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A história de toda a sociedade até os 

nossos dias é a história das lutas de 

classes. 

Karl Marx 



 
 

RESUMO 

 

O objeto do presente estudo é analisar os efeitos da tecnologia, sobretudo o 

fenômeno da uberização e seus reflexos, nas relações de trabalho no século XXI. Em segundo 

plano, compreender como o atual contexto histórico pandêmico acelera o processo de 

uberização no país. A partir do início do século XXI, surge uma nova forma de organização 

do trabalho, capaz de mudar relações sociais e conceitos e, inflexivelmente, o próprio direito 

positivo: a “uberização”. Considerando os avanços da tecnologia e sua evolução sem 

precedentes, se faz necessário estudar o fenômeno e seus impactos nas relações de trabalho já 

existentes e em suas novas modalidades. Ainda, surge uma agravante capaz de intensificar 

toda a precarização que envolve o trabalho uberizado: a pandemia do novo coronavírus. Os 

métodos de pesquisa pretendidos nesta dissertação partem de uma pesquisa quantitativa 

(cotejamento de dados locais com nacionais, utilizando-se, para tanto, da Região Sul 

Fluminense do Estado do Rio de Janeiro) e qualitativa (entrevistas com líderes de 

movimentos grevistas). A estrutura do trabalho está disposta através de quatro eixos 

principais: i) o fenômeno da uberização e a 4ª revolução industrial; ii) a pandemia do novo 

coronavírus e seus impactos sociais e econômicos; iii) as condições de trabalho dos 

entregadores de aplicativos durante a pandemia; iv) a mobilização dos entregadores de 

aplicativos e a organização de uma nova categoria. Como resultado, apontar-se-á para a 

intensificação da precarização do trabalho uberizado (com o advento da crise pandêmica) e 

para a importância de mudanças de paradigmas de visões tradicionais do direito trabalhista, 

cabendo ao ordenamento jurídico enfrentar essa nova realidade social e disciplinar novas 

formas de atuação, repensando e reinventando conceitos não tão sólidos. 

 

Palavras-chave: uberização; precarização; pandemia; entregadores de aplicativos; luta de 

classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS 

 

GRÁFICOS 1 E 2 – Sexo, p. 25 

GRÁFICOS 3 E 4 – Raça/cor, p. 26 

GRÁFICO 5 E 6 – Idade, p. 27 

GRÁFICO 7 E 8 – Empresas detentoras, p. 28 

GRÁFICO 9 E 10 – Dias na semana, p. 30 

GRÁFICOS 11 E 12 – Adoção de medidas protetivas oferecidas pelos APPs, p. 34 

GRÁFICOS 13 E 14 – Adoção de medidas protetivas pelo entregador, p. 34 

GRÁFICOS 15 E 16 – Medo de se contaminar com o coronavírus no trabalho, p. 36 

TABELA 1 – Tempo de trabalho (nacional), p. 29 

TABELA 2 – Tempo de trabalho (local), p. 29 

TABELA 3 – Remuneração (nacional), p. 32 

TABELA 4 – Remuneração (local), p. 33 

TABELA 5 – Medidas adotadas pelo entregador (nacional), p. 35 

TABELA 6 – Medidas adotadas pelo entregador (local), p. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................11 

1. O FENÔMENO DA ”UBERIZAÇÃO” E A 4ª REVOLUÇÃO 

INDUSTRIAL..........................................................................................................................12 

2. A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E SEUS IMPACTOS SOCIAIS E 

ECONÔMICOS......................................................................................................................17 

3. AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS 

DURANTE A PANDEMIA: COTEJAMENTO ENTRE PESQUISA LOCAL E 

NACIONAL.............................................................................................................................22 

3.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS................................................................................25 

3.2 TEMPO DE TRABALHO.............................................................................................28 

3.3 REMUNERAÇÃO.........................................................................................................31 

3.4 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELAS PLATAFORMAS DE 

APLICATIVOS....................................................................................................................33 

3.5 MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELOS ENTREGADORES POR CONTA 

PRÓPRIA............................................................................................................................34 

4. A MOBILIZAÇÃO DOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS E A 

ORGANIZAÇÃO DE UMA NOVA CATEGORIA: A LUTA DE CLASSES DURANTE 

A PANDEMIA.........................................................................................................................37 

4.1 PAULO, “GALO” – SP..................................................................................................40 

4.2 LUCIANA – SP..............................................................................................................55 

4.3 ÁLVARO – RJ...............................................................................................................59 

4.4 EDUARDA – RJ............................................................................................................63 

4.5 VICTOR - ES.................................................................................................................69 

4.6 PEDRO (FICTÍCIO) - MG.............................................................................................73 

4.7 MATHEUS – DF............................................................................................................77 

4.8 TIRZA – RS...................................................................................................................84 

CONCLUSÃO.........................................................................................................................87 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................91 

 

 

 

 

 



 

11 
 

INTRODUÇÃO 

A partir do início do século XXI, surge uma nova forma de organização do trabalho, 

capaz de mudar relações sociais e conceitos e, inflexivelmente, o próprio direito positivo: 

a“uberização”. Considerando os avanços da tecnologia e sua evolução sem precedentes, se 

faz necessário estudar o fenômeno e seus impactos nas relações de trabalho já existentes e em 

suas novas modalidades. 

A chamada uberização das relações laborais é um fenômeno que descreve a 

emergência de um novo padrão de organização do trabalho a partir dos avanços da tecnologia. 

Assim, há que se compreender o conflito segundo os traços de contemporaneidade que 

marcam a utilização das tecnologias disruptivas no desdobramento da relação capital-trabalho, 

cuja dinâmica combina flexibilidade, alto nível de controle de condutas, intensificação do 

trabalho e da competição entre os trabalhadores, instabilidade e precarização
1
. 

A relevância desse trabalho justifica-se na insurgência de mais uma nova inovação 

tecnológica, a qual marca, concomitantemente, o início de uma nova era. Essa “inovação” nas 

relações de trabalho vem gerando conflitos, sobretudo na Justiça Trabalhista. Além disso, não 

há na legislação vigente – mesmo com a Reforma Trabalhista de 2017 – nenhuma 

normatização para a inserção do trabalhador aos novos desafios do mercado de trabalho no 

século XXI.  

Ainda, surge uma agravante capaz de intensificar toda a precarização que envolve o 

trabalho uberizado: a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Com o advento da 

pandemia, os entregadores de aplicativos se tornaram essenciais para a manutenção do 

isolamento e da quarentena da população, sendo um dos principais grupos expostos ao vírus. 

Destarte, as condições de trabalho destes trabalhadores se tornaram ainda mais precárias: a 

combinação de jornada excessiva de trabalho com a queda da remuneração e a falta de 

equipamentos de proteção individual. 

A partir dos problemas expostos, surgem algumas indagações: O que é a Quarta 

Revolução Industrial, a mais desconcertante revolução produtiva em curso na história da 

humanidade? Que impactos causará? Quais as mudanças que o processo de uberização 

implica? E como a crise pandêmica intensifica esse processo? Quais as consequências 

advindas com essa nova forma de organização de trabalho para os trabalhadores? Como 

                                                           
1
 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Uber e relação de emprego em tempos de pós-verdade. LTr Suplemento 

Trabalhista. São Paulo, v.53, n.74, p.387-394, 08 set. 2017. 



 

12 
 

ficarão as lutas por emancipação do “uberiado
2
”? Haverá um sindicato da categoria? Como a 

sociedade têm se posicionado a partir do advento dessa nova forma de organização social do 

trabalho? Como o Direito deve enfrentar essa inovação tecnológica e qual o seu papel perante 

a sociedade? 

É precisamente neste contexto que se insere o presente trabalho, que tem como 

principal objetivo analisar os efeitos da tecnologia, sobretudo o fenômeno da uberização e 

seus reflexos, nas relações de trabalho no século XXI. Em segundo plano, compreender como 

o atual contexto histórico pandêmico acelera o processo de uberização no país e apresentar 

como têm sido as mobilizações dos entregadores de aplicativos e a organização de uma nova 

categoria, em busca de melhores condições de vida e de trabalho. 

Assim, a estrutura do trabalho está disposta através de quatro eixos principais: i) o 

fenômeno da “uberização” e a 4ª revolução industrial; ii) a pandemia do novo coronavírus e 

seus impactos sociais e econômicos; iii) as condições de trabalho dos entregadores de 

aplicativos durante a pandemia: cotejamento entre pesquisa local e nacional; iv) a mobilização 

dos entregadores de aplicativos e a organização de uma nova categoria: a luta de classes 

durante a pandemia.  

Em um primeiro momento, pretende-se apresentar o fenômeno da uberização, seus 

conceitos e desenvolvimento através das novas tecnologias disruptivas para, em seguida, 

apresentar o surgimento da pandemia do novo coronavírus no mundo, seus reflexos e seus 

principais impactos sociais e econômicos.  

Em um segundo momento, pretende-se abordar o tema através de duas pesquisas: 

uma quantitativa e outra qualitativa. A quantitativa, através do cotejamento entre pesquisa 

nacional e local (aborda-se, nesse caso, a Região Sul Fluminense do Estado do Rio de 

Janeiro), cujo objetivo é investigar as condições de trabalho a que estão submetidos os 

entregadores de aplicativos durante a pandemia. A qualitativa, através de entrevistas 

realizadas com os principais líderes do movimento dos entregadores, de 6 (seis) Estados 

brasileiros, cujo objetivo é identificar como tem sido a mobilização e a luta dos trabalhadores 

em busca de melhores condições de trabalho e de vida. 

 

1. O FENÔMENO DA”UBERIZAÇÃO” E A 4ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

                                                           
2
  O uberiado é mais complexo do que o proletariado. O que marca a sua distinção com o período anterior, como 

é a ausência de regulação. Veja mais em: INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. Ubercapitalismo 

euberiado. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/568994-ubercapitalismo-e-

uberiado>. Acesso em agosto de 2020. 
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Denominam-se como Revolução Industrial os diversos processos de transformações 

que ocorreram ao longo da história na indústria. Podemos dizer, então, que todas as mudanças 

tecnológicas ocorridas no período do século XVIII, as quais trouxeram inúmeros impactos, 

seja na sociedade ou na economia, ficaram conhecidas como “Revolução Industrial”, que se 

iniciou na Inglaterra. Porém, com o tempo, se estendeu para outras regiões
3
. 

A partir da Revolução Industrial, o homem não parou mais de procurar formas mais 

sistemáticas e gestões disciplinadoras capazes de aumentar a produção e, teoricamente, o 

lucro com a venda em massa dos produtos manufaturados. Nesse movimento histórico, os 

trabalhadores sempre foram compelidos a adotar modelos e fórmulas de organização do labor 

que fossem capazes de fazê-los trabalhar de forma a aumentar os lucros dos donos das 

indústrias e do capital
4
.  

Na história desse movimento, que em essência se repete, a presença do lucro nas mãos 

de alguns evolui com a tecnologia e ganha outros contornos. Entretanto, o alvo continua o 

mesmo: a concentração de capital nas mãos de poucos através do movimento de muitos
5
. 

Em um cenário de evolução da organização social e econômica, avaliam-se algumas 

visões sobre o desenvolvimento da organização do trabalho, como o taylorismo, o fordismo, o 

toyotismo e, mais recentemente, o fenômeno da uberização.  

Nesta virada do século XXI, experimentamos o rápido desenvolvimento tecnológico, 

desaguado na evolução da chamada 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0, conceito este 

desenvolvido e fundido, inicialmente, pelo alemão Klaus Schwab, diretor e fundador do 

Fórum Econômico Mundial
6
. 

Para Schwab, essas tecnologias emergentes não são meros avanços incrementais das 

tecnologias digitais atuais, