a emergência e atualidade desse fenômeno, as fontes consultadas são 

oriundas de materiais primários como postagens em comunidades de redes sociais 

que através de notícias, blogs, vídeos e lives têm se manisfestado sobre o aumento 

do número de entregas, a diminuição da remuneração, a violência urbana e a fadiga 

(principalmente física), além de reivindicarem o direito de terem segurança e saúde 

assegurados.  
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1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este estudo será apresentado em 4 capítulos. O primeiro consiste na introdução 

do tema, sua contextualização, o problema, o objetivo, a metodologia adotada no 

estudo, ou seja, a descrição dos métodos utilizados para a obtenção dos dados, a 

justificativa, a delimitação e a estrutura da pesquisa. Desta forma, são apresentados 

os principais pontos abordados. O segundo capítulo consiste na fundamentação 

teórica que conta com os principais autores acerca das questões do trabalho com foco 

na ergonomia, saúde e segurança do trabalhador e sua análise frente aos principais 

riscos envolvidos na atividade, em paralelo com as mudanças na legislação brasileira. 

O terceiro capítulo consiste na análise documental dos principais pontos 

relacionados à investigação das condições laborais e em como é possível criar 

estratégias coletivas como alternativa a precarização desse tipo de trabalho. O quarto 

e último capítulo é a síntese dos principais resultados alcançados no trabalho, 

demonstrando seus méritos e as contribuições para a compreensão do objeto de 

pesquisa, além dos pontos que merecem atenção para estudos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 ASPECTOS RELACIONADOS À PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
A Reforma Trabalhista no Brasil, regulamentada pela Lei n° 13.467/2017, que   

altera a Constituição das Leis Trabalhistas (CLT) e a Lei de Terceirização, 

estabelecida pela Lei de n° 13.429/2017, abriu espaço para um discurso “moderno” 

que se sustentou como uma forma de saída para a crise que o país enfrentou na época 

– com recessão econômica, impeachment da presidente Dilma, aumento do 

desemprego e cortes de direitos que agravaram os problemas estruturais. Os 

argumentos dominantes neste momento pretendiam flexibilizar a legislação, 

mascarando a desregulamentação e a precarização do trabalho, baseados em 

políticas neoliberais. 

Com a crise da economia capitalista mundial, o que foi denominado por Antunes 

et al (2017) como “tripé vilipendiador do trabalho”, ganha impulso: “neoliberalismo, 

reestruturação produtiva e financeirização” (p. 433). Obviamente, esses mecanismos 

são desenvolvidos para garantir a acumulação, concentração e centralização de 

capital, ao criar novas condições de exploração do trabalho.  

O neoliberalismo pode ser interpretado como uma resposta à crise de 70 e foi 

terreno propício para desenvolver novas estratégias de acumulação de capital, já que 

caberia ao Estado atuações mínimas em áreas estratégicas que não atrapalhassem o 

desenvolvimento do capitalismo.  

Com livre mercado, tecnologia microeletrônica e intensa desregulamentação 

financeira, esse modelo econômico alavancou a expansão dos monopólios, que 

acabam por investir em novas tecnologias para, consequentemente, diminuir os 

custos com trabalhadores. Principalmente em países do sul periférico, as aplicações 

financeiras propiciam ganhos maiores do que investimentos em produção.  

A partir de tal conjuntura baseada no capitalismo globalizado com políticas 

ultraneoliberais, o Brasil assume características peculiares, principalmente sob o 

contexto de crise, mediante ajustes econômicos e legislativos: 
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Na particularidade brasileira, essas investidas vêm se dando, 

principalmente, através dos seguintes processos: criação de novos 

mecanismos de exploração da força de trabalho, afetando diretamente 

as condições e relações de trabalho, através da reestruturação 

produtiva; e utilização da ideologia de empreendedorismo, como meio 

de manipular o alto nível de desemprego. Processos mediados pelo 

Estado através de iniciativas que evidenciam o apoio majoritário dos 

poderes legislativo e judiciário na desregulação do trabalho, na 

supressão de direitos sociais, na privatização e/ou mercantilização da 

educação, da saúde, da previdência social e dos serviços públicos em 

geral. (MOTA, 2017, p. 31) 

 

As metas propostas pela Reforma Trabalhista do governo Temer não foram 

cumpridas: as vagas criadas expressam salários menores, trabalho precário e 

intermitente, o que fornece instabilidade ao trabalhador e, portanto, assegura a 

acumulação e concentração da riqueza privada à custa da precarização da vida dos 

trabalhadores. Da mesma forma, “a burguesia tenta passivizar os trabalhadores 

desempregados ou subempregados com a ideologia do empreendedorismo” (MOTA, 

2017, p. 32). Contudo, a liberdade atribuída a esse “empreendedorismo” é limitada 

pela burocracia governamental e pelo próprio mercado, que prioriza os grandes 

monopólios em detrimento dos pequenos empreendedores. 

Nessa perspectiva, deve-se problematizar a imagem do trabalhador por conta 

própria, pois esta categoria recentemente incentivada entre o mundo dos negócios, 

não transparece a realidade dessa figura “empreendedora”. Através de jargões do 

“trabalhador sem patrão” e “dono de seu próprio negócio”, as longas jornadas de 

trabalho e a falta de respaldo entre empregador e empregado são ocultadas pela 

venda de uma falsa independência financeira a que são submetidos.  

Exemplo disso é o fenômeno da uberização, mencionado anteriormente, em 

que pessoas que não conseguem se inserir no mercado formal e necessitam de renda 

para suprir as suas necessidades e às de suas famílias não vêem outra alternativa a 

não ser ingressar nessa nova modalidade de trabalho, de gestão de si mesmos e com 

seus próprios meios de produção para sobreviver. 
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Os apoiadores do governo abriram vias para que a burguesia e o empresariado 

passassem a utilizar o discurso de que as reformas seriam necessárias para que o 

país se igualasse aos desenvolvidos. Com efeito, “na lógica do capitalismo 

financeirizado, a legislação trabalhista passou a ser vista como obstáculo maior ao 

desenvolvimento do capitalismo integrado ao mercado internacional” (UGINO; 

MARQUES, 2017, p. 9).  

Fez-se necessária uma alteração na legislação, com novas condições do 

capital, principalmente internacional, para se reproduzir, trazendo como resultado uma 

ampliação da exploração do trabalhador através da perda de vínculo trabalhista, 

direitos e benefícios conquistados.  

Em vista da gravidade da Reforma Trabalhista, o Comitê de Aplicação de 

Normas Internacionais, durante a 107ª Conferência da OIT considerou a Lei 

13.467/2017 como uma violação das normas internacionais, incluindo o Brasil na lista 

dos 24 casos mais graves de desrespeito ao Direito Internacional do Trabalho 

(ANAMATRA, 2018). 

A Reforma Trabalhista buscou legalizar medidas que já eram praticadas antes 

e foi terreno propício para a construção da imagem do trabalhador como 

“empreendedor de si”, pois transfere para o empregado os custos trabalhistas que 

eram de responsabilidade do contratante. Na Tabela 1 são apresentadas algumas das 

201 mudanças que ocorreram na legislação trabalhista com a Lei 13.467/2017 em 

paralelo com o modelo de negócios discutido neste estudo. 
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Antes da Reforma 
Trabalhista 

Após a Reforma 
Trabalhista 

Modelo de Negócios 
das Plataformas 

Condições de 
Trabalho 

Permissão da 
terceirização da 
atividade meio 

Permissão da 
terceirização da 

atividade fim 

Trabalhador no 
mercado informal 

sem vínculos 
 

Obrigatoriedade de 
contribuição sindical 

Não 
obrigatoriedade 
de contribuição 

sindical 

Ausência de sindicato   

Em caso de perda 
do processo 
trabalhista, o 

trabalhador não 
precisava pagar os 

honorários dos 
advogados da 

empresa 

Caso o 
empregado 

perca uma ação 
trabalhista,  

deverá pagar os 
honorários dos 
advogados da 
empresa que 

venceu a ação  

Não é possível um 
processo trabalhista 

visto que o 
trabalhador não é 
reconhecido como 

funcionário da 
empresa 

 

Sem limite de 
indenização por 
danos morais 

Limite de 
indenização por 

danos morais até 
50 vezes  

o valor do salário 
do empregado 

Não é possível 
solicitar indenização 

por danos morais 
visto que não há 

reconhecimento da 
relação de trabalho 

 

Sem previsão legal 
sobre trabalho 

intermitente 

Previsão legal do 
trabalho 

intermitente 

Trabalho intermitente 
conforme 

disponibilidade   
do trabalhador e 

nenhuma seguridade 
garantida pela 

legislação 

 

Férias podiam ser 
divididas em 2 

períodos 

Férias podem ser 
divididas em até 

3 períodos 

Sem previsão de 
férias, além de não 
serem remuneradas 

 

