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Resumo 

Este trabalho busca analisar tecnologias disruptivas através da abordagem “Cartografia das           
Controvérsias”. Foi utilizada a empresa Uber como estudo de caso focando principalmente as             
controvérsias: (I) segurança, (II) plataformização do trabalho e leis trabalhistas, (III)           
funcionamento e mediação algorítmica. Como parte do trabalho de cartografia foi feita uma             
entrevista com um ex motorista da Uber com intuito de compreender melhor através da ótica               
de quem vivenciou todas as questões que foram surgindo durante o trabalho. Fica evidente              
durante o trabalho que o serviço dos motoristas é marcado pela vigilância e controle exercido               
pelas empresas, mas que é encoberto pela promessa de parceria com a empresa e da               
possibilidade de se tornar um “empreendedor de si”. Finalmente, concluímos que é possível             
traçar um paralelo entre a plataformização do trabalho e as sociedades de controle e assim               
melhor compreender essa forma de trabalho que está em crescimento no mercado atual. 
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Abstract 
 
This work aims to analyze disruptive technologies through the approach of “Cartography of             
Controversies”. Uber company was utilized as case study with mainly focus on these             
controversies: (I) safety, (II) platforming of the work and labor laws, (III) operation and              
algorithmic mediation. An interview was made, as part of the cartography work, with a former               
Uber driver with the purpose of better understanding , through the optics of who experienced               
then, all these issues that came up during his job. It is evident that during their workday, the                  
driver’s service is characterized by surveillance and control expended by the companies, but             
these issues are undercoverd by the promises of partnership with the company and the              
opportunity of becoming a “self-made man”. Finally, we concluded that it is possible to              
establish a comparison between the platforming of the work and the societies of control and               
then understand better this way of working that is growing on the current market. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o Michaelis Dicionário Prático Língua Portuguesa         

(MELHORAMENTOS, 2020), a palavra “disrupção” tem como uma de suas definições           

“quebra de um curso normal de um processo”. Quando esse mesmo termo é utilizado no               

ambiente tecnológico e empresarial, a disrupção é tratada como uma inovação, algo que             

rompe os padrões e estabelece uma nova visão sobre algo que já existe. Com esse conceito                

definido, podemos determinar que uma tecnologia é disruptiva quando traz consigo produtos            

e/ou serviços inovadores ao mercado, causando uma mudança de paradigma nos modelos já             

pré estabelecidos. Esse tipo de tecnologia porém, não é revolucionária, pois não anula uma              

ordem já existente; o que ela faz é introduzir uma novidade que irá acrescentar e facilitar o                 

processo dessa tal ordem. (BOWER e CHRISTENSEN, 1995) 

Hoje, existem diversas empresas que se encaixam nessa descrição, a Netflix por            

exemplo surgiu em 1997 como um serviço de entrega de DVD pelo correio para só em 2007                 

iniciar o serviço de “streaming” de séries e filmes para assim iniciar uma revolução no               

mercado cinematográfico e de como a sociedade consome esse tipo de conteúdo. Essa             

mudança afetou o mercado rapidamente e fez com que empresas consideradas gigantes            

fossem à falência como foi o caso da Blockbuster, uma das maiores empresa de locação de                

DVD dos Estados Unidos que possuía milhares de lojas pelo país que foi obrigada a declarar                

falência e hoje conta com apenas uma loja remanescente. (OLITO, 2020) 

Empresas como iFood, Rappi, James, entre outros, mudaram a forma de como as             

pessoas pedem comida em casa, tarefa que antes era feita única e exclusivamente por telefone.               

É por isso que hoje, um restaurante com “delivery” e que não está cadastrado em nenhuma                

dessas empresas praticamente se torna invisível para seus clientes. 

Assim como essas empresas citadas, a Uber é hoje uma das maiores empresas do              

mundo, seu surgimento mudou a maneira de como a população se locomove em diversos              

países. Essas mudanças que a tecnologia disruptiva traz consigo gera diversas consequências,            

algumas delas trazem benefícios para a população e outras fazem surgir problemas que muitas              

vezes não foram pensados de antemão.  

Para melhor compreender algumas consequências que as tecnologias disruptivas         

trazem, será utilizada uma abordagem chamada “Cartografia das Controvérsias” (LATOUR,          

2012; VENTURINI, 2009; VENTURINI 2010) que busca auxiliar a exploração de questões            
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polêmicas e controversas que ainda estão acontecendo e que não possuem uma solução             

definitiva. Essa abordagem pretende explorar os diversos desdobramentos causados por uma           

controvérsia, através da observação dos atores envolvidos nessa situação e de como eles são              

afetados, desta forma as partes devem ser ouvidas para que haja um entendimento melhor da               

situação de forma abrangente. Por ser uma abordagem diferente dos estudos e metodologias             

considerados científicos na tradição da ciência moderna, se pode observar a presença de             

atores que não estariam presentes em abordagens tradicionais, por exemplo, conversas nas            

redes sociais, artigos que circulam na mídia, e outras fontes consideradas não-científicas.            

Esses recursos são fundamentais no estudo de qualquer controvérsia que ainda não esteja             

encerrada. Isso faz com que fique mais claro o entendimento de toda a situação da               

controvérsia e consequentemente se enobrece a discussão. Para isso foi realizada uma            

entrevista de forma semiestruturada com um homem que foi motorista de Uber, com intuito              

de ouvir suas experiências positivas e negativas e também sua opinião sobre as controvérsias              

em geral. 

Neste trabalho optamos por selecionar três controvérsias para cartografar: (I)           

segurança, (II) plataformização do trabalho e as leis trabalhistas, (III) funcionamento e            

mediação algorítmica. Existia a intenção de explorar essas e outras controvérsias através de             

outras entrevistas, mas devido a pandemia do novo “coronavírus” (COVID-19) e a definição             

de um período especial com um tempo mais curto de duração pela universidade, escolhemos              

nos basear em informações coletadas em outros artigos, redes sociais e na entrevista citada              

anteriormente.  

 

2. O COMEÇO DA UBER E ALGUNS DESDOBRAMENTOS  

Como toda empresa de sucesso a Uber nasceu de uma necessidade vista pelos amigos              

e recém milionários Travis Kalanick e Garret Camp pois tinham acabado de vender suas              

respectivas empresas. Ambos estavam em um evento em Paris e quando decidiram deixá-lo,             

encontraram muita dificuldade de obter um táxi, e foi nesse momento que surgiu a grande               

ideia: imaginaram um serviço que fosse possível chamar um carro com motorista particular,             

diretamente do celular. (UBER, 2020A) 

Os amigos então amadureceram a ideia e em março de 2009 fundaram a empresa que               

no começo se chamava UberCab. O foco inicial era oferecer somente carros executivos             

3 
 



(semelhante ao que é a categoria UberBlack hoje), o serviço funcionaria como um táxi de               

luxo. O primeiro obstáculo encontrado foi conseguir que os motoristas que já faziam esse              

serviço se cadastrassem na plataforma e começassem a usar a Uber como forma de renda. Por                

mais irônico que seja, o que impulsionou o nome da empresa e a fez ganhar os holofotes da                  

mídia, foi quando a secretaria de transportes de São Francisco implicou com o nome da               

empresa, pois possuía a palavra “cab” que pode ser traduzida para o português como “táxi”, e                

por não se tratar de um serviço de táxi causou indignação dos taxistas daquela região. 

No início do serviço, uma corrida custava cinco vezes mais do que um táxi comum               

cobrava, porém isso fazia parte da estratégia dos diretores, que tinham como público alvo os               

empresários e investidores que utilizavam esse tipo de serviço pela região. Um dos fatores              

mais atraentes e que ocasionou um sucesso imediato, foi a praticidade de chamar um carro               

pelo aplicativo, realizar a corrida de forma despreocupada e confortável e não ter a              

necessidade de ter que tirar a carteira do bolso para realizar o pagamento, já que este era feito                  

pelo cartão de crédito pelo próprio aplicativo. 

Após receber alguns financiamentos de grupos de investidores e começar a expansão            

por outras cidades dos Estados Unidos, como Nova York, Chicago e Boston, a Uber criou um                

serviço que fez com que a empresa crescesse de vez. Se antes só se encontravam carros de                 

luxo na plataforma, a partir do ano de 2012, com a criação do UberX, qualquer proprietário de                 

veículo passou a poder se tornar motorista da empresa e começar gerar renda, desde que               

respeitasse as regras impostas pela Uber, e realizasse o cadastro na plataforma.  

Esse crescimento exponencial fez com que a empresa ganhasse uma notoriedade por            

onde passava, isso fez com que ela sofresse com questões legais sempre que chegava numa               

nova cidade. Todas as vezes que desembarcava num novo lugar, havia resistência de taxistas,              

órgãos oficiais e da prefeitura, diante disso a empresa buscou adotar uma postura firme              

acusando formação de cartel e oferecendo grandes promoções para conseguir adentrar no            

mercado daquele local. Desde seu começo a Uber vem testando os limites das legislações que               

regulamentam os transportes mesmo se considerando uma empresa de tecnologia e não de             

transporte já que a Uber em si não possui nenhum carro. 

Em maio de 2014 a Uber começou a atuar no Brasil lançando seu serviço na cidade do                 

Rio de Janeiro, seguida de São Paulo onde iniciou suas operações no mês de junho. Apesar de                 

procurar não causar polêmicas como ocorreu em praticamente todos os países em que decidiu              
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operar, no Brasil não foi diferente. Surgiram em diversas capitais do país manifestações             

contra a empresa alegando que se trataria da prática ilegal do serviço de táxi, a Uber no                 

entanto diz: “Nossa tecnologia, que começou como uma simples forma de pedir viagens ao              

toque de um botão, já possibilitou bilhões de conexões entre pessoas no mundo todo” (UBER,               

2020C), que deixa claro que se trata de um serviço de conexões entre motoristas e               

passageiros. Essas manifestações geraram uma suspensão da Uber na cidade de São Paulo em              

abril de 2015 mas que foi revogada um mês depois. Em maio de 2016 o prefeito de São Paulo                   

regularizou a empresa definindo algumas normas, como a cobrança por concessão de km             

rodado com passageiro.  

Devido ao aumento significativo de usuários e motoristas a medida que o tempo             

passava, novas empresas foram surgindo no mercado com o mesmo objetivo de oferecer             

mobilidade urbana através de aplicativo. É o caso por exemplo das empresas 99 e Cabify,               

maiores concorrentes da Uber no mercado nacional, sendo a primeira uma empresa brasileira             

que primeiramente surgiu para oferecer somente os serviços para usuários que gostariam de             

encontrar um táxi, mas que hoje já possui categorias dentro do seu aplicativo que atua de                

maneira similar a Uber (MANZONI e LOUREIRA, 2018). A Cabify é uma empresa que              

surgiu na Espanha em 2011 e apesar de oferecer um serviço similar das outras citadas, se                

diferencia por optar oferecer na sua plataforma somente veículos de alto padrão além de              

exigir um processo mais rigoroso para cadastro dos motoristas (CABIFY, 2020). As três             

empresas apresentam características semelhantes mas também diferem em alguns aspectos.          

Sobre a comparação entre Uber e 99, o motorista entrevistado destaca: “A Uber tem uma               

quantidade imensa de pessoas que utilizam o aplicativo, então era muito mais fácil conseguir              

que passageiros te chamassem.[...] Já a 99, tinha uma quantidade de passageiros menor mas              

estava crescendo, ela me dava um percentual de ganho melhor por corrida, se não me               

engano era 10% que ficava para empresa, na Uber é na faixa de 25%”.  

Uma diferença significativa quando se compara a Cabify com a outras duas            

concorrentes também é citada pelo entrevistado, essa diferença é basicamente em relação ao             

cadastro dos novos motoristas na plataforma: “Um detalhe interessante que a Cabify faz e que               

as outras empresas não fazem é que para se tornar motorista da Cabify, é verificado o carro,                 

e também a empresa faz um teste de sangue para ver se o motorista tem algum problema                 

toxicológico. Enquanto na Uber e na 99, é um processo muito mais simples, só é preciso                
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incluir na sua CNH que você exerce atividade remunerada, fazer uns testes simples e uma               

única prova”. Essa afirmação demonstra que a Cabify age de forma diferente em relação a               

Uber e 99, onde a primeira seleciona de forma mais intensa seus candidatos a motoristas, e as                 

outras duas adotam um sistema menos rigoroso de seleção. 

Desde a sua chegada no país, alguns projetos tentaram limitar as operações da Uber,              

porém o mais significativo foi a chamada “Lei do retrocesso”, nome dado pela própria              

empresa ao projeto de lei que buscava regulamentar de forma intensa e burocrática as              

operações de todas as empresas de motoristas por aplicativo, de forma que tornaria quase              

inviável o funcionamento das mesmas (UBER, 2020D). Essa inviabilização seria causada           

pelas exigências da “Lei do retrocesso” como a necessidade do veículo possuir placa             

vermelha, que se trata de um processo burocrático e que automaticamente tornaria a grande              

maioria dos motoristas inaptos a atuar. Houve uma grande campanha da Uber contra esse              

projeto inicial, contando com apoio dos usuários e dos motoristas para que houvessem             

modificações na lei que regulamenta essa modalidade de empresa no país. Após diversas             

mudanças, discussões e planos sobre como regulamentar a empresa no país, foi sancionada             

pelo presidente Michel Temer em março de 2018 a lei (13.640/2018) que regulamenta o              

transporte privado de passageiros por aplicativo. Este projeto definiu que caberá aos            

municípios a cobrança dos tributos municipais devidos, bem como exigir a contratação de             

seguro de acidentes pessoais a passageiros e seguro obrigatório (DPVAT). Além disso os             

motoristas deverão estar inscritos como contribuinte individual no INSS, ser portador de            

Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que tenha a informação que ele               

exerce atividade remunerada e também apresentar certidão negativa de antecedentes          

criminais. O veículo deve atender aos requisitos como idade máxima e ter as características              

exigidas pelas autoridades de trânsito. Essas modificações foram consideradas como uma           

vitória pela empresa. “O novo texto aprovado pela Câmara dos Deputados ouviu a voz dos 20                

milhões de usuários e 500 mil motoristas parceiros que encontraram na Uber novas formas de               

mobilidade e de geração de renda no Brasil.” (UBER, 2018) 

Em maio de 2019 a empresa decidiu abrir seu capital na bolsa de Nova York e apesar                 

do otimismo de seus acionistas que juntos investiram US$ 8,1 bilhões, nono maior valor de               

venda inicial de ações, a Uber estreou com queda de 7,62% (LAVADO, 2019). Com intuito               

de pressionar a melhora da remuneração oferecida pela Uber, os motoristas organizaram uma             
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greve justamente para o dia marcado para estreia na bolsa e isso pode ter influenciado para                

esse início em queda (RIBEIRO, 2019). Apesar do valor abaixo do esperado, a entrada da               

empresa no mercado de ações mostra amadurecimento para sua consolidação como uma das             

gigantes companhias no mercado mundial.  

 

3. CONTROVÉRSIAS 

3.1 Segurança 

Desde a sua criação um dos aspectos mais importantes e discutidos era a segurança,              

principalmente dos usuários da Uber, e por isso a empresa sempre vem aperfeiçoando esse              

aspecto com o passar dos anos. A Uber em sua própria página mostra os fatores que são                 

importantes para garantir a segurança do usuário, como o registro de todas as corridas por               

GPS, verificação de antecedentes criminais dos motoristas, botão que permite ligar para a             

polícia direto do aplicativo, compartilhamento de viagens com amigos e familiares com            

intuito de saber a localização exata do usuário, entre outros. Entretanto, motoristas mal             

intencionados conseguem burlar o sistema para poder realizar corridas mesmo não estando            

atendendo todos os requisitos que a Uber solicita. 

A consequência dessas ações é um número crescente de casos de crimes cometidos por              

motoristas do aplicativo em diversos países, inclusive no Brasil. Um dos crimes mais graves              

cometidos são os casos de estupro (LARA e DIAS, 2018), que acontecem geralmente com              

mulheres que utilizam a plataforma para se locomover, principalmente em horários em que as              

cidades estão mais vazias como na madrugada. Para praticar esses crimes, o motorista muitas              

vezes utiliza de nomes falsos, placa do veículo adulterada, cadastro na plataforma de             

terceiros, entre outros diversos métodos para ludibriar tanto a empresa quanto o passageiro da              

corrida, com o intuito de se aproveitar de uma situação para abusar sexualmente do usuário.               

Em casos como esse a Uber busca tomar atitudes enérgicas para tentar combater esse tipo de                

crime. A primeira medida é excluir o motorista da plataforma e buscar fornecer qualquer              

informação necessária para a polícia poder localizar o infrator e tomar as medidas necessárias.              

Entretanto, existem reclamações por parte dos passageiros que denunciam o abuso, que            

alegam pouco ou nenhum suporte em casos semelhantes a esses, outros afirmam que a              

checagem de antecedentes criminais está cada vez mais negligente pois a empresa sempre             

necessita de novos motoristas na plataforma, “Como ele conseguiu incluir nome falso na             
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plataforma da Uber, não sei” (LAZZERI, 2019), afirma a jovem abusada por um motorista              

que utilizava um nome falso na plataforma com uma foto verdadeira. Uma outra queixa por               

parte dos usuários lesados, é a padronização de resposta dada pela empresa em casos de               

abusos sexual, o que torna impessoal e demonstra pouca preocupação da empresa com as              

vítimas. 

Por outro lado é preciso também analisar a segurança dos motoristas que andam pelas              

ruas em seus carros, muitas vezes por diversas horas por dia. Quando um motorista aceita               

uma corrida ele não sabe o destino do passageiro, e por isso muitas vezes tem que se submeter                  

a dirigir até locais da cidade que são considerados áreas de risco, inclusive isso foi um dos                 

motivos que fizeram o entrevistado desistir de ser um motorista de aplicativo: “Eu não me               

aventurava como uma boa parte dos motoristas fazem, não me aventurava em locais que eu               

não conhecia. Por exemplo, eu dava preferência para trabalhar na zona sul, até no máximo               

Méier, mas você não escolhe o local para onde o passageiro deseja ir. Eu trabalhava e                

utilizava os meios possíveis para não me arriscar.” Existe a opção do motorista realizar o               

cancelamento dessa corrida e informar ao usuário o motivo, porém ele estaria se submetendo              

a receber uma avaliação baixa na plataforma o que prejudicaria corridas futuras e ainda teria               

que arcar com o valor da taxa de cancelamento cobrado pela Uber. Em contrapartida, a               

empresa procura adotar esse método de ocultar algumas informações das viagens solicitadas,            

principalmente o destino do usuário, com o intuito de inibir a ação de motoristas mal               

intencionados que só aceitariam corridas vantajosas financeiramente e também como forma           

de exercer um controle sobre todos os motoristas. Existe também a opção para o motorista               

direcionar a região para onde deseja receber chamados de corridas pelos usuários, porém essa              

opção é oferecida de forma limitada, o que muitas vezes pode prejudicar os motoristas que               

desejam operar em áreas da cidade em que eles mesmos se sentem mais seguros, o motorista                

entrevistado exemplifica isso: “na Uber a gente tinha a possibilidade para direcionar o             

chamado pelo aplicativo [...] Só que isso é muito limitado, a Uber só permitia dois               

direcionamentos durante um período de 24 horas. Então, se caso eu fosse duas vezes para               

essas áreas, eu perdia essas possibilidades”. 

Uma outra queixa dos motoristas é que quando um passageiro solicita uma viagem o              

motorista não consegue ver a imagem do rosto de quem solicitou, enquanto o usuário sempre               

tem acesso a foto do motorista. Mudar o acesso a foto do passageiro seria uma forma de                 

8 
 



ajudar a garantir um pouco mais de segurança para o motorista já que ele poderia comparar o                 

rosto da pessoa que solicitou o serviço com a foto cadastrada do passageiro antes mesmo de                

parar o veículo para o embarque do mesmo, assim como o passageiro pode fazer quando               

solicita um motorista. Essa verificação pode ser uma maneira de tentar diminuir ataques de              

criminosos que utilizam celulares roubados para solicitar carros e abordá-los quando chegam            

no local, se ambos possuírem acesso à imagem um do outro, é possível que se aumente a                 

sensação de segurança para o motorista e consequentemente também para o cliente. É por esse               

e outros motivos que os motoristas afirmam que os critérios utilizados para qualificar,             

verificar e analisar os motoristas são muito mais rigorosos do que para os usuários, o que                

diminui a segurança dos condutores pois consequentemente haveria mais passageiros que           

podem ser um risco para eles. 

Fica evidente que trabalhar como motorista de aplicativo num país como o Brasil, em              

que diversas cidades não oferecem um nível mínimo de segurança para a população, acaba se               

tornando uma tarefa arriscada. O motorista entrevistado sofreu um assalto num ponto da             

cidade do Rio de Janeiro enquanto fazia um intervalo entre uma corrida e outra: “eu tive um                 

carro roubado. Não foi durante uma corrida, eu peguei uma corrida pela Cabify até um               

ponto do Lins, bem no início da Cabify, e na época a Cabify estava com alguns problemas, e                  

quando uma pessoa chamava lá do Méier, da área do grande Méier, não aparecia o endereço                

correto do passageiro. Ai eu ainda tentei continuar rodando com a Cabify, eu verifiquei esse               

problema, e pensei: eu vou reportar isso para Cabify. Parei o carro, fui numa padaria tomei                

um café, fiquei tentando reportar o problema para ajudar a Cabify, pois era um problema               

que o aplicativo estava tendo que prejudicava tanto a empresa quanto aos motoristas. E              

quando eu voltei para o carro, eu fui abordado por 3 pessoas armadas, e levaram meu                

carro.” Isso é só um exemplo do que pode acontecer com esse tipo de trabalhador, que sofre                 

uma perda material grande e consequentemente fica impossibilitado de continuar trabalhando,           

e quando questionado se houve alguma ajuda da empresa foi respondido: “Eu só reportei, mas               

não havia menor auxílio por parte da empresa”. Outro ponto para se analisar é que existem                

situações delicadas em relação a essas zonas mais perigosas da cidade, pois os motoristas              

acabam tendo que negar corridas que se iniciam ou terminam em determinadas regiões por              

questão de segurança, mas que por outro lado também acaba privando as pessoas que moram               

nessas regiões de utilizar o serviço. É o caso que conta o motorista entrevistado: “no Méier eu                 
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recebi um chamado de uma pessoa que o ponto de partida dele não estava correto, [...] ele                 

estava com um material, um tipo de carga, ele parecia um vendedor, ou camelô ou algo desse                 

tipo. O endereço de destino dele era para São Cristóvão, que eu até conheço razoavelmente,               

chegando próximo ao destino, ele me disse que o endereço não era exatamente o que estava                

no aplicativo porque o gps não localiza muito bem, ou outra desculpa parecida. Ele foi me                

explicando o caminho, e de repente eu estava em frente a uma favela, eu até já entrei em                  

algumas favelas e tudo, mas nessa favela tinha simplesmente uma barricada. E ele ainda              

pediu para eu subir com o carro, alegando que me ajudaria a remover os obstáculos no                

caminho, mas eu me neguei a continuar. Na verdade era uma pessoa simples, moradora de               

favela, de uma zona pobre, com um acesso difícil para ele mesmo. É uma situação muito                

complicada, e esse foi um dos locais que eu fiquei inseguro de ficar parado ali para a pessoa                  

descer com o material.” Com intuito de prever situações como essa, aplicativos auxiliares de              

navegação pela cidade amplamente utilizados pelos motoristas de aplicativos costumam          

emitir avisos quando o veículo possui na rota de viagem alguma área de risco. Dessa forma o                 

motorista e o passageiro podem entrar em comum acordo de como essa logística ficaria mais               

confortável para ambos. Não é uma solução para o problema, mas é uma forma encontrada de                

tentar preservar os envolvidos nesse processo.  

 

3.2 A dicotomia entre Uber e os taxistas 

Desde sua chegada no Brasil, a Uber trouxe com sua implementação diversas            

polêmicas, mas talvez a que tenha gerado maior discussão foi o conflito gerado com os               

taxistas que já trabalhavam com o transporte de pessoas no país. Os taxistas alegam que               

trata-se de uma competição desleal, já que para se tornar um motorista de táxi em qualquer                

cidade do Brasil é necessário passar por diversos procedimentos lentos e burocráticos. Na             

cidade do Rio de Janeiro por exemplo, é necessário primeiramente realizar um curso de              

motorista de táxi e após o término, é preciso dar entrada no processo de emissão de um alvará                  

pela prefeitura, que é conhecido como “autonomia”, e é esse o processo que é considerado o                

mais lento e burocrático. Como os táxis já existem a muitos anos, algumas prefeituras não               

estão emitindo mais autonomias devido à frota de táxi da cidade já estar com um número                

muito elevado de cadastros, e é por isso que muitas pessoas que já possuem essa permissão                

para atuar como taxista mas que não desejam exercer a profissão, alugam para outros que               
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queiram trabalhar como taxista. Para alugar essa autonomia, o motorista se torna um             

motorista auxiliar do proprietário da licença e chega a pagar quase duzentos reais para              

usufruir desse direito. Ainda existem outras despesas extras, como por exemplo taxas para             

fazer parte de cooperativas e aluguel de veículo caso o interessado não possua.  

Em contrapartida, para se tornar um motorista de aplicativo da Uber na cidade do Rio               

de Janeiro, o motorista deve possuir um veículo com ano de fabricação 2011 ou mais novo,                

possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a observação "exerce atividade           

remunerada” - EAR e realizar um cadastro na plataforma, onde irão solicitar mais algumas              

informações e verificar os dados pessoais, inclusive antecedentes criminais, e do veículo.            

Caso tudo esteja conforme a empresa solicita o motorista estará apto a começar a dirigir em                

poucos dias, e já poderá exercer a profissão de motorista de aplicativo.  

Quando se compara os dois processos fica claro que se tornar um motorista da Uber é                

menos burocrático e barato em comparação aos táxis, essa é uma grande vantagem que a               

empresa tem sobre os táxis e que quase sempre é acusada de ilegalidade justamente por ter um                 

processo tão simples para novos cadastros. Por outro lado, os taxistas possuem uma grande              

vantagem para adquirir veículos novos, pois possuem isenção de alguns impostos que chegam             

a reduzir em quase 30% o valor de um carro novo apesar de não ficar claro para população o                   

destino desses impostos. 

Ocorreram em diversos pontos do país muitos conflitos entre taxistas e motoristas de             

aplicativos, onde os taxistas que estavam revoltados com toda a situação chegavam a agredir              

os motoristas fisicamente, e apesar do número de conflitos estarem reduzindo ainda há casos              

recentes de agressões (SANTANA, 2019). Em certas ocasiões, essas agressões atingiram até            

mesmo os usuários da Uber (CRUZ, 2017), isso motivou durante algum tempo um cuidado              

maior por parte dos passageiros quando estavam necessitando de um motorista de aplicativo.             

É como conta o motorista entrevistado: “[...] nunca tive um problema muito sério não mas já                

tive muita cara feia, reclamação, xingamento, a pessoa percebendo que você era um Uber né.               

[...] até mesmo os passageiros buscavam tomar alguma atitude para se precaver, buscavam             

evitar pedir corridas de Uber em locais que tinham muitos taxistas” 

Como alternativas para buscar um equilíbrio entre os dois lados, algumas novas            

soluções foram surgindo no mercado como a empresa 99, que permite solicitar através do              

aplicativo tanto carros particulares como os táxis tradicionais. Isso permitia que ambos os             
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tipos de motoristas se registrassem na plataforma para poder receber chamadas da plataforma.             

A prefeitura do Rio de Janeiro lançou também um aplicativo no fim de 2017, chamado               

Taxi.Rio, que permite usuários solicitarem um táxi através do celular de maneira quase que              

idêntica a forma que se solicita um carro na Uber, incluindo também um sistema de avaliação                

que é utilizado para selecionar os motoristas de táxi melhores avaliados para estarem             

presentes em grandes eventos da cidade de forma exclusiva. Apesar de algumas reclamações             

por parte dos motoristas e usuários que relatam problemas no aplicativo, como travamentos             

durante a corrida, a criação do aplicativo busca tornar os preços das corridas de táxi mais                

competitivas e assim acirrar a disputa de mercado com a Uber. O Taxi.Rio permite ao taxista                

que esteja com todos os documentos pessoais e do seu veículo em dia com a Secretaria                

Municipal de Transportes (SMTR), que após cadastro completo, possa oferecer corridas com            

desconto de até 30% do valor original, é o motorista que define em qual faixa de desconto ele                  

está atuando e assim recebe os pedidos de corrida de acordo com sua escolha (PREFEITURA               

DO RIO, 2020). Além disso, não há cobrança nenhuma pelo uso da plataforma por parte do                

aplicativo, o taxista pode acertar o pagamento diretamente com o passageiro. Os taxistas que              

possuem vínculos com empresas, também podem se cadastrar no aplicativo mas devem se             

atentar para disponibilizar a placa correta do veículo que ele esteja utilizando na plataforma,              

para não correr risco de passageiros recusarem uma corrida por divergência de placa. É              

importante ressaltar que o aplicativo ainda está em evolução mas mostra que pode ser uma               

saída interessante para disputar o mercado com a Uber, desde que consiga engajar os usuários               

e principalmente os taxistas.  

 

3.3 Plataformização do trabalho e as leis trabalhistas 

A pandemia do novo “coronavírus” (COVID-19) que se instalou no Brasil e no mundo              

no ano de 2020, além de causar danos irreparáveis como a morte de mais de quatrocentas mil                 

pessoas no mundo até a presente data (UOL, 2020), gerou um aumento significativo na taxa               

de desemprego no país. Estima-se que essa taxa que já estava bastante elevada possa chegar a                

mais de 14% até o fim do ano (TOMAZELLI, 2020), o que faz com que a população busque                  

por diferentes fontes de renda. Essa busca que antes ficava mais centralizada no mercado              

informal, hoje mais do que nunca, é focada nas ofertas de atividades remuneradas pelas              

empresas que atuam através de aplicativos de celular, assim como a Uber. Esses tipos de               

12 
 



empresa utilizam um modelo de trabalho denominado plataformização do trabalho          

(HELMOND, 2015; PLANTIN et al., 2016; D'ANDRÉA, 2017) que se cruza com o termo              

“uberização”, que mesmo sem uma definição final, busca explanar a precarização do trabalho,             

descaracterização do vínculo empregatício e enfraquecimento da regulação estatal e do           

amparo de direitos trabalhistas (GUERRA e DUARTE, 2019). A Uber por exemplo, deixa             

claro em seu próprio site (UBER, 2020B) que não emprega nenhum motorista e que não               

possui nenhum carro, por se tratar de uma empresa de tecnologia que conecta os motoristas               

“parceiros” aos usuários.  

A “uberização” do trabalho é caracterizada por uma inversão das relações de trabalho,             

não é a empresa que contrata o motorista, é o motorista que contrata o serviço oferecido pela                 

Uber que consiste em disponibilizar a plataforma. Isso fica claro quando se analisa que em               

cada corrida é descontada uma taxa de 20% a 30% do valor total que é justificada pela                 

contratação do serviço do aplicativo (GUERRA e DUARTE, 2019). É nesse ponto que se              

inicia a fragilidade das relações de trabalho, e que se desenvolve uma falsa sensação de               

segurança para todos envolvidos, até mesmo o usuário que fica desamparado pela empresa             

caso haja algum problema, justamente pela falta de vínculo com os motoristas. O motorista              

entrevistado ajuda a evidenciar isso, pois quando questionado sobre os procedimentos           

instaurados pela Uber para casos mais graves, como um assalto durante uma corrida, ele              

respondeu: “Na época que eu trabalhei já estava começando a ter preocupações em relação a               

isso, mas eu sentia que ficava muito mesmo na mão do motorista. Não havia um apoio forte                 

da empresa, era mais uma coisa verbal, você não sentia uma segurança grande.” Além disso               

as empresas usam a justificativa que os “parceiros” que utilizam os aplicativos são             

“empreendedores de si”, por terem o poder de escolha por exemplo de quantas horas vão               

trabalhar por dia. É nesse momento que surgem diversas polêmicas sobre os vínculos             

empregatícios entre os motoristas e a Uber, todo essa estratégia da empresa de classificar os               

motoristas como “parceiros” e assim não precisar arcar com nenhuma despesa empregatícia            

acaba se tornando eficaz e faz com que alguns motorista realmente acreditem nessa ideia. O               

motorista entrevistado quando questionado sobre os motoristas serem funcionários ou não           

disse: “Olha, não são funcionários da Uber, mas é aquele não funcionário que é fundamental,               

não existiria a Uber sem os motoristas. Eles empurram muito essa ideia do             

empreendedorismo né? Essa falsa noção de empreendedorismo e que muitos motoristas até            
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abraçam como se fosse um diferencial, quem trabalhar mais, correr mais, vai ganhar mais              

como se fosse independente de qualquer outra coisa. Mas isso tudo é muito questionável, é               

um problema que a gente está vivendo de forma geral.” Todo esse discurso de “empreendedor               

de si” ajuda a influenciar a classe de motoristas a agir de forma individual, ou até mesmo que                  

não fazem parte de um grupo de motoristas. Isso faz com que haja uma desunião entre os                 

motoristas que acaba prejudicando todos na busca de um cenário de trabalho melhor, é o que                

relata o entrevistado: “O problema é que é uma categoria muito difícil de se mobilizar,               

especialmente pela venda dessa ideia do empreendedorismo do trabalhador de aplicativo,           

ganha esse aspecto de que você não precisa olhar para o motorista que está do seu lado, que                  

você faz o seu né. Isso é muito nocivo, porque você deixa entregue totalmente o ganho da                 

Uber e de empresas desse tipo que é imenso. [...] existia uma tendência muito forte dessa                

ideia ideologia: eu sou empreendedor, vou fazer minha vida aqui, e não me interessa quem               

está do meu lado”  

O cenário da pandemia, onde se foi recomendado o distanciamento social, ajudou a             

evidenciar outros tipos de empresas além da Uber que também utilizam dessa plataformização             

do trabalho, que são as empresas de “delivery”, ou seja, empresas que trabalham com entrega,               

seja de comida, itens de supermercado ou até documentos. Ifood, Rappi, James, e a UberEats,               

que é a plataforma de entrega de comida da Uber, são alguns exemplos que atuam no mercado                 

brasileiro. Nesse modelo de empresa fica ainda mais evidente a “uberização” do trabalho,             

principalmente quando olhamos para os entregadores, esse tipo de trabalhador “parceiro”, não            

recebe qualquer auxílio por parte da empresa para iniciar na plataforma, ele tem que arcar               

com o custo do seu meio de locomoção, moto ou bicicleta, dos itens de segurança, do celular                 

com internet móvel e até mesmo da mochila para carregar as mercadorias, que muitas vezes               

contém a logo da empresa (IFOOD, 2019). Com as relações de trabalho diluídas, os              

entregadores ficam em algumas situações adversas desamparados pelas empresas, como foi o            

caso do motoboy Thiago de Jesus Dias, que sofreu um AVC enquanto estava fazendo uma               

entrega e a empresa Rappi, no qual ele prestava serviço no momento, ao ser contatada pela                

cliente que presenciou o ocorrido, não forneceu nenhum tipo de assistência diante da situação              

e o socorro médico, que deveria ser o mais rápido possível, levou aproximadamente duas              

horas para chegar no local. Infelizmente o entregador acabou falecendo (FIGUEIREDO,           

2019). Esse é só um dos exemplos de situações que podem ocorrer com os trabalhadores que                
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utilizam esse tipo de plataforma para sobreviver. São por essas e outras situações que a               

categoria está cada vez mais lutando por melhores direitos por se considerarem peça             

fundamental nas operações da empresa mas não sentirem que estejam recebendo o devido             

valor, pois são tratados como meros “parceiros”. Algumas reivindicações ficam mais claras            

no vídeo produzido pela Intercept Brasil (2020), que mostra o entregador Paulo Lima, que              

demonstra a realidade do seu trabalho e de outros colegas, e deixa claro que deseja organizar e                 

unir a classe. Inicialmente, a primeira reivindicação é a busca por alimentação para os              

entregadores, eles que essencialmente entregam comida, no vídeo relatam essa parte dura do             

trabalho: “é difícil estar com fome sentindo cheiro de comida”. Já existe no momento uma               

organização de uma greve nacional dos entregadores (CARVALHO, 2020), mas não se sabe             

como será a adesão, já que os trabalhadores que aderem esse tipo de movimento acabam               

sofrendo alguma represália, mesmo as empresas negando. Eles afirmam que param de receber             

solicitações de entregas ou até mesmo são banidos da plataforma sem uma justificativa             

plausível. Tudo isso é possível pois os aplicativos das empresas conseguem localizar os             

celulares dos entregadores e sabem quem estava presente na greve ou não. As empresas em               

contrapartida buscam mostrar novas ações para evidenciar que estão preocupadas com os seus             

“parceiros”. Existem em algumas cidades no país locais específicos para descanso dos            

entregadores, com banheiro e carregadores de celular, mas como não é algo obrigatório para              

as empresas construírem esses locais, a grande maioria dos trabalhadores não usufrui desses             

espaços. A Ifood lançou em maio de 2020 um seguro de acidente pessoais para os               

entregadores que promete cobrir as despesas caso haja algum acidente (IFOOD, 2020). Um             

dos problemas desse seguro é que ele oferece reembolso por despesas médicas mediante             

preenchimento de formulários, ou seja, o trabalhador tem que arcar com as despesas             

previamente com um recurso que muitas vezes não está disponível. Além disso, o seguro não               

cobre as despesas se o trabalhador for infectado por alguma doença, como o coronavírus, e               

ficar impossibilitado de trabalhar. O que é bem controverso já que as empresas de “delivery”               

estão lucrando cada vez mais devido a alta demanda que a pandemia está causando para esse                

tipo de serviço (LARA et al., 2020). O governo federal em agosto de 2019, tornou possível                

que os motoristas de aplicativos se tornassem microempreendedor individual (MEI)          

(AGÊNCIA BRASIL, 2019), o que possibilita os trabalhadores de terem cobertura           

previdenciária e emitir nota fiscal. Isso permite que o profissional passe a ter auxílio-doença,              
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aposentadoria por idade ou invalidez e auxílio-maternidade. É uma iniciativa que apesar de ter              

um custo de aproximadamente cinquenta e cinco reais por mês, passa a ser uma alternativa               

para os trabalhadores usufruem de alguns direitos que não são dados pelas empresas. 

 

3.4 Funcionamento e mediação algorítmica  

Para compreender melhor o processo de “uberização” do trabalho é importante           

também entender como funciona a plataforma de trabalho da Uber, que é bem semelhante a               

de outras empresas. As plataformas são mediadoras que moldam as ações que as atravessam              

(VAN DIJCK, 2013) e as relações das quais participam, com isso é relevante destacar que               

essas relações envolvem diversos atores, humanos e não-humanos, e que a mediação            

algorítmica é um elemento fundamental da sua constituição (GUERRA e DUARTE, 2019).            

Há portanto uma coleta constante de dados do cotidiano de todos os motoristas, e a partir do                 

processamento destes dados são tomadas decisões ou mudanças estratégicas pela empresa.           

Porém o motorista não tem consciência de tudo que acontece para o funcionamento do              

aplicativo, e acaba tendo sua visão limitada pela própria plataforma. Com isso, é possível              

afirmar que a Uber exerce uma espécie de “controle suave”, associado ao discurso de              

liberdade e autonomia que é prometido para os motoristas parceiros quando se associam a              

empresa (GUERRA e DUARTE, 2019). Os motoristas não têm o conhecimento de que a ação               

algorítmica das plataformas não é puramente técnica ou neutra, ela é sempre política, ou seja,               

é uma ação que funciona como se fosse uma decisão estratégica tomada pela empresa. Existe               

portanto uma intervenção direta no trabalho dos motoristas, na distribuição de corridas e             

incentivos baseados nas métricas e médias. É possível definir algumas dessas métricas, que na              

verdade são mecanismos de controle, da “uberização” dentro da plataforma da Uber, como o              

preço dinâmico, taxas de aceitação e cancelamento e o sistema de reputação. 
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FIGURA 1 - Captura de tela com representação do preço dinâmico na interface da Uber 

    

Fonte: Imagem feita durante uma greve de motoristas por aplicativo em Curitiba. Disponível em: 

https://www.bandab.com.br/cidades/alta-da-gasolina-faz-motorista-de-uber-aderir-a-greve-global-hoje-curitiba-t

em-protesto/ Acesso em 24 de junho de 2020 

 

O preço dinâmico utilizado pela Uber, pode ser definido como a variação temporária             

de tarifas de acordo com a demanda, se a procura por carros fica muito maior que a oferta                  

num determinado local, a tarifa é aumentada temporariamente, ainda que o exato            

funcionamento do cálculo algorítmico que resulta nesta relação não seja revelado pela            

empresa (GUERRA e DUARTE, 2019). O aumento dos preços é mostrado para os motoristas              

como zonas de calor no mapa, quanto mais forte o tom de vermelho maior é o aumento da                  

tarifa naquele local (Figura - 1). Além disso também fica disponível para o motorista no mapa                

o quanto a tarifa original está multiplicada em cada região. Desta forma os motoristas são               

incentivados a se deslocar para os locais com mais alta demanda, o que faz a Uber buscar                 

atender a demanda por corridas, redistribuindo os motoristas pela cidade (GUERRA e            

DUARTE, 2019). Com isso fica claro que o algoritmo rege o trabalho dos motoristas através               
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deste incentivo de receber um valor maior pelas corridas, mesmo que de forma sutil. É               

importante ressaltar que a plataforma não age sozinha, atuam nesta relação complexa, os             

passageiros que solicitam as corridas, os motoristas e a sua distribuição na cidade, servidores              

onde os dados são armazenados e processados. Vale também acrescentar a esta rede de              

relações eventos esporádicos que possam aumentar a demanda por corridas, como um            

espetáculo de grande porte ou até mesmo uma tempestade (GUERRA e DUARTE, 2019). A              

sutileza desse aumento automático acaba mudando de figura quando se coloca em questão             

aplicações morais que podem ocorrer mediante tempestades, ou algum outro tipo de            

catástrofe, já que é oferecido ao motorista a oportunidade de multiplicar seus ganhos mesmo              

que isso o coloque em risco de vida. 

“As taxas de aceitação e cancelamento são calculadas semanalmente a partir da razão             

simples entre o número de solicitações de corridas recebidas pelo motorista no Uber Driver e               

o número de solicitações aceitas, e da razão simples entre o número de corridas aceitas e o                 

número de cancelamentos após a aceitação, respectivamente. Em seu site a Uber sugere que              

os motoristas mantenham a taxa de aceitação em pelo menos de 90% e de cancelamento em                

no máximo 10% para que faturem mais. As taxas têm consequências diretas no trabalho dos               

motoristas.” (GUERRA e DUARTE, 2019). Essas consequências são algumas ações tomadas           

pela empresa que implicam diretamente no trabalho dos motoristas caso não mantenham essas             

taxas dentro da margem sugerida. Eles são privados de algumas promoções, são notificados             

por e-mail, podem ser bloqueados temporariamente ou até mesmo serem banidos da            

plataforma. O entrevistado apesar de manter uma média de classificação alta, sofreu um             

bloqueio que apesar de curto, mostra que os motoristas independente de estarem muito bem              

classificados, se começarem a agir de forma contrária a que Uber define é punido de alguma                

forma: “Já aconteceu de perder um tempo por problema de cancelamento, mas foram poucos              

minutos. [...] eles fazem um bloqueio temporário. Você cancela uma, duas, três vezes, aí de               

repente aparece uma aviso dizendo que por motivos de cancelamento eu estaria sendo             

desligado por meia hora, por exemplo.” É nesse momento que pode se observar que o               

discurso de “empresário de si mesmo” se anula, quando se constata que os trabalhadores              

sofrem com uma espécie de estresse por produtividade imposta pela empresa através dessas             

métricas “sugeridas”. Toda essa pressão sofrida pelos motoristas, foi até um dos motivos que              

fizeram o entrevistado desistir de ser um motorista de aplicativo, justamente por buscar não              
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submeter a zonas inseguras da cidade para obter mais e mais corridas. “uma motivação que               

me fez desanimar, desistir e até ter perda de ganhos, foi justamente eu não me submeter a                 

isso. É o caso das pessoas que andam em áreas de risco ou que não conhecem, esses                 

motoristas acabam cancelando muitas viagens, porque muitas vezes do ponto que você está,             

só de observar a localização ou para onde você está indo para buscar a pessoa, o motorista                 

já cancela.” Vale ressaltar que no caso do motorista entrevistado ele utilizava esse trabalho              

como um complemento de renda e por isso podia utilizar dessa possibilidade de evadir de               

corridas que ele considerava inseguras, mas em casos que a Uber é a única fonte de renda do                  

trabalhador a situação muda de cenário e grande parte dos motoristas acaba se arriscando em               

busca de ganhos maiores. 

O sistema de reputação dentro da plataforma da Uber é baseado nas notas dadas pelos               

usuários aos motoristas após cada corrida, que pode variar de uma a cinco estrelas, que tem                

como objetivo classificar e padronizar os motoristas. Apesar desse sistema aparentar ser bem             

simples, é importante ressaltar que há também nesse caso uma mediação tecnológica para a              

formação dessa mensuração, ou seja, o usuário aplica uma avaliação mas a Uber também              

inclui variáveis que considera relevante para o cálculo da média final do motorista. Com isso,               

aqueles trabalhadores que não mantiverem uma média mínima aceita pela empresa, sofrem            

eventuais punições e em casos extremos são desligados. É interessante pontuar que quaisquer             

operações feita pela Uber, seja advertência, bloqueio temporário, ou até mesmo desligamento,            

são feitas diretamente pelo aplicativo, não existe um gerente para entrar em contato com o               

motorista, isso exemplifica como as relações de trabalho são modificadas e enfraquecidas no             

processo de uberização, de certa forma os trabalhadores acabam sendo geridos pela            

plataforma como se fosse seu gerente (GUERRA e DUARTE, 2019). 

 

4. CONCLUSÃO 

A compreensão de como a plataformização do trabalho ocorre e da atuação de             

empresas como a Uber no mercado vai de encontro com o conceito de sociedades de controle                

definido pelo filósofo Gilles Deleuze (1992) ainda no início dos anos 1990. Para definir esse               

conceito, Deleuze se utiliza do contraste com o conceito de sociedades disciplinares definido             

por Foucault (1987) em que predomina o confinamento regido por leis: a família, a escola, a                

fábrica, o hospital, a prisão, o hospício. Segundo Deleuze, as sociedades disciplinares            
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começaram a decair após o término da Segunda Guerra Mundial, cedendo o espaço às              

sociedades de controle. O autor afirma que enquanto nas sociedades disciplinares os            

indivíduos necessitavam recomeçar do zero todas as vezes que transitavam pelos meios de             

confinamento - família, escola, fábrica -, nas sociedades de controle o confinamento são             

moldes, que mudam continuamente, em que esses indivíduos estão permanentemente          

inseridos. O filósofo utiliza das fábricas para exemplificar um tipo de modelo que buscava              

potencializar a produtividade dos trabalhadores pagando o menor salário possível, mas que            

nas sociedades de controle a empresa substitui a fábrica “a empresa é uma alma, um gás”, que                 

impõe uma “modulação para cada salário, num estado de perpétua metaestabilidade”           

(DELEUZE, 1992), além de introduzir uma rivalidade entre os próprios funcionários e se             

inicia o princípio modulador do salário por mérito. Se antes o trabalho era determinado por               

operações que somente aconteciam na duração da jornada de trabalho, nas sociedades de             

controle não existem mais essas demarcações, o trabalho transcende as paredes das fábricas e              

acontece ao ar livre.  

“Não há necessidade de ficção científica para se conceber um mecanismo de controle             

que dê, a cada instante, a posição de um elemento em espaço aberto, animal numa reserva,                

homem numa empresa (coleira eletrônica).” Nesse pequeno trecho Deleuze antecipa a criação            

da geolocalização por aparelho celular que hoje é amplamente conhecido e usado pela             

população e também por empresas como a Uber. A rotina de um motorista de aplicativo, ou                

até mesmo de um entregador que também utiliza uma plataforma é muito diferente de uma               

rotina de um “trabalhador comum” e se aproxima mais do conceito das sociedades de              

controle. O motorista não possui horário específico para começar a trabalhar, nem para             

terminar, não possui um local determinado, ele simplesmente liga seu celular e está disponível              

para receber chamados. Enquanto se locomove pela cidade, ele é constantemente monitorado            

e avaliado além de fornecer dados importantes que ajudam as empresas a tomar certas              

decisões através da mediação algorítmica. “A plataformização do trabalho pode, portanto, ser            

compreendida como um processo que materializa a racionalidade das sociedades de controle            

na plasticidade do tempo de produção, no constante movimento em espaço aberto e na              

vigilância contínua” (GUERRA e DUARTE, 2019). A tecnologia é sempre a materialização            

de uma conjuntura que já vem sendo elaborada socialmente. A disrupção pode ser             

compreendida como "algo novo", "que rompe os padrões" somente dentro de certos limites, já              
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que não seria possível a sua concepção sem que houvesse socialmente um modo de              

pensamento que já conduzisse a isso. Uma vez construída, a tecnologia passa também a              

configurar a conjuntura social que a tornou possível. Daí se pode dizer "que rompe os padrões                

e estabelece uma nova visão". Como pode o texto de Deleuze antecipar certas tecnologias que               

ele próprio não chegou a conhecer? Isso só é possível porque o filósofo está atento às                

dinâmicas sociais. Assim ele consegue identificar e descrever "a implantação progressiva e            

dispersa de um novo regime de dominação". Para os profissionais que atuam em sistemas de               

informação, isso é fundamental porque são eles que fabricam esses aplicativos que vão             

contribuir para o estabelecimento desse novo regime. Talvez aplicações mais respeitosas           

fossem produzidas se esses trabalhadores estudassem filosofia.  

A sociedade de controle está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas e que                 

certas vezes passa de forma despercebida, pois os meios de escape são igualmente fornecidos              

pelos meios de controle com intuito de regular até mesmo nos lugares ou momentos que o                

indivíduo parece estar livre. É o que acontece com os motoristas de Uber que acreditam ser                

empreendedores de si, mas que na verdade são parte de um sistema complexo onde quem               

mais ganha são as empresas. É necessário avaliar uma forma de conscientização desse tipo de               

trabalhador para que ele tenha ciência dos prós e contras da sua profissão e possa então                

discernir o que ele julgar melhor. Outra classe que também pode ser conscientizada é a dos                

programadores, que produzem diversas aplicações e não se atentam como elas podem operar             

socialmente. 

As tecnologias disruptivas trazem consigo discussões que em certos casos não foram            

pensadas na sua concepção e que podem acarretar problemas de diversos tipos. É fundamental              

um estudo maior desse tipo de tecnologia para exercer uma tentativa de amenizar esses              

“efeitos colaterais” e assim desenvolver uma sociedade moderna mais saudável. 
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APÊNDICE A – Lista de ilustrações 

 

FIGURA 1 Captura de tela com representação do preço dinâmico na interface da Uber 
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APÊNDICE B – Entrevista 
Entrevista realizada em 03 de julho de 2020 

 

Antonio - Ricardo, gostaria que você começasse se apresentando por favor. 

 

Ricardo - Meu nome é Ricardo Ramos Vilela, sou analista de suporte, trabalho na área de                

informática e trabalhei com a Uber a partir de 2015, aproximadamente. Estava bem no início               

da Uber aqui no Rio, peguei a época das Olimpíadas e trabalhei mais intensamente até 2015.                

Mas vamos finalizar minha apresentação, eu vivo aqui no Rio, moro com minha esposa, tenho               

dois enteados. O que mais seria interessante você saber? 

 

Antonio - Você falou que se tornou motorista da Uber em 2015, gostaria de saber o que você                  

fazia antes de ser motorista e porque você decidiu se tornar motorista. 

 

Ricardo - Eu trabalhava na época para PUC, na verdade era um terceirizado da PUC,               

trabalhando na CEPEL da Eletrobrás, na Ilha do Fundão. E, fui demitido no final de 2015,                

numa época que eles estavam fazendo cortes na empresa, eu tinha sido contratado a pouco               

tempo e o critério que eles utilizaram foi cortar as pessoas que tinham entrado a menos tempo                 

na empresa. Aí eu saí e não consegui realocação, e encontrei, acho que como a maioria dos                 

trabalhadores, principalmente na época, uma tentativa de fazer dinheiro através da Uber. 

 

Antonio - Mas quanto tempo você ficou sendo motorista? 

 

Ricardo - Eu fiquei de 2015 até 2018, sendo que em 2017 eu consegui uma bolsa trabalhando                 

na UERJ, e mantive ainda o trabalho com a Uber, só que somente fora do expediente como                 

forma de fazer um dinheiro extra. 

 

Antonio - Por que você acabou desistindo de ser motorista? Quais foram os motivos? 

 

Ricardo - Porque no final o ganho era muito pequeno, eu considerava muito pequeno. Eu não                

me aventurava, como uma boa parte dos motoristas fazem, não me aventurava em locais que               

eu não conhecia. Por exemplo, eu dava preferência para trabalhar na zona sul, até no máximo                
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Méier, mas você não escolhe o local para onde o passageiro deseja ir. Eu trabalhava e                

utilizava os meios possíveis para não me arriscar. Isto é, pegar corridas para baixada              

fluminense, são gonçalo, locais desse tipo, eu jogava muito com “estatística”, trabalhava na             

zona sul e eram poucos os direcionamentos para essas áreas. Geralmente, quando eu ia para               

zona norte, ou até para o centro, é que havia pedidos para mais longe. Mas com a Uber a                   

gente tinha a possibilidade para direcionar o chamado pelo aplicativo. 

 

Antonio - Desculpe te interromper, mas no aplicativo do motorista você conseguia direcionar             

a área de destinos dos passageiros?  

 

Ricardo - Na verdade, não muito assim. Eu conseguia direcionar para mim os chamados de               

passageiros que fossem feitos para determinada região. Por exemplo, se eu estou na zona              

norte, geralmente eu fazia isso quando estava na zona norte ou quando estava na barra, por                

exemplo, aí eu direcionava na direção da minha casa ou regiões que me trouxessem para zona                

sul. Só que isso é muito limitado, a Uber só permitia dois direcionamentos durante um               

período de 24 horas. Então, se caso eu fosse duas vezes para essas áreas, eu perdia essas                 

possibilidades. É importante ressaltar que eu trabalhava também com outros aplicativos, com            

a 99 e Cabify. 

 

Antonio - E qual a diferença entre as 3 que está bem claro para você? 

 

Ricardo - Tem muitas diferenças. A Uber tem uma quantidade imensa de pessoas que utilizam               

o aplicativo, então era muito mais fácil conseguir que passageiros te chamassem. Ela tinha              

esse possibilidade de direcionamento de chamado, limitado, mas tinha. Já a 99, tinha uma              

quantidade de passageiros menor mas estava crescendo, ela me dava um percentual de ganho              

melhor por corrida, se não me engano era 10% que ficava para empresa, na Uber é na faixa de                   

25%, não sei se os números atualmente são esses, mas eram basicamente isso. Tanto Uber               

quanto a 99, em termos de tipo de público, era bem abrangente, pessoas de todos os tipos,                 

idades, classe social, surgiam como passageiros. A 99 também tinha a possibilidade de fazer o               

direcionamento de rota, também com alguns certos limites, então eu acaba usando uma boa              

parte do tempo a 99 por conta disso. Já a Cabify, tinha uma diferença muito grande, ela tinha                  
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áreas de atuação restritas, ela não atendia chamados para fora de grandes áreas determinadas,              

como por exemplo zona sul, méier, barra, então eu considerava a Cabify mais segura para               

trabalhar por conta disso. Era um público que normalmente o destino estava dentro de áreas               

seguras. Um detalhe interessante que a Cabify faz e que as outras empresas não fazem é que                 

para se tornar motorista da Cabify, é verificado o carro, e também a empresa faz um teste de                  

sangue para ver se o motorista tem algum problema toxicológico. Enquanto na Uber e na 99, é                 

um processo muito mais simples, só é preciso incluir na sua CNH que você exerce atividade                

remunerada, faz um testes simples e uma única prova.  

 

Antonio - Pelo que eu li sobre a Cabify, ela é feita para um público mais elitizado, como por                   

exemplo, empresários. Além disso os carros possuem um nível de exigência maior do que são               

exigidos na Uber e 99. Você falou que a 99 também tinha o direcionamento por região mas                 

ela também tinha um limite por dia igual a Uber ou não? 

 

Ricardo - Ela tinha limites também que agora não estou muito bem lembrado, mas eles               

restringem um pouco isso sim. O interesse deles é sempre você correr seja lá pra onde for.                 

Ocorria muito comigo quando eu pegava um pedido para essas áreas mais distantes ou que eu                

não conhecia, eu simplesmente desligava o aplicativo, voltava para uma área que eu             

considerava segura, para fazer com que fizesse um direcionamento para regiões que eu             

conhecia mais. 

 

Antonio - Vamos dizer então que você fazia esse direcionamento de forma manual.  

 

Ricardo - Isso. Então, às vezes um grande ganho em termo de corrida, que era ir para baixada,                  

você conseguia um ganho grande porque a corrida é longa, mas a volta eu “pagava”. No início                 

eu arrisquei várias vezes, andei em Duque de Caxias, em regiões desse tipo, mas eu achava                

muito inseguro. 

 

Antonio - Já que a gente está tocando nesse tópico de segurança, mesmo você já afirmando                

que se sentia mais seguro dirigindo em áreas que você domina, como a zona sul, você se                 

sentia seguro dirigindo de forma geral? 
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Ricardo - Em geral sim, apenas me sentia inseguro quando pegava alguma pessoa que eu               

estranhava, ou que tinha algum comportamento estranho. Até um exemplo bom que eu gosto              

de contar: uma vez estava vindo do Méier, e fiz exatamente esta estratégia, eu direcionei para                

uma área que eu considerava segura. Ai no Méier eu recebi um chamado de uma pessoa que o                  

ponto de partida dele não estava correto, ele tinha apontado num determinado endereço e era               

um pouco mais ao lado, eu nem consegui ver muito bem da onde ele veio, mas ele estava com                   

um material, um tipo de carga, ele parecia um vendedor, ou camelô ou algo desse tipo. O                 

endereço de destino dele era para São Cristóvão, que eu até conheço razoavelmente, chegando              

próximo ao destino, ele me disse que o endereço não era exatamente o que estava no                

aplicativo porque o gps não localiza muito bem, ou outra desculpa parecida. Ele foi me               

explicando o caminho, e de repente eu estava em frente a uma favela, eu até já entrei em                  

algumas favelas e tudo, mas nessa favela tinha simplesmente uma barricada. E ele ainda pediu               

para eu subir com o carro, alegando que me ajudaria a remover os obstáculos no caminho,                

mas eu me neguei a continuar. Na verdade era uma pessoa simples, moradora de favela, de                

uma zona pobre, com um acesso difícil para ele mesmo. É uma situação muito complicada, e                

esse foi um dos locais que eu fiquei inseguro de ficar parado ali para a pessoa descer com o                   

material. 

 

Antonio - Mas você costumava rodar também durante a madrugada ou não? 

 

Ricardo - Não, no início eu cheguei até fazer isso, eu rodava de madrugada, porque tem                

muitos eventos e costuma dar os famosos preços dinâmicos, os preços diferenciados, que é              

uma das coisas que mais atraem o trabalhador dessas áreas que é justamente fazer um               

diferencial pela corrida, pelo quilômetro rodado. Mas eu enfrentei muitos problemas e            

dificuldades, então pela insegurança eu parei. Eu ia até no máximo meia noite, era mais ou                

menos o limite que eu me colocava e procurava rodar mais durante o dia. 

 

Antonio - Nesse tempo que você foi motorista, você chegou a sofrer algum tipo de acidente                

ou algo do tipo? 
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Ricardo - Bom, eu tive um carro roubado. Não foi durante uma corrida, eu peguei uma corrida                 

pela Cabify até um ponto do Lins, bem no início da Cabify, e na época a Cabify estava com                   

alguns problemas, e quando uma pessoa chamava lá do Méier, da área do grande Méier, não                

aparecia o endereço correto do passageiro. Ai eu ainda tentei continuar rodando com a Cabify,               

eu verifiquei esse problema, e pensei: eu vou reportar isso para Cabify. Parei o carro, fui                

numa padaria tomei um café, fiquei tentando reportar o problema para ajudar a Cabify, pois               

era um problema que o aplicativo estava tendo que prejudicava tanto a empresa quanto aos               

motoristas. E quando eu voltei para o carro, eu fui abordado por 3 pessoas armadas, e levaram                 

meu carro. 

 

Antonio - Mas neste momento que você foi roubado, você chegou a contatar a Cabify para                

tentar alguma ajuda ou não? 

 

Ricardo - Eu só reportei, mas não havia menor auxílio por parte da empresa. Meu carro estava                 

assegurado, mas só que eu tive um prejuízo muito grande pois eu tinha acabado de colocar kit                 

gás no meu carro, estava começando a pagar. O carro roubado até foi encontrado no dia                

seguinte, só que eles bateram com o carro, deu perda total, só que gerou um trabalho enorme.  

 

Antonio - Só fazendo um parêntese, essa colocação de kit gás no seu carro foi motivada para                 

você trabalhar na Uber, Cabify, etc? 

 

Ricardo - Foi uma tentativa de ter um ganho melhor, pois o custo com combustível é muito                 

alto. E o gnv é bem mais em conta. 

 

Antonio - Mas no caso da Uber, a empresa deixa claro para você como motorista quais são os                  

procedimentos que você deve tomar em caso de um assalto durante uma corrida por exemplo? 

 

Ricardo - Na época que eu trabalhei já estava começando a ter preocupações em relação a                

isso, mas eu sentia que ficava muito mesmo na mão do motorista. Não havia um apoio forte                 

da empresa, era mais uma coisa verbal, você não sentia uma segurança grande. Existe um               

pagamento de um seguro, que no início eu pagava mas depois deixaram de cobrar isso, mas                
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na verdade era um seguro que era para custos com passageiros, não era um seguro que                

revertia para o motorista. 

 

Antonio - Quando você era motorista, quais informações você acha que a Uber poderia              

fornecer para te ajudar que não forneciam? 

 

Ricardo - Olha isso é uma coisa interessante, porque no início havia pouquíssima restrição por               

parte da Uber, um chamado, por exemplo, dessas áreas que eu considero perigosa, não havia o                

menor aviso de problemas. A 99 inclusive era melhor em relação a isso, ela informava quando                

os pedidos eram feitos de uma área perigosa. A Uber não tinha esse aviso, só depois que ela                  

passou a restringir algumas áreas. E uma das coisas que mais me ajudava não era nem a Uber                  

em si, e sim o aplicativo Waze, em que eu usava e ele me dava informações se eu passaria por                    

uma área perigosa, ou que o destino é para uma área perigosa. Então nesse momento, eu                

conversava com o passageiro e explicava e conforme fosse eu seguia ou não com a viagem. 

 

Antonio - Você como motorista, você acha que a Uber exerce algum tipo de controle sobre os                 

motoristas em geral, mesmo dizendo que eles são autônomos, independentes, para trabalhar            

quando quiserem? 

 

Ricardo - Não, é muito frouxo isso. Não existe um controle, eu deixei de trabalhar já tem por                  

volta de uns dois anos, sendo que no meu último ano como motorista eu já estava dirigindo                 

muito pouco. Eu estava com um emprego fixo, e justamente pelas inseguranças eu estava              

correndo cada vez menos. É um trabalho muito diferente de um taxista por exemplo, o               

passageiro vem e comunica o destino e o taxista decide na hora se vai ou não. E a gente tinha                    

o problema dos cancelamentos, se eu cancelasse muitas viagens eu poderia ser punido,             

ficando sem chamados, e em casos extremos eu poderia ser até desligado.  

 

Antonio - Então, mas a pergunta que eu fiz sobre esse controle é justamente isso, você não                 

acha que o fato deles te incentivarem a não cancelar corridas, e ter uma média de classificação                 

sempre alta, não exerce um tipo de controle para você cada vez trabalhar mais e mais? 
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Ricardo - Não dessa maneira, isso eu acho que não existe. Tanto que esse último ano que eu                  

devo ter trabalhado duas, três horas por dia e sem nenhum problema. Não sei se respondi a                 

sua pergunta. 

 

Antonio - O que eu li é que existem motoristas que dizem que a plataforma incentiva você a                  

ter uma taxa de cancelamento bem baixa, e uma taxa de aceitação de corridas bem alta, para                 

você receber cada vez mais corridas e etc. Então os motoristas acabam sofrendo uma espécie               

de controle sobre sua produtividade para poder se manter sempre com a classificação alta,              

para poder gerar cada vez mais renda, principalmente aqueles motoristas que usam a Uber              

como a sua principal fonte de renda e não como um complemento. 

 

Ricardo - Isso é fato, sem dúvida nenhuma. Só que até uma motivação que me fez desanimar,                 

desistir e até ter perda de ganhos, foi justamente eu não me submeter a isso. É o caso das                   

pessoas que andam em áreas de risco ou que não conhecem, esses motoristas acabam              

cancelando muitas viagens, porque muitas vezes do ponto que você está, só de observar a               

localização ou para onde você está indo para buscar a pessoa, o motorista já cancela. Só que                 

eu não rodava, entende? Eu fugia completamente, eu procurava manter uma pontuação boa,             

para isso na verdade eu me excluia dessas possibilidades. Eu desligava o aplicativo, saia              

dessas áreas de risco, aí havia menos risco de cancelamento. 

 

Antonio - Já aconteceu de você ser bloqueado no aplicativo por algum motivo? 

 

Ricardo - Já aconteceu de perder um tempo por problema de cancelamento, mas foram poucos               

minutos. Mas não acontecia sempre, eu sempre tive uma pontuação muito boa e acabava              

fazendo poucos cancelamentos, mas mesmo dessa maneira, eu já cheguei a ter alguns minutos              

bloqueados, eles fazem um bloqueio temporário. Você cancela uma, duas, três vezes, aí de              

repente aparece uma aviso dizendo que por motivos de cancelamento eu estaria sendo             

desligado por meia hora, por exemplo. 
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Antonio - Já que você comentou que começou na época que a Uber estava iniciando no Rio,                 

você já teve algum problema com taxistas, na época que a briga entre uber e taxistas estava                 

mais acirrada? 

 

Ricardo - Sim, nunca tive um problema muito sério não mas já tive muita cara feia,                

reclamação, xingamento, a pessoa percebendo que você era um Uber né. Isso foi bem no               

começo, mas uns dois anos depois, durante as olimpíadas foi bem tranquilo também. Mas              

com certeza os anos iniciais da uber foram os mais problemáticos em relação aos taxistas.               

Mas depois de um tempo, depois de até algumas mobilizações por parte deles para impedir o                

trabalho do uber, depois de algumas derrotas, eu senti uma diferença enorme da reação deles               

com a gente. 

 

Antonio - Nessa época que o conflito estava em alta, parecia que quem andava de Uber estava                 

fazendo algo clandestino, o motorista se escondia, o passageiro se escondia, era uma situação              

até engraçada. Parecia que estávamos fazendo algo de muito errado… 

 

Ricardo - É verdade, até mesmo os passageiros buscavam tomar alguma atitude para se              

precaver, buscavam evitar pedir corridas de Uber em locais que tinham muitos taxistas. 

 

Antonio - Na sua opinião você acha que nessa época que se iniciou a Uber no Rio, existia                  

alguma injustiça com os taxistas em relação aos motoristas de Uber? 

 

Ricardo - Ah, é um problema sério. Mas na verdade é muita falta de regulamentação do poder                 

público. O que é necessário é você colocar os taxistas com um patamar melhor de disputa,                

porque realmente a disputa é muito difícil com os aplicativos. E seria talvez o caso de até                 

mesmo de se exigir dos aplicativos, pagamentos melhores, condições melhores de           

remuneração, o que talvez até mesmo faria subir um pouco o valor das corridas, pagamento de                

impostos, etc. Eu acho necessário uma regulamentação que melhore as condições dos próprios             

taxistas em relação ao trabalho dos aplicativos. 

 

34 
 



Antonio - O que eu tenho visto durante minha pesquisa, é que talvez o melhor caminho seja                 

buscar regulamentar melhor a Uber, e desburocratizar os taxistas e assim criar um campo de               

igualdade para competição no mercado, que no fim beneficia os usuários, pois teremos mais              

opções para poder se locomover de forma segura. Uma iniciativa da prefeitura do Rio foi a                

criação do aplicativo Taxi.Rio, que é como se fosse uma “cópia” do Uber só que exclusivo                

para os táxis, é feito um cadastro, o taxista não paga nada pelo cadastro e corridas. Então, foi                  

uma tentativa de concorrer com a Uber que eu acho válida. Acho que o caminho é por aí. 

 

Ricardo - O que eu achei interessante em relação a isso é que eu vi que a prefeitura                  

providenciou alguns testes de coronavírus, e eles pegaram os motoristas que mais utilizaram o              

aplicativo deles, e chamaram esse motoristas para realizar o teste. Eu achei muito interessante. 

 

Antonio - Na sua opinião, você acha que os motoristas são funcionários da Uber ou não? 

 

Ricardo - Olha, não são funcionários da Uber, mas é aquele não funcionário que é               

fundamental, não existiria a Uber sem os motoristas. Eles empurram muito essa ideia do              

empreendedorismo né? Essa falsa noção de empreendedorismo e que muitos motoristas até            

abraçam como se fosse um diferencial, quem trabalhar mais, correr mais, vai ganhar mais              

como se fosse independente de qualquer outra coisa. Mas isso tudo é muito questionável, é               

um problema que a gente está vivendo de forma geral. Essa mobilização que os entregadores               

fizeram é um excelente exemplo que eu vejo de movimento que se veja de outras maneiras                

esse tipo de trabalho. Na verdade a Uber foi uma das grandes empresas que mais mobilizou                

um tipo de trabalho que na verdade está virando uma tendência de mercado. 

 

Antonio - Foi criado até um termo que chama “uberização” do trabalho que define isso que                

você disse. Já que você citou os entregadores, eu queria até entrar nesse assunto. De certa                

forma os entregadores trabalham de forma análoga aos motoristas de Uber, eles são             

independentes, são autônomos, não são funcionários dos aplicativos, não são funcionários dos            

restaurantes, então eles trabalham pelas ruas expostos a várias coisas além do coronavírus, e              

quem vê por eles? Ninguém né? Então por isso que está acontecendo todo esse movimento               

que busca melhores condições de trabalho. Eu sei que também já teve mobilização dos              
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motoristas de Uber, de reivindicar direitos e tudo mais, mas as brigas judiciais são quase todas                

ganhas pela Uber, é complicado para o motorista conseguir alguma coisa. Mas eu queria saber               

sua opinião sobre isso… 

 

Ricardo - O problema é que é uma categoria muito difícil de se mobilizar, especialmente pela                

venda dessa ideia do empreendedorismo do trabalhador de aplicativo, ganha esse aspecto de             

que você não precisa olhar para o motorista que está do seu lado, que você faz o seu né. Isso é                     

muito nocivo, porque você deixa entregue totalmente o ganho da Uber e de empresas desse               

tipo que é imenso. Eles não tem custo nenhum com empregado, ganham um percentual muito               

bom em cima de cada corrida, e pronto. É lógico que a tecnologia é muito boa, inclusive                 

considero a tecnologia da Uber a melhor delas, mas é um investimento muito pequeno na               

ponta da mecanica toda da operação em relação aos ganhos que a empresa possui. Apesar de                

que a Uber diz que até hoje as operações ainda não se pagaram, o que é uma coisa muito                   

questionável, a empresa Uber ainda estar em déficit em relação ao investimento feito. 

 

Antonio - Dizem isso mesmo, e até mesmo que, quando entrou na bolsa a Uber entrou mal,                 

etc.  

 

Ricardo - Exato, mas é muito questionável, porque o valor da empresa é muito alto. 

 

Antonio - O que você está me dizendo é que a classe de motorista é um tanto que desunida. O                    

que eu li é que, em algumas cidades, os motoristas se mobilizam em grupos de whatsapp para                 

ir para algumas áreas de grande movimento, desligarem o aplicativo, para aí então gerar uma               

tarifa dinâmica naquele local.  

 

Ricardo - Olha, isso eu já ouvi muito falar. Mas existem alguns momentos, em que isso                

acontece naturalmente. Vou te dar um exemplo: saída de jogo de futebol no Maracanã, o que                

ocorria quando eu estava num local próximo é que eu naturalmente desligava o aplicativo              

esperando o fim do jogo. Porque era fato, de que no momento da saída do grande público é                  

que vai ter um aumento do preço. Então naturalmente acabava acontecendo isso. Eu não              

soube, mas também não tinha muita ligação com outros motoristas em geral, até por uma               
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questão até política, porque eu tenho uma divergência com uma grande parte dos motoristas              

de Uber, pois muito são bolsonaristas, coisa que só por si eu já abomino. Mas existia uma                 

tendência muito forte dessa ideia ideologia: eu sou empreendedor, vou fazer minha vida aqui,              

e não me interessa quem está do meu lado. Eu cheguei até participar de alguns grupos, que                 

não eram grandes, mas nunca cheguei a ver um movimento desse tipo. 

 

Antonio - Você sabe qual era sua classificação na Uber? 

Ricardo - A minha nota era 4.9, eu até lembrei de olhar antes do nosso papo. 

 

Antonio - Mas você sabe exatamente como ela é calculada? A Uber deixa claro para você                

isso? 

 

Ricardo - Sim, porque na verdade eu conseguia acompanhar mais ou menos, essa pontuação é               

basicamente em cima da pontuação do passageiro. Eu não sei se tinha um decréscimo em caso                

de cancelamento de corridas, isso sinceramente eu não sei. Eu acho que até pela maneira que                

eu me comportava, eu não percebia muito isso não. 

 

Antonio - A Uber então não deixa exatamente claro para você que são só as notas dos                 

passageiros que fazem essa média de classificação? 

 

Ricardo - O que ela fala é que é em cima da classificação dos motoristas feita pelos                 

passageiros. 

 

Antonio - Alguns textos que eu li, afirmam que a taxa de cancelamento e aceitação também                

entram nessa média.  

 

Ricardo - É, eu to lembrando de alguma coisa desse tipo sim. 

 

Antonio - O que eu queria saber de você, é se no aplicativo do motorista aparece alguma                 

informação desse tipo, que deixa claro que aquela sua nota, também é influenciada pelas suas               

ações diretas, além das notas dos passageiros. 
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Ricardo - Pois é, isso eu não posso te responder com certeza não. 

 

Antonio - Bom Ricardo, a gente já está se aproximando do final, queria saber se você tem                 

mais alguma coisa que você queira pontuar e deixar registrado aqui. 

 

Ricardo - Olha eu acho que pode ser interessante para o seu trabalho você entrevistar também                

motoristas que estão trabalhando no momento. Até pelo tempo que estou parado, essa sua              

última pergunta é um bom exemplo, estou vagamente lembrando dessa questão das taxas de              

cancelamento, eu não estou lembrado se quando eu tive problemas desse tipo com a taxa de                

cancelamento, se apareceu algum aviso dizendo que afetava minha pontuação. E também para             

saber como as empresas estão se comportando hoje em dia, na pandemia e mesmo antes dela.                

Na pandemia o trabalho dos ubers caiu bastante, o pouquinho de viagens que fiz de viagens                

de uber, já deu para perceber que uma das coisas que mais atraíam que justamente o preço                 

dinâmico que praticamente acabou, e agora talvez esteja começando a voltar. 

 

Antonio - A Uber até criou uma categoria de entrega de encomendas de carro chamada Uber                

Flash, porque apesar do número de passageiros terem diminuído bastante o trânsito de             

encomendas está altíssimo. Foi uma saída deles para não cair tanto. 

 

Ricardo - Pois é, uma coisa nova. Então, eu acho bem interessante você chamar pessoas que                

estejam trabalhando nesse momento. 

 

Antonio - Sim, com certeza, mas a sua contribuição já foi ótima. Vai me ajudar bastante. A                 

gente pode então encerrar por aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade, um abraço, tudo              

de bom e que a gente possa se encontrar um dia depois que essa pandemia passar! 
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