Rescisão contratual 
deveria ser feita no 

Ministério do 
Trabalho ou 

Sindicato 

Rescisão do 
contrato de 

trabalho pode ser 
realizada 

diretamente com 
a empresa 

Não há contrato de 
trabalho  

Trabalho de regime 
parcial limitado a 25 

horas semanais 

Trabalho de 
regime parcial 
limitado a 30 

horas semanais 

Regime de trabalho 
determinado 

conforme 
disponibilidade do 

trabalhador 

 

Remuneração base 
do piso da categoria 
ou salário mínimo 

Remuneração 
negociada 

diretamente 
entre 

colaborador e 
empresa 

Remuneração 
calculada por 

algoritmo e realizada 
através de aplicativo 

 

Jornada de trabalho 
limitada a 8 horas 

diárias 

Jornada de 
trabalho de até 

12 horas com 36 

Não há limite de 
jornada de trabalho  
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horas posteriores 
de descanso 

Pausa para almoço 
de 1 a 2 horas 

Pausa para 
almoço pode ser 
negociada desde 

que seja pelo 
menos de 30 

minutos 

Pausa para almoço 
não remunerada e 
conforme definição 

do trabalhador 

 

Tempo de 
deslocamento como 
jornada de trabalho 

Tempo de 
deslocamento 

não será 
computado como 

jornada de 
trabalho 

Tempo de 
deslocamento, 

espera e manutenção 
não são reconhecidos 
pelo algorítimo como 
jornada de trabalho 

 

Contrato de 
trabalho temporário 
limitado a 180 dias 

Contrato de 
trabalho 

temporário válido 
por até 270 dias 

Não há contrato de 
trabalho  

Tabela 1: Comparação da Reforma Trabalhista1 
Fonte: Adaptado pela autora de Krein (2018) 

 

As plataformas são modelos de negócios tecnológicos com a intenção de criar 

e trocar valor entre grupos distintos de clientes através de informações e interações, 

geralmente conectando oferta e demanda. Esse modelo ganhou força com a ascenção 

da internet e existe há mais de 20 anos com o início da Google, do Facebook e da 

Apple. Atualmente, sua ascenção se consolida através da intermediação entre 

serviços ou produtos aos consumidores finais, ganhando força com a acumulação de 

dados e desenvolvimento dos algoritmos. 

As empresas que utilizam desse modelo ganham de acordo com cada 

transação realizada, seja por comissão sobre as vendas que acontecem na 

plataforma, mensalidade ou anúncios. Elas usufruem da plataforma para conectar 

negócios em qualquer nicho de mercado, investindo em tecnologia, marketing e 

operação para garantir a qualidade das transações que serão intermediadas pelos 

algoritmos. 

Impulsionadas pela tecnologia digital, que reduziu profundamente a 

necessidade de recursos físicos e infraestrutura, essas plataformas apliaram seu 

alcance, interação e velocidade através da enorme quantidade de dados, que 

aumentam o valor da plataforma (GRANDO, 2017). A configuração básica desse 

modelo de negócios consiste em: proprietários das plataformas que detém a 

 

1 Para ilustrar a degradação da situação do trabalhador nas novas modalidades contratuais, adotou-
se a simbologia que representa a piora das condições do trabalho. 
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propriedade intelectual e governança do aplicativo; os provedores que promovem a 

interface entre o usuário e plataforma; os produtores que criam suas ofertas; e os 

consumidores que utilizam dessas ofertas; e os trabalhadores realizam o serviço. 

Algumas mudanças foram muito significativas e vêm ganhando espaço no 

mercado, como a Uber que possui a maior “frota de aluguel de veículos” sem ao 

menos ter um carro, ou o Airbnb sendo a maior “imobiliária” sem adquirir nenhum 

imóvel. No mercado “tradicional”, com uma cadeia de suprimentos que vai desde a 

compra de materiais até vendas, é possível copiar o produto final por ser um ativo 

tangível, enquanto que, nas plataformas, a rede de produtos e os consumidores são 

os principais ativos. Desta forma, cada empresa detém sua própria base de dados, 

gerados pelos próprios entregadores e usuários para aperfeiçoar o algoritmo.  

O processo de criação de valor nas plataformas é feito através da interação 

entre os produtores e consumidores, diminuindo os custos de produção variáveis. Um 

ambiente propício para o funcionamento dessas empresas se dá principalmente em 

países onde o trabalho precarizado ganha espaço, visto que, para que essa interação 

ocorra, é necessária uma ponte entre produtores e consumidores. Nessa ponte se 

encontram os trabalhadores informais que realizam o serviço sem vínculo com a 

plataforma e são seduzidos pela ideia de liberdade por uma imagem 

“empreendedora”. 

Para a Engenharia de Produção um empreendedor é mais do que alguém que 

corre riscos na tomada de decisão de um projeto, é também quem possui visão ampla 

de todo o processo, como um líder que assume novas possibilidades e introduz 

inovações com dedicação, criatividade e confiança (SANTOS; PELLIN, 2008). Como 

esses trabalhadores não possuem tal visão, na verdade, apenas pagam pela falsa 

independência financeira, sem respaldo entre empregador e empregado, já que são 

tratados como clientes nesse modelo de negócios.  

Portanto, os processos de atenuação de direitos sociais e trabalhistas são 

exigências atuais do sistema capitalista com a intenção de garantir sua expansão e 

reprodução livre das legislações. Para isso, o Estado lança mecanismos que 

naturalizam os meios de precarização do trabalho e vida dos trabalhadores. Somando-

se ao modelo de plataformas, o trabalhador não tem nenhuma seguridade de 

rendimento financeiro, além de não possuir nenhuma seguridade social, como 

aposentadoria, adesão a movimentos sindicais, seguro desemprego e direito ao 

FGTS.  
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Os entregadores inseridos nesse contexto das empresas-plataforma 

encontram-se desprovidos de garantias ou seguranças uma vez que arcam não 

apenas com os custos de suas atividades, mas também com os diversos riscos 

envolvidos. Estão descobertos tanto pela legislação trabalhista, quanto pelas questões 

relacionadas à saúde e segurança. As empresas se resguardam através do dircurso 

de intermediação da relação entre consumidores e produtores, enquanto levam todo 

o lucro realizado por trabalhadores essenciais ao funcionamento da organização.  

Além disso, oneram o serviço público, de Estado e serviço de atendimento às 

pessoas, pois as empresas-plataformas não são obrigadas a recolher o imposto de 

renda destes trabalhadores. Inclusive há diversos aplicativos que exigem o 

enquadramento do trabalhador como Micro Empreendedor Individual para que sejam 

aceitos na plataforma. Desta forma, a empressa assegura que parte dos impostos 

serão pagos pelos trabalhadores. 

O pagamento de tributos, tanto pelos cidadãos quanto pelas empresas, 

contribui para a manutenção da saúde e educação pública, onde parte do dinheiro é 

destinado à geração de empregos, inclusão social, saneamento, reurbanização, 

segurança pública, cultura, entre outros. Ou seja, é uma contribuição que deve ser 

repassada aos trabalhadores e extraída legalmente dessas empresas para, por 

exemplo, manutenção do sistema de saúde e das vias públicas, para que a segurança 

e saúde desses trabalhadores sejam temas tratados com respeito e importância 

dentro da legislação brasileira. 

 

2.2 ERGONOMIA, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO, 2000), a Ergonomia 

é uma disciplina que possui visão sistêmica de todos os aspectos da atividade 

humana, principalmente nas suas relações de trabalho. Para dar conta da amplitude 

e poder intervir nas atividades do trabalho, os ergonomistas necessitam de uma 

abordagem holística de todo o campo de ação da disciplina, tanto em seus aspectos 

físicos e cognitivos como sociais, organizacionais e ambientais. 

A Ergonomia surgiu da necessidade de responder às questões importantes 

levantadas por situações de trabalho insatisfatórias (WISNER, 1994) e seu objetivo é 

adaptar o trabalho à pessoa que o desenvolve. Para isso, deve-se conhecer os limites 

e características psicofisiológicas dos humanos para transformar o trabalho. Para 
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Wisner (1987; 2004), o conjunto dos conhecimentos científicos, que se relacionam ao 

homem, necessários à concepção de instrumentos, máquinas e dispositivos com o 

máximo de conforto, segurança e eficiência está presente na base da Ergonomia da 

atividade e sua ferramenta principal é a Análise Ergonômica do Trabalho (AET).  

A Ergonomia não se contenta em compreender o trabalho, já que este nunca é 

pura execução. Os conhecimentos que essa área revela, visam a ação e 

transformação da situação de trabalho (DANIELLOU; BEGUIN, 2007), por isso as 

ferramentas ergonômicas servem para diagnóstico e atuação direta na qualidade de 

vida no trabalho. A Ergonomia adapta o trabalho tanto aos objetivos do sujeito quanto 

às exigências das tarefas organizacionais.  

Desta forma, sua metodologia de aplicação, a Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET), pode contribuir de forma decisiva para a melhoria do ambiente de trabalho, 

agregando mais segurança, eficiência e eficácia ao processo de trabalho, além de 

afetar a satisfação dos trabalhadores e clientes. Isso porque observa o contexto real 

de trabalho e permite localizar quais as variáveis que o trabalhador busca para 

compreender os problemas que lhe são confrontados e, assim, associar os processos 

físicos, cognitivos e organizacionais na realização das diferentes tarefas presentes no 

trabalho. 

Segundo Ferreira (2011), o bem-estar no trabalho equivale à saúde física e 

mental, constituindo um fator de promoção da qualidade de vida no trabalho.  

Com isso, torna-se evidente a importância de se debater sobre as mudanças laborais 

acentuadas pela pandemia, principalmente para o trabalhador por plataformas digitais, 

que teve uma maior demanda de pedidos, sob jornadas exaustivas de serviço nas 

ruas, sem estações para alimentação ou limpeza, em meio ao isolamento social. 

Estas mudanças justificam a discussão sobre a integridade física, mental e 

social desses trabalhadores, que aparece nos pressupostos da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT. Esses pressupostos definem o “trabalho decente” 

como aquele que respeita aos direitos do trabalho, promove o emprego produtivo e de 

qualidade, amplia a proteção social e fortalece o diálogo. Sendo assim, a realidade 

desses trabalhadores aparece em oposição ao cenário ideal de um trabalho decente.  

Além disso, é alarmante o quanto essa é, cada vez mais, a realidade de muitas 

pessoas ao redor do mundo. O levantamento, conforme evidenciado no Relatório 

Emprego e Questões Sociais no Mundo 2021 (OIT, 2021), identificou que as 
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plataformas de trabalho digitais cresceram, em nível mundial, cinco vezes mais na 

última década. 

Vale lembrar alguns elementos que propiciaram esse cenário. O mundo do 

trabalho passa por aceleradas transformações com base em um processo de 

reestruturação produtiva (LEITE, 2003) responsável por indicadores negativos para a 

saúde e para a segurança dos trabalhadores. É nesse contexto que as ciências do 

trabalho e da saúde são convocadas para pensar esse quadro e, por isto, para a 

proposição de recomendações de mudanças visando o bem-estar dos trabalhadores.  

Portanto, para explicitação dos riscos envolvidos na atividade, serão elencados 

a seguir um recorte dos principais aspectos que devem ser privilegiados para realizar 

uma análise dos riscos ocupacionais e psicossociais, segundo Ferreira (2011):  

• Condições de trabalho e suporte organizacional: equipamentos 

arquitetônicos (piso, parede, teto, portas e janelas), ambiente físico (espaços de 

trabalho, iluminação, temperatura, ventilação e acústica), instrumental (ferramentas, 

máquinas, aparelhos, dispositivos informacionais, documentação, postos de trabalho 

e mobiliário complementar), suporte organizacional (informações, suprimentos, 

tecnologias, políticas de remuneração, de capacitação e de benefícios); 

• Organização do trabalho: divisão do trabalho (hierarquia, técnica e 

social), missão, objetivos e metas organizacionais (qualidade e quantidade), trabalho 

prescrito (planejamento, tarefas, natureza e conteúdo das tarefas, regras e prazos), 

tempo de trabalho (jornada de horas, turnos, férias, flexibilização), processo de 

trabalho (ciclos, etapas e tipos de pressão), gestão do trabalho (controle, supervisão, 

fiscalização e disciplina), padrão de conduta (conhecimento, atitudes, habilidades, 

higiene, trajes); 

• Relações socioprofissionais de trabalho: relações hierárquicas (chefias 

e superiores), relações com os pares (colegas de trabalho e membros da equipe), 

relações externas (cidadãos, usuários, clientes e consumidores); 

• Reconhecimento (do trabalho realizado, dos chefes e superiores, da 

sociedade, dos clientes, dos usuários e dos consumidores) e crescimento profissional 

(carreira, criatividade, desenvolvimento de competências, capacitações, 

oportunidades e incentivos); 
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• Elo trabalho-vida social: sentido do trabalho (prazer, bem-estar, 

valorização do tempo vivenciado na organização, sentimento de utilidade social e 

produtividade saudável), importância da instituição empregadora (significado social, 

significado profissional, significado familiar), vida social (relação trabalho-casa, 

relação trabalho-família, relação trabalho-lazer e relação trabalho-sociedade).  

As pesquisas dos aspectos relacionados ao trabalho dos entregadores ainda 

estão se desenvolvendo devido a sua atualidade, mas essa classificação de Ferreira 

(2011) auxilia na formulação das primeiras ideias sobre a relação do referencial teórico 

com os relatórios utilizados neste estudo. Os aspectos mencionados terão foco 

principalmente em: suporte organizacional, remuneração, tempo de trabalho, 

processo, ferramentas e gestão do trabalho, padrões de conduta estabelecidos pelas 

empresas-plataformas e nas relações com os pares, envolvendo a luta e 

reinvindicações dos trabalhadores. Esses pontos serão vistos à luz da análise dos 

riscos ocupacionais e ergonômicos abordados nesse trabalho. 

Outro referencial explorado é a Norma Regulamentadora 17 – NR 17 que tem 

como objetivo regulamentar a ergonomia no ambiente de trabalho, visando diminuir o 

estresse e desconforto, de modo a proporcionar o máximo de segurança e 

desempenho eficiente. Com o estabelecimento de parâmetros, a norma visa a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores (BRASIL, 1978). Entretanto, não existem parâmetros únicos, fixos ou 

pré-definidos para essa avaliação, endo necessário avaliar as condições de trabalho 

além da psicofisiologia humana, levando em consideração os riscos ocupacionais da 

atividade, tanto ergonômicos, quanto psicossociais. 

Para considerar os riscos envolvidos na atividade, a NR-17 recomenda ao 

empregador realizar a AET para abordar as condições de trabalho. Para isso, deve-

se avaliar levantamento, transporte e descarga individual de materiais para não 

comprometer a segurança e saúde do trabalhador; mobiliário dos postos com 

alternância de posturas; equipamentos adequados às características psicofisiológicas 

e à natureza do trabalho; condições ambientais de trabalho em prol do conforto em 

relação aos ruídos e iluminação; além de compreender a organização do trabalho, 

entendendo seu modo operatório, o ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas. 

Quando as condições de trabalho não são adequadas, os riscos ocupacionais 

e ergonômicos prejudicam o bem-estar e a saúde dos trabalhadores, sendo fatores 

que interferem principalmente nas características psicofisiológicas do trabalhador. 
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Como exemplo, a repetitividade do movimento e das atividades laborais podem 

provocar cansaço físico e mental.  

A legislação trabalhista conta com detalhado conteúdo sobre saúde e 

segurança do trabalho e classifica os principais riscos ocupacionais em grupos de 

acordo com sua natureza: físicos (ruídos, vibrações, frio, calor, umidade); químicos 

(poeiras, névoas, neblinas, gases, vapores); biológicos (vírus, bactérias, parasitas, 

fungos); ergonômicos (esforço físico intenso, exigência de postura inadequada, 

controle rígido de produtividade, trabalho em turno e noturno, repetitividade); 

acidentes (máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas e 

qualquer situação de risco que pode contribuir para a ocorrência de acidentes). A falta 

de contrato de trabalho acarreta a transferência de todos esses riscos aos 

entregadores, colocando a saúde e a segurança deles em discussão. 

Nessa perspectiva, os riscos não são vistos apenas como agentes agressores, 

pois saúde significa a capacidade de modificar o meio em que se vive e trabalha, 

através da instauração de novas normas para se viver melhor (CANGUILHEM, 2001). 

É a capacidade de instituí-las frente às infidelidades do meio, já que o trabalho está 

sempre em transformação. A atividade desempenhada por esses trabalhadores pode 

ser analisada de uma melhor forma, visto que, em função das infidelidades do meio e 

singularidades das pessoas e situações, é possível ter uma noção do resultado que 

as micro-escolhas feitas no curso da atividade de trabalho, podem até mesmo produzir 

novas técnicas e normas. Assim, os sujeitos deixam de ser “assujeitados” e passam a 

ser atores principais de sua construção de saúde. 

À luz deste tema, Dejours (1993) também segue na linha de que, para entender 

saúde, é preciso alinhar-se à ideia de que os organismos estão em estado variável, 

em constante busca pelo equilíbrio através dos mecanismos de regulação. Logo, a 

saúde é um objetivo a ser alcançado através do trabalho, sendo fundamental para sua 

promoção. O autor também define a carga de trabalho ancorada sob os componentes 

físicos (barulho, iluminação, calor, desgaste energético), mental (percepção e 

tratamento das informações) e psíquico (prazer, satisfação, frustração). Este último é 

uma noção qualitativa, não circunscrita apenas aos lugares e tempos de trabalho. 

A organização do trabalho limita a realização do modo operatório, dita os ritmos 

a seguir, a hierarquia, o trabalho prescrito. Portanto, as organizações desejáveis são 

as que oferecem um campo flexível para o trabalhador concretizar suas aspirações e 

desejos, dando liberdade para adaptar o trabalho real às necessidades do corpo. 



30 

 

A legislação brasileira possui uma deficiência quanto à definição dos fatores de 

riscos psicossociais. Algumas normas regulamentadoras, como a NR-33, que regula 

o trabalho em espaço confinado, e a NR-35, que regulamenta o trabalho em altura, 

abordam os fatores e riscos psicossociais relacionados ao trabalho, sendo as 

primeiras normas regulamentadoras a preverem a realização de avaliação dos fatores 

de riscos psicossociais na sua redação. O anexo I da NR-17 menciona brevemente os 

aspectos psicossociais do trabalho dos operadores de checkout, entretanto, esses 

fatores não são mencionados explicitamente nos riscos ocupacionais, fazendo-se 

necessário classificá-los. 

As configurações de trabalho vêm se transformando desde 1970, bem como o 

debate dos riscos psicossociais ganhou espaço, já que estão relacionados à forma 

como o trabalho é concebido, organizado e gerido (CHAGAS, 2015). Adota-se a 

concepção de risco vinculado ao adoecimento de si, como dano à saúde do 

trabalhador originados pelas condições de trabalho, fatores organizacionais e 

relacionais. Os fatores de riscos associados com o ambiente de trabalho e as 

características individuais do trabalhador englobam diversos aspectos que serão 

utilizados nesse trabalho e a Tabela 2 representa uma adaptação dos principais 

fatores de risco psicossocial identificados por Tom Cox (1993), mencionados por 

Chagas (2015): 

 
Aspecto do trabalho Características Fatores de risco 

Condições de trabalho e 
suporte organizacional 

Ambiente e 
equipamento; Cultura 

organizacional 

Equipamentos inadequados, sem 
manutenção ou falta de recursos, falta 

de espaço, fraca iluminação, ruído 
excessivo etc.; Fraca comunicação, 
falta de definição ou de consenso 

sobre objetivos 

Organização do trabalho 

Conteúdo do trabalho; 
Sobrecarga e ritmo do 
trabalho; Horário de 
trabalho; Controle; 

Papel na organização 

Falta de variedade, trabalho sem 
sentido, sobrequalificação; Volume de 
trabalho excessivo ou reduzido, ritmo 

das máquinas, pressão de tempo, 
sujeição constante a prazos; Trabalho 
por turnos, trabalho noturno, horários 
inflexíveis, imprevisíveis e/ou longos; 

Fraca participação na tomada de 
decisões, não controlo de ritmos, 

trabalho por turnos; Ambiguidade de 
papéis e funções, tipo de 

responsabilidades por pessoas 

Relações 
socioprofissionais de 

trabalho 

Relações 
interpessoais 

Isolamento físico ou social, fraco 
relacionamento com as chefias e os 

colegas, falta de apoio social 
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Reconhecimento e 
crescimento profissional 

Desenvolvimento da 
carreira 

Estagnação ou incerteza na carreira, 
falta de progressão, insegurança, 
reduzido valor social do trabalho 

Elo trabalho-vida social 
Conciliação trabalho-

família 

Conflito entre atividades profissionais 
e não profissionais, reduzido suporte 

familiar 
Tabela 2: Fatores de Riscos Psicossociais 

Fonte: Adaptado pela autora de Ferreira (2011) e Cox (1993, citado em CHAGAS, 2015, p. 441) 

 

As consequências dos riscos psicossociais são transferidas para o trabalhador, 

reverberando para sua saúde e elo vida-sociedade, enquanto as organizações 

fomentam um ambiente para eles acentuarem o desequilíbrio individual e 

organizacional (CHAGAS, 2015). Os fatores de risco psicossocial envolvem 

percepções, vivências e experiências do trabalhador, podendo se relacionar ou não 

com o ambiente e condições de trabalho, todavia, as consequências se relacionam 

entre organizacionais e individuais. 
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3 ANÁLISE DOCUMENTAL 
 
 

As empresas-plataformas fazem parte de um mercado que se apropria em 

grande escala da tecnologia e promove mudanças significativas no mundo do 

trabalho, ampliando a capacidade de controle do trabalho e, como consequência, de 

extração de valor por meio dos dados. As plataformas, sob a lógica do algoritmo, são 

responsáveis por gerenciar e organizar o trabalhar.  

Essas plataformas começaram com uma falsa ideia de compartilhamento para 

conquistar trabalhadores e clientes e adquirir adesão. Depois de dominarem o 

mercado em que estão inseridas, passam a impor seus sistemas de pagamento, por 

exemplo, e se apropriam dos dados cadastrados. Dessa forma, viram grandes 

monopólios de dados e impactam a cadeia produtiva mundial com serviços que vão 

desde os digitais até os de entrega de restaurantes, mercados, farmácias, etc.  

Empresas como iFood, Rappi, Uber, Amazon estão presentes em todos os 

continentes, mas 96% dos investimentos das plataformas estão concentrados na Ásia, 

América do Norte e Europa. Enquanto isso, 70% das receitas estão nas mãos apenas 

de dois países: Estados Unidos e China (OIT, 2021). Ou seja, esse trabalho é 

terceirizado por empresas do Norte global e realizados por empresas do Sul global, 

que ganham menos do que nos países desenvolvidos. Pode, assim, exarcebar a 

desigualdade e perpetuar a exclusão digital. 

A situação de trabalho dos que utilizam tecnologias microeletrônicas como 

forma de sobrevivência frente à precarização ganhou espaço no debate às mudanças 

que ocorreram junto à pandemia da Covid-19. A essencialidade desses trabalhadores 

para a sociedade com o aumento na demanda por serviços de entrega fez com que o 

número de entregadores crescesse  (OIT, 2021) e as plataformas expandissem seus 

mercados de atuação não só para restaurantes como também para farmácias, lojas 

de conveniência, mercados e pet shops.  

De acordo com reportagem da revista Veja (2020), só o aplicativo iFood 

recebeu em março 175 mil inscrições de candidatos interessados em atuar como 

entregadores, o dobro das inscrições se comparado com o mês anterior; o aplicativo 

Rappi chegou a triplicar suas entregas nesse percurso de tempo pandêmico 

(TECCHIO, 2020). 
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Essa modalidade de prestação de serviços é extremamente útil e essencial 

para a comodidade dos clientes e para o lucro dos empresários desenvolvedores e 

acionistas, mas declara a preocupação do trabalho uberizado frente à saúde e 

segurança desses trabalhadores.  

Analisando as funções dos entregadores, inclusive dos que realizam suas 

tarefas com bicicletas ou patinetes, observa-se a presença de diversos riscos 

ocupacionais, tais como: ruído, calor, vibrações, monóxido de carbono, poeira, 

postura, peso das mochilas, metas temporais, colisões entre veículos, queda de 

motocicleta/bicicleta/patinete, queimaduras provindas dos escapamentos, 

atropelamentos, sem contar com as eventuais intempéries. 

 

Imagem: André Pera/ Agência FB/ Folhapress 
Fonte: MENDES (2020) 

 

  

  

Fotografia 1: VAI CHEGAR – Delivery a bordo de patinete: adesão maciça ao consumo online 
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A realização de movimento repetitivo para acelerar a moto, a necessidade de 

pedalar quando se usa bicicleta, a exigência de postura para manter-se ereto durante 

os trajetos, a ausência de encosto com apoio lombar e, muitas vezes, o carregamento 

de compras de mês, volumosas e pesadas nas bags, geram um aumento na carga 

metabólica do trabalhador e também colaboram para a formação de patologias como 

hérnias de disco, escoliose, hipercifose, retificação da coluna ou outras mais graves. 

Além disso, as metas temporais também aumentam o nível de estresse, 

potencializando os riscos de solicitação cognitiva tanto de concentração, quanto de 

exigência de raciocínio rápido. Este conjunto, dentre outros, podem agravar muito as 

possibilidades de risco de acidente. 

Para caracterizar um risco ocupacional, não basta apenas sua presença no 

ambiente de trabalho, deve-se considerar também a concentração, a frequência de 

exposição, a toxicidade, a jornada de trabalho, a fonte geradora e o meio de exposição 

ao agente em questão. No trabalho em estudo, as condições para exercer a jornada 

diária passaram a ser determinadas unilateralmente pelas empresas. Logo, os 

entregadores estão suscetíveis a todos esses riscos e a baixas remunerações, longas 

horas de trabalho, sem proteção social e garantia de direitos fundamentais, como 

liberdade de associação e negociação coletiva. 

Os riscos mapeados revelam-se mais abrangentes, entretanto, em relação ao 

modelo de plataformas. Eles não estão atrelados somente ao ambiente da empresa, 

mas também aos acidentes de trânsito, à violência urbana, às ferramentas que o 

trabalhador plataformizado possui, adquire ou aluga para desempenhar o serviço, bem 

como a manutenção dos veículos e bicicletas utilizadas e a internet estável necessária 

para executar o aplicativo. Tanto a falta de manutenção dos equipamentos quanto a 

qualidade da internet podem agravar a situação, pois com dificuldade de locomoção 

para realizar as entregas e sem meio de comunicação para viabilizar a utilização do 

aplicativo, não é possível realizar o trabalho. Toda essa autogerência necessária, 

somada à necessidade de se manter no mercado, contribuem como aspectos 

negativos no processo de uberização.  
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Imagem: Reinaldo Canato 

Fonte: RODRIGUES (2021) 
 

São diversos fatores importantes envolvidos e que dificilmente são 

considerados como causadores de doenças ocupacionais, mas o ritmo intenso de 

trabalho pode causar novas doenças, mal-estar físico e mental, como lesões músculo-

esqueléticas, doenças cardiovasculares causadas pelo estresse, excesso de fadiga 

com a diminuição dos padrões de segurança e confiabilidade no trabalho.  

Nesse sentido, vale relacionar os principais agentes causadores dos riscos 

ocupacionais que podem ser encontrados no trabalho dos entregadores: 

  

Fotografia 2: Sistema das plataformas de delivery também dificulta serviço de entrega 
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Grupo I 
Riscos 
Físicos 

Grupo II 
Riscos 

Químicos 

Grupo III 
Riscos 

Biológicos 

Grupo IV 
Riscos 

Ergonômicos 

Grupo V 
Riscos de 
Acidentes 

Ruído e/ou 
som muito 

alto 

Poeiras 
(fuligens, terra, 

areia, 
materiais em 

decomposição) 

Microorganismos 
(vírus, bactérias, 

protozoários) 

Esforço físico 
intenso e/ou 
jornada de 

trabalho 
prolongada 

Máquinas e 
equipamentos 
sem proteção 

Oscilações e 
vibrações 
mecânicas 

Pinturas e 
névoas em 

geral 

Esgoto, sujeira, 
dejetos nas ruas 

Levantamento 
e transporte 
manual de 

peso 

Ferramentas 
inadequadras 

ou 
defeituosas 

Frio e/ou 
calor 

Neblinas Objetos 
contaminados 

Exigência de 
postura 

inadequada 

Iluminação 
inadequada 

Umidade Vapores Contágio pelo ar 
e/ou insetos 

Controle 
rígido de 

produtividade 

Eletricidade 

 Gases 
asfixiantes 

(CO2) 

Picadas e 
mordidas de 

animais 

Imposição de 
ritmos 

excessivos 

Probabilidade 
de incêndio 
ou explosão 

   Trabalho em 
turno e 
noturno 

Animais 
peçonhentos 

ou outros 
fatores que 

podem 
contribuir para 
ocorrência de 

acidentes 
Tabela 3: Riscos ocupacionais no trabalho dos entregadores2 

 Fonte: Adaptado do Anexo IV da PORTARIA N.º 25, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994  
(BRASIL, 1994) 

 
No grupo I se apresentam os riscos físicos que os entregadores estão sujeitos, 

como barulho de buzinas prejudicando a audição, vibração do banco da motocicleta 

ocasionando lesões físicas, altas temperaturas e chuvas podendo ocasionar em gripes 

e resfriados. Já no grupo II de riscos químicos, como os trabalhadores não estão 

sujeitos apenas a um posto de trabalho, acabam entrando em contato com diversos 

tipos de poeira principalmente na rua, com neblinas, vapores e os próprios gases do 

trânsito.  

  

 
2 Esse modelo não está na nova redação da Norma Regulamentadora, pois o Anexo IV da NR 5 foi 
revogado na última atualização da Portaria n.º 915, de 30 de julho de 2019. Contudo, não invalida o 
trabalho de detalhamento dos riscos que se mostra pertinente ao tema. 
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Em relação ao grupo III dos riscos biológicos, o vírus da Covid-19 chamou 

atenção do estudo, visto que pode se espalhar por meio de partículas suspensas no 

ar e por meio de objetos contaminados. Não obstante, deve-se levar em conta também 

as condições insalubres como o contato com esgoto e sujeiras nas ruas – ao 

atravessar poças, buracos, vazamentos, alagamentos causados pela chuva etc. 

O grupo IV envolve a maior parte dos riscos aos quais os trabalhadores por 

aplicativo estão envolvidos. Em relação aos riscos ergonômicos mencionados na 

tabela, como esforço físico intenso e levantamento e transporte manual de peso, pode-

se citar as pesadas bags que carregam quilos de ração e compras de mês, também o 

deslocamento necessário para buscar o alimento e levar para os usuários de cada 

entrega. Somando-se ao controle rígido, para cumprir com uma determinada meta, os 

trabalhadores acabam realizando mais entregas por conta da baixa remuneração 

envolvida, configurando-se em jornadas prolongadas e sem pausas ou horários fixos 

de trabalho. Posto isso, os entregadores estão sujeitos a todos os riscos ergonômicos 

envolvidos na atividade, incluindo os fatores de risco psicossocial. 

O grupo V envolve os riscos de acidentes que podem ocasionar com a falta de 

suporte da empresa. A falta de treinamento acarreta na falta ou má utilização de 

equipamentos de proteção. Assim como, sem contribuição para iluminação pública, 

as vias se tornam perigosas e inadequadas para o trabalho dos entregadores, 

acarretando em maiores números de acidentes. Desta forma, todos os agentes 

causadores mencionados na tabela 3 podem ocasionar em problemas recorrentes e 

até permanentes para a saúde do trabalhador. 

Dentre os riscos ergonômicos, outras situações causadoras de estresse físico 

e/ou psíquico ganham destaque na análise dos riscos psicossociais envolvidos no 

contexto e no conteúdo das atividades a que estão sujeitos os entregadores. Eles 

prejudicam o bem-estar do trabalhador e, como consequência, podem gerar 

mudanças de comportamento, déficit de atenção, ansiedade, baixa produtividade, 

estresse, dentre outros distúrbios psicológicos. Isso pode ser evidenciado relatos 

exemplificados nos fatores de risco abaixo: 
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Fatores de risco psicossocial Exemplos da atividade 

Cargas de trabalho excessiva ou em 
intensidade inadequada ao perfil 
biológico 

A maioria dos entregadores trabalham 
com faixas acima das 9 horas diárias, 
com jornadas imprevisíveis, longas e 
envolvendo trabalho noturno 

Comunicação ineficaz e fraco suporte 
organizacional 

Demora no atendimento ou retorno da 
plataforma 

Falta de participação na tomada de 
decisões e de controle sobre a forma que 
executa o trabalho 

A relação unilateral com o aplicativo no 
recebimento de viagens; suspensões 
sem aviso prévio 

Assédio psicológico ou sexual Principalmente em relação às mulheres, 
verifica-se que esse risco é recorrente 

Fraco relacionamento com a chefia e 
falta de progressão 

A subordinação do trabalhador 
submetido às regras algorítmicas 

Tabela 4: Fatores de risco psicossocial e exemplos da atividade 
Fonte: Adaptado de Cox (1993, citado em CHAGAS, 2015, p. 441) 

  

Em relação à NR-17, pode-se sinalizar outros exemplos de riscos associados 

aos principais aspectos abordados na norma. Quanto ao levantamento e transporte 

de materiais, o carregamento de compras volumosas e pesadas e o deslocamento do 

mercado até à porta do consumidor pode gerar lesões físicas. Quanto aos 

equipamentos, a utilização de bags sem apoio à motocicleta pode aumentar o esforço, 

além de seu formato e peso favorecerem o risco de acidentes e potencializar os 

ferimentos em caso de queda. Com internet e/ou celular instável não é possível 

realizar o trabalho e sem manutenção em seu meio de transporte aumenta muito as 

chances de acidentes de trânsito. 

Ainda sobre os temas relacionados à norma, as condições ambientais deste 

tipo de trabalho são adversas, posto que o trabalho ocorre na rua com possíveis 

intempéries que podem prejudicar o andamento do labour. E, com a organização do 

trabalho através de um controle imposto por meio do aplicativo, as capacidades 

psicofisiológicas do trabalhador vão até um certo limite de segurança mental e física 

que deve ser respeitado. Esse ponto merece atenção visto que as jornadas de trabalho 

ultrapassam o permitido pela legislação e não ocorre uma supervisão direta para a 

ocorrência de pausas entre os ciclos e turnos de trabalho. 

Como os trabalhadores por aplicativos não possuem um contrato de trabalho, 

as empresas não se responsabilizam direta e legalmente sobre a saúde e segurança 

desses prestadores. Portanto, caso sejam acometidos de alguma forma pelos riscos 

de suas atividades, terão de realizar seu tratamento no serviço público ou privado de 

saúde sem auxílio do seguro social (INSS) por não serem funcionários das empresas. 
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Com isso, ficam expostos aos riscos ocupacionais sem nenhum tipo de 

monitoramento, pois o controle e acompanhamento envolveria custos para as 

empresas. 

 
3.1 CONDIÇÕES DE TRABALHO E SUPORTE ORGANIZACIONAL 
 

A atual conjuntura laboral em que se encontram esses trabalhadores abre 

alguns precedentes para aplicar os aspectos ergonômicos de Ferreira (2011) com o 

propósito de gerar indagação à comunidade acadêmica e aos trabalhadores sobre 

como a Ergonomia pode contribuir para análise e luta pela qualidade de vida no 

trabalho e na construção de saúde.  

A primeira diretriz ergonômica estabelecida por ele é a condição de trabalho e 

o suporte organizacional. O trabalhador por aplicativos dispõe dos seus próprios 

instrumentos para executar o trabalho, pois necessita da moto ou da bicicleta para se 

locomover entre as entregas, internet estável para realizar seus serviços em tempo 

real e suas grandes mochilas térmicas – adquiridas por eles próprios. 

Posto que o ambiente físico de trabalho é a rua, sob sol ou chuva, ficam 

expostos à altas ou baixas temperaturas, ventos e intempéries climáticas, à agentes 

biológicos diversos, à transmissão do vírus e lidam com produtos químicos diversos 

para higienizar os equipamentos de trabalho.  

Fonte: Emancipação Socialista (2020) 

Fotografia 3: Entregador de Aplicativo: Uma (Última?) Revolução na Exploração  
do Trabalho no Capitalismo 
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As jornadas de trabalho chegam a 15 horas diárias e não existem estações para 

necessidades fisiológicas, de higiene e de alimentação. Esse ponto é de extrema 

importância, visto que as condições físicas dos trabalhadores podem acarretar em 

cansaço extremo e acidentes, como mencionado no documentário “Trajetos e 

Trajetórias Invisíveis na Cidade”, fruto do projeto de pesquisa e extensão realizado em 

parceria entre a ENSP/Fiocruz, a UFRJ e a UFF.  

A ciclista Luiza Rizzo explica que, durante a pandemia, precisou aumentar seu 

tempo de trabalho de 10 para 14 horas por dia para compensar o que recebia antes, 

devido do aumento de trabalhadores disponíveis nas plataformas e na diminuição no 

valor das entregas. Além disso, ela destaca o quanto isso afetou sua saúde física e 

mental, alegando que chegou a emagrecer 10 quilos. Ela relata também o “triplo 

assédio” que mulheres sofremtanto nos restaurantes na hora de buscar a comida, 

quanto dos próprios entregadores durante o trajeto e, também, dos consumidores na 

hora de entregar o que foi solicitado. 

Os relatos na Revista RADIS sobre lesões e dores causadas pelo ritmo 

excessivo de pedaladas e/ou postura inadequada na utilização das bags chamam a 

atenção desse ponto (PERES, 2020). Tudo isso somado às más condições de 

iluminação das ruas e ao grande número de acidentes de trânsito, corrobora com a 

estatística de que 8 em cada 10 atendimentos no Sistema Único de Saúde – SUS 

envolvam motociclistas (AGÊNCIA DO BRASIL, 2019). Informação que evidencia a 

situação de vulnerabilidade dessa classe trabalhadora. 

Outro tópico que influencia nas condições de trabalho é a ausência de vínculo 

empregatício e, dessa forma, a transferência dos riscos e custos para o trabalhador. 

Essa é uma característica fundamental do gerenciamento das empresas-plataformas 

e traz com ela uma comunicação muito superficial entre trabalhador e empresa,  

já que se dá basicamente via aplicativo ou e-mail com representantes de suporte.  

As respostas muitas vezes são automatizadas e criam uma barreira no entendimento 

de ambas as partes.  

Renato Bonfatti enfatiza que o gerencimento dos serviços é feito “de maneira 

impessoal e autoritária, embora com disfarces de diálogo” (PERES, 2020, p. 18), e 

que a fraca comunicação pode servir como uma forma de controle dos trabalhadores. 

Exemplo disso aparece em “Trajetos e Trajetórias Invisíveis na Cidade”, documentário 

disponível no Youtube, onde vê-se um entregador confirmar que os as respostas 
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dadas pela plataforma são feitas de forma genérica e superficial, sem qualquer 

possibilidade de apronfundamento do tema ou diálogo no tratamento do problema. 

Na luta pelo reconhecimento de direitos trabalhistas e melhoria imediata nas 

condições de trabalho, os entregadores organizaram a primeira paralisação em âmbito 

nacional por melhores condições de trabalho e seguridade. Intitulada por “Breque dos 

Apps”, a ação foi realizada no dia 1º de julho de 2020 com intuito de reivindicar 

suportes de segurança, como equipamentos de proteção individual, álcool em gel e 

máscara, através do travamento nos pedidos e mobilização dos usuários das grandes 

metrópoles em diversas regiões do Brasil, atribuindo notas baixas aos aplicativos.  

 

Fonte: Poder360 (2020) 
 

  

Fotografia 4: Manifestação do “breque dos apps” em frente ao Congresso Nacional em Brasília 
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Esta greve, segundo o El País (2020), contou com apoio do movimento sindical, 

apesar de serem “trabalhadores autônomos” e sem vínculo com partidos políticos. 

Revindicou-se o aumento do valor mínimo das taxas de entrega e por quilômetro 

rodado; vale refeição; seguro de vida em casos de doenças, acidentes e roubos; fim 

dos bloqueios por parte dos aplicativos, visto que muitos trabalhadores são desligados 

sem justificativas pertinentes do suporte e sofrem frequentes penalidades 

econômicas; mais equipamentos de proteção como máscaras e álcool em gel para 

realizarem seu trabalho com o mínimo de segurança na pandemia. Segundo a 

narrativa dos trabalhadores, este último ponto teve distribuição realizada por parte das 

plataformas, mas de modo limitado, não atingiu a todos os entregadores cadastrados 

nos aplicativos. 

À luz do tema da saúde do trabalhador, a transferência das responsabilidades 

da empresa-plataforma junto a exposição ao risco no ambiente de trabalho e às 

ferramentas do trabalhador uberizado, são pontos que merecem atenção. Sem um 

ambiente onde seja possível mapear todos os riscos, em que as situações são 

diversas, como reduzir os perigos envolvidos na rua? O suporte organizacional deve 

dialogar com os envolvidos no processo por meio da transparência e do 

reconhecimento das responsabilidades de cada um. 

 

3.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

A segunda diretriz ergonômica proposta por Ferreira (2011) é a análise da 

organização do trabalho que se dá através do controle do aplicativo por parte das 

plataformas. As empresas mantêm privacidade em relação aos seus métodos, já que 

não há obrigatoriedade de transparência sobre estas informações ou da maneira que 

os dados são processados. Os dados são tratados de forma massiva e algorítmica, 

além de serem usados para direcionar o comportamento dos entregadores, em tempo 

real, segundo os interesses da empresa. 

De acordo com o relatório da OIT (2020), esse trabalho é um fenômero 

tipicamente urbano onde quatro em cada cinco trabalhadores encontram-se nas 

cidades, sendo na sua maioria homens jovens adultos entre 25 e 40 anos. Sobre o 

tipo de população envolvida nesse trabalho, o relatório também menciona que, na 

América Latina, o Brasil tem uma grande representatividade no número total destes 
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trabalhadores e, em comparação ao redor do mundo, menos de 20% não cursaram o 

ensino médio, indicando nível médio de acesso à educação. 

Além de não terem renda, salário ou jornada garantida em seus contratos, os 

trabalhadores estão submetidos às regras algorítimicas dos aplicativos, de forma a 

controlar o tempo e a gestão do trabalho, por meio de registros de cada tarefa, 

velocidade, local, movimentos realizados, mensuração das avaliações, dentre outras 

formas de controle. Conforme evidenciado na Revista Contracampo sobre 

“Plataformas digitais, Uberização do trabalho e regulação no Capitalismo 

Contemporâneo” (ANTUNES; FILGUEIRAS, 2020, p. 33), as plataformas e os 

aplicativos empregam ao menos 11 medidas explícitas de controle apuradas nos 

termos de uso, autos de infração, processos judiciais, entrevistas realizadas e 

mensagens de celulares analisadas, que contemplam diferentes serviços prestados 

mediados por plataformas: 

1) Determinam quem pode trabalhar: independente da forma como as 

admissões nos aplicativos são feitas (por entrevistas, análise de documentos e 

precedentes criminais), isso não muda o fato de que as decisões tecnológicas são 

tomadas de acordo com as estratégias da empresa. Logo, os trabalhadores estão 

sujeitos à aceitação do cadastro na plataforma para poder trabalhar. 

2) Delimitam qual serviço será feito: entrega, deslocamento, tradução, 

limpeza, etc. O que será realizado pelo trabalhador depende do aplicativo que está 

cadastrado, portanto não é possível realizar tarefas que não são contempladas pelo 

aplicativo. 

3) Definem qual trabalhador realizará cada serviço e não permitem a 

captação de clientes. Dessa forma, as empresas “contratam” de acordo com as suas 

conveniências, sendo a avaliação dos clientes apenas um instrumento de decisão 

para a alocação realizada pela empresa. 

4) Delimitam a maneira como as atividades serão realizadas. Esse controle 

é feito desde o trajeto, condições do veículo até o comportamento dos trabalhadores 

frente aos clientes. 

5) Determinam o tempo para a execução da tarefa. Isso tanto para as 

entregas, quanto os prazos para entrega das traduções, projetos, consultas e demais 

serviços oferecidos. 

6) Estabelecem os valores a serem recebidos de forma unilateral. Esse é 

um controle chave que permite manipular os comportamentos dos trabalhadores de 
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acordo com os pagamentos calculados pelo algoritmo. Esses programas são 

comandados pelas corporações globais e processam um grande volume de 

informações que são fornecidas pelos trabalhadores e usuários da plataforma, como 

tempo, lugar, qualidade. A partir desses cálculos, é possível direcionar a força de 

trabalho segundo a demanda no referido momento. Somando-se ao desemprego, a 

oferta de trabalhadores competindo entre si é grande dentro da plataforma, sendo 

possível diminuir a remuneração envolvida e até determinar o valor das gorjetas que 

o trabalhador pode receber. De fato, quanto menor a tarifa paga, mais horas de 

trabalho serão necessárias para a sobrevivência do indivíduo. 

7) Determinam como os trabalhadores devem se comunicar com as 

plataformas. Assim, as empresas limitam o canal de comunicação com seus 

trabalhadores, impossibilitando que eles acessem o Reclame Aqui ou as redes sociais. 

8) Pressionam os trabalhadores a serem assíduos e não negarem serviços 

demandados. No código de conduta da Uber, por exemplo, explica-se que o motorista 

poderá ser desativado caso possua taxa de aceitação de corridas menor do que a taxa 

de referência da cidade e, nas redes sociais, é possível confirmar questionamentos 

feitos pela empresa aos trabalhadores que só realizava serviços acima de 

determinada quantia. 

9) Instigam os trabalhadores a ficar mais tempo disponível na plataforma. 

Através das promoções, são criadas metas no aplicativo incentivando a cumprirem 

horários, incitando que trabalhem por mais tempo. 

10)  Em situações mencionadas na pesquisa da Revista, as empresas 

chegam a ameaçar suspender a disponibilidade do serviço por conta do atraso na 

entrega, sendo esses atrasos, na maioria das vezes, decorrentes dos próprios 

restaurantes e não dos entregadores. Isso implica num bloqueio das atividades do 

entregador por tempo determinado pela plataforma por razões arbitrárias.  

11)  Sem aviso prévio, realizam dispensas sem justificativas, oprimindo os 

trabalhadores a um disciplinamento para o cumprimento principalmente de regras e 

metas.  

Desta forma, o aplicativo dita ritmo, tempo, produtividade e eficiência do 

trabalho individual, indo contra à ideia aparente de liberdade e flexibilidade 

propagadas por essas empresas. É uma espécie de taylorismo aplicado de maneira 

mais elaborada, com o tempo de cada tarefa registrado no aplicativo, impulsionando 

o trabalhador a um ritmo intenso de horas e sem controle.  
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Retomando ao conceito de Abílio (2020), esses trabalhadores uberizados são 

“autogerentes subordinados” e, por isso, não devem ser considerados como 

“empreendedores” por não exercerem nenhuma inovação laboral no processo e, 

principalmente, por não terem autonomia sobre os preços de suas viagens. O cálculo 

é imposto pela plataforma sem considerar os períodos das jornadas de trabalho ou os 

custos de manutenção, além de serem submetidos ao remanejamento de custos e 

metas sob condições diárias, adversas e, ainda, sob padrão de conduta relacionado 

às atitudes, trajes, cumprimentos. 

No documentário “Trajetos e Trajetórias Invisíveis na Cidade”, Lívio Luna, que 

trabalha na Uber, relata que é necessário fazer seu próprio horário, sua própria renda, 

controlar seus gastos, mas não com a autonomia de um empresário e sim como forma 

de organizar a rotina de trabalho. Nesse sentido, o motorista exemplifica a fala com a 

relação unilateral entre a plataforma e o motorista, visto que o aplicativo apenas envia 

as solicitações de viagens sem arcar com gastos de combustível, seguro, manutenção 

ou limpeza das ferramentas utilizadas no serviço.  

Em outra fala, que exemplifica a falta de autonomia sobre os preços e o padrão 

de conduta, o motorista Leonardo Galvão Ayres, que entrou na Uber em 2015, relata 

a diminuição de R$2,73 para R$1,60 por quilômetro rodado na época das Olimpíadas 

e, ainda, sobre a necessidade de oferecer água e bala na viagem. Com isso, os custos 

são transferidos para o trabalhador e a baixa remuneração é imposta pelo aplicativo.  

 

3.3 RELAÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS DO TRABALHO 
 

A terceira diretriz ergonômica proposta pelo autor subdivide-se em três 

categorias: relações hierárquicas com acesso, diálogo e trocas de conhecimentos com 

posições superiores; com os pares ou as equipes que também estão sob a mesma 

condição e; externas, com os usuários, clientes ou consumidores. Ressaltando o risco 

durante a pandemia, é notório o impacto em aspectos coletivos sobre trabalho, 

sobrevivência e sofrimento quando compartilhado coletivamente. Isso gera um 

sentimento de solidariedade mútua entre os trabalhadores, uma espécie de dor 

compartilhada, que os une sob força e amparo de cada um. Por isso, a paralisação 

geral de 1º de julho de 2020 coloca em pauta como os movimentos sociais procuram 

resistir à falsa ideia do empreendedorismo.  
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A paralisação foi contra as condições deste trabalho uberizado e engajada pela 

busca de melhoria nas relações de trabalho dos entregadores. As redes sociais foram 

tomadas por relatos e imagens que alertavam sobre a rotina precária em aplicativos 

como Ifood, Uber Eats e Rappi. Em meio à pandemia do Covid-19, os trabalhadores 

reinvindicaram por suportes de segurança e saúde, maior remuneração por serviço, 

seguro em caso de roubo, acidente e morte, auxílio-saúde dentro e fora da pandemia 

com liberação de EPIs e, ainda, o fim das retaliações e dos bloqueios indevidos.  

Nestes dias, os entregadores orientavam os clientes a não fazer pedidos, 

avaliar negativamente os aplicativos e ajudar a compartilhar e repercutir notícias sobre 

a greve. À luz das relações hierárquicas no “Breque dos Apps”, os trabalhadores 

apelam por mais acesso e diálogo com o suporte dos aplicativos, que é a principal 

fonte de comunicação, ponto também importante no Relatório Emprego e Questões 

Sociais no Mundo 2021 (OIT, 2021). A falta de clareza quanto às suspensões e 

cobranças relacionadas aos estabelecimentos são as principais reclamações.  

Essa situação também é retratata em “Vidas Entregues”, curta-metragem e 

documentário com entrevistas de entregadores de aplicativos de comida, em que a 

entregadora Bianca Sousa dos Santos relata a baixa taxa de entrega, de incentivos 

para os trabalhadores e as cobranças inexplicadas dos aplicativos. Outros dois 

entregadores completam a narrativa alegando que, quando o pedido é cancelado, o 

entregador deve devolver a comida ao restaurante ou à empresa do aplicativo (no 

caso, Rappi), confirmando novamente a transferência do custo ao trabalhador. 

A relação dos trabalhadores de aplicativos com seus pares evidencia como 

organização e resistência são essênciais na formação de greves e é fomento para a 

exposição e problematização da uberização. A liderança de Paulo Lima, conhecido 

como Galo, responsável por fundar o “Movimento dos Entregadores Antifascistas” em 

meio a pandemia, traz o grito de “fome”, em referência a comida que carregam para 

outras pessoas, enquanto estão sem se alimentar, envidenciado na matéria do El País 

(2020).  

Também em “Vidas entregues” é retratada a quantidade de informações 

trocadas entre os trabalhadores em praças e redes sociais, como forma de 

mobilização e apoio em situações difíceis do dia-a-dia, já que o aplicativo não 

proporciona abertura ao diálogo. No documentário “Trajetos e Trajetórias Invisíveis na 

Cidade” o ciclista Gabriel Lorran descreve uma situação em que um amigo sofreu 

acidente e ele decidiu ajudar ligando pro suporte, que, por sua vez, demorou para 
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atender ao atendimento e apenas perguntou sobre como estava a entrega e se não 

havia possibilidade de finalizar o serviço. 

 

Imagem: Renato Maretti / Julia Thompson 
Fonte: OLIVEIRA (2020b) 

 

O reconhecimento nacional e o apoio social dos usuários, cidadãos e clientes 

são os principais pontos levados em consideração quanto às relações externas. Após 

a paralisação de 1º de julho, o saldo político e o reconhecimento do movimento social 

foram extremamente positivos. Em tempos de pandemia, o impacto foi significativo 

nas redes sociais e, ao prestarem solidariedade, mais trabalhadores puderam ter 

consciência do quão precarizado é esse trabalho uberizado. Mesmo com o governo 

federal tentando responder à crise com a criação do Programa Emergencial de 

Manutenção de Emprego, implementado pela lei n. 14.020/2020, o presidente 

Bolsonaro prejudicou muitos trabalhadores de aplicativos com o veto ao direito 

estabelecido (COLETTA, 2020), o que retoma à ideia de como esses trabalhadores 

são vistos de maneiras diferentes pelo governo, empresas-aplicativos e usuários das 

plataformas. 

 

Fotografia 5: Paulo Lima, conhecido como Galo, criador do Movimento dos Entregadores Antifascitas 
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3.4 RECONHECIMENTO E CRESCIMENTO PROFISSIONAL 

 

Essa vertente é a mais reinvindicada pelos trabalhadores por aplicativo: a do 

reconhecimento e do crescimento profissional. Ambas evidenciadas através do 

estabelecimento desse serviço como essencial durante a pandemia. Conforme o 

Relatório Parcial de Pesquisa sobre as condições de trabalho em empresas de 

plataforma digital dos entregadores por aplicativo durante a Covid-19 (ABÍLIO et al, 

2020), composto por uma amostra de 252 respostas, levando em consideração 

aqueles que trabalharam durante a pandemia mais de 15 horas, 78,6% relatam que 

tiveram o rendimento reduzido e 21,4% se manteve – indo em oposição à falsa ideia 

de que a remuneração acompanha a elevada carga horária. 

Um post na rede social da Organização Não Governamental (ONG) SP Invisível 

traz o relato de um entregador de 17 anos que diz: “A remuneração do aplicativo não 

é ruim nas taxas, é ruim nos direitos... Podia ter um desconto na bicicleta, um desconto 

no lanche, coisas simples; eles têm como custear. Você não é um robô que tá 

trabalhando pra eles.”. É relevante e consciente pedir o aumento das taxas mínimas 

de entrega e distância percorrida, pois esse trabalho vem se expandindo pelos 

diferentes processos de trabalho e mercados, tornando necessário um crescimento 

profissional e monetário. 

De acordo com a pesquisa “Uberização do Trabalho: a percepção dos 

motoristas de transporte particular por aplicativo” na Revista Brasileira de Estudos 

Organizacionais (2019), pode-se constatar que as longas jornadas de trabalho são 

decorrentes da falta de liberdade que o aplicativo conduz, visto que em situações de 

chuvas, por exemplo, os motoristas que continuam trabalhando, recebem bônus por 

viagem e aqueles que rejeitam, acabam privados de receber notificação de novas 

viagens. Isso mostra que a autonomia do trabalhador não é levada em consideração, 

mas sim as escolhas que o algoritmo prioriza.  

Nesta mesma pesquisa, constata-se que as empresas-plataformas se 

ausentam das suas responsabilidades como “empregadoras” por não criar vínculo 

trabalhista e a maioria dos motoristas afirmam que gostariam de ter carteira assinada 

e os direitos trabalhistas decorrentes. Com a falta de uma comunicação clara com o 

suporte do aplicativo e o baixo crescimento profissional dos trabalhadores de 

plataformas, é possível concluir que não existe projeção de carreira e são poucas as 
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interferências na forma como as empresas retroalimentam seus processos através 

dos feedbacks. 

 

3.5 ELO TRABALHO-VIDA SOCIAL 

 

A última vertente ergonômica mencionada por Ferreira (2011) diz respeito ao 

sentido do trabalho, importância da instituição empregadora e o impacto na vida social. 

Recapitulando Dejours (1993), a saúde é um objetivo importante a ser alcançado 

através do trabalho, sendo fundamental para sua promoção não só no labor como 

também no meio social em que o trabalhador se inclui. No documentário “Trajetos e 

Trajetórias Invisíveis na Cidade”, Maurício Santos relata a sensação de solidão, de 

estar sem apoio e ter que resolver tudo sozinho, o que exemplifica um tipo de barreira 

enfrentada pelos trabalhadores. 

A valorização frente à pandemia trouxe um sentimento de utilidade social e um 

certo engajamento das empresas. Foi notória a quantidade de alteração dos códigos 

de conduta, sites institucionais e movimentações por parte das plataformas, por 

exemplo no site da Uber, a página sobre fatos e dados, até o presente trabalho, teve 

sua última alteração em 27 de agosto de 2020. O site do iFood teve alterações em 

seu layout e atualizou para uma parte reservada, denominada “Abrindo a cozinha” que 

destrincha como é calculado o valor de cada entrega, como funciona a relação com o 

entregador e quais as hipóteses para desativação da conta. Vale ressaltar que essas 

mudanças vieram após a greve de 1º de julho, muito também influenciadas pela Covid-

19, mas principalmente pela mobilização desses trabalhadores. 

Nesse sentido, alguns pontos ganharam visibilidade através da luta dos 

próprios trabalhadores por condições estruturais dignas de segurança e saúde. 

Entretanto, ainda há muitos debates junto à sociedade para serem feitos em torno do 

tema. As mochilas precisam de re-design para as necessidades físicas e de conforto, 

é necessário o acesso a produtos de higiene, o direito a pausas e descanso entre as 

entregas, é preciso meios de transportes em condições de regulamentação, condições 

físicas de abrigo e infraestrutura nas cidades para trabalho dos entregadores, dentre 

outros fatores. Tudo isso influencia na sua saúde e segurança e na relação trabalho-

casa-família-lazer-sociedade. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Há em curso uma tendência mundial que determina a algumas atividades 

profissionais, através do uso de aplicativos, uma reconfiguração das condições e 

padrões de trabalho. Essa reconfiguração tem impacto direto no processo saúde-

doença dos trabalhadores. A transferência dos riscos – tanto de elementos dos 

negócios, quanto de manutenção de seu trabalho, bem como dos custos à saúde e 

segurança – têm se mostrado como a principal característica dessa nova modalidade 

de trabalho. No Brasil, ela tem se configurado como uma alternativa de subsistência 

para muitos, dentre eles, se destacam os entregadores. 

O trabalho por aplicativos está sendo construído como uma forma específica 

de subordinação, pois uma vez cadastrados, os trabalhadores são submetidos às 

regras impostas pelas empresas-plataformas por meio do gerenciamento algorítmico 

e pelas condições ideais para a realização do serviço. Sendo assim, não dispõem do 

prometido grau de autonomia. São as empresas que detém o controle do aplicativo e 

impõe critérios de desempenho, explorando a possibilidade de monitoramento ativo e 

consequente direcionamento das atividades dos entregadores, sem a necessidade de 

supervisão direta e de aproximação aos problemas concretos do trabalho.  

Apesar de algumas limitações do estudo, como a atualidade do tema que obriga 

a consulta de maior material de fontes primárias e impossibilidade de aproximação 

direta com as pessoas que exercem a atividade devido a pandemia da Covid, os 

resultados do estudoconfirmaram os vários riscos que impactam a saúde do 

trabalhador e a dinâmica global dos processos de trabalho. Dentre eles, os acidentes 

de trânsito, a violência urbana, a fadiga, tanto pelo esforço físico como cognitivo 

epsíquico, o fato de tentar se manter no aplicativo para sanar o mínimo das suas 

necessidades, assim como a discriminação social e racial enfrentada por grande parte 

da população que foi empurrada para esse trabalho precarizado. 
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Evidenciou-se a partir do movimento “Breque dos Apps”, amplamente divulgado 

na mídia, e do documentário “Trajetos e Trajetórias na Cidade” (2021), que mostra o 

aumento de novas corporativas de entregas, além de toda a bibliografia analisada, 

que os trabalhadores de aplicativo não são alienados perante sua condição de falsos-

empreendedores e buscam se defender e lutar por melhores condições de trabalho. 

Se antes buscavam apenas um apoio local para o cotidiano na rua, agora é perceptível 

a tendência de uma movimentação mais ampla e organizada, para além das redes 

sociais.  

Através de protestos civis com pautas raciais e de cunho político, grupos como 

o “Entregadores Anti Fascistas” começaram a criar força a partir de reinvindicações 

como: melhores taxas, fim dos bloqueios, distribuição de equipamento de proteção 

individual e garantia de alimentação. Com postagens informativas nas redes sociais 

sobre os coletivos, suas movimentações e pautas, buscam estabelecer uma 

comunicação mais direta entre entregadores e usuários dos aplicativos. 

Essa é uma tentativa de organização política, visto que é necessária a união de 

ambos os lados para que seja possível uma mudança efetiva no âmbito brasileiro. 

Portanto, deflagra-se ao fim deste estudo a realidade dos trabalhadores por 

aplicativos, expostos a diversos riscos e a possibilidade de serem submetidos a 

medidas de controle e monitoramento por parte de empresas tomadoras de serviços 

que não são responsabilizadas diretamente sobre a saúde e a segurança deles. 

 É notória a necessidade de leis que podem mudar essa situação. O poder 

público brasileiro – gestor do SUS, do INSS, do Ministério do Trabalho e de diversos 

órgãos responsáveis pela regulamentação do trabalho – ao observar a atual 

conjuntura, deveria intervir reconhecendo o vínculo empregatício entre as empresas-

plataforma e os trabalhadores de aplicativos, bem como ocorrido em outros países. 

Dessa maneira, será possível frear os impactos negativos que a uberização do 

trabalho vem causando na vida dos brasileiros. Sendo assim, o estudo tem a intenção 

de contribuir para futuras análises que se aproximem do tema, a fim de realizar uma 

análise ergonômica profunda e somar na luta por direitos dessa classe trabalhadora. 
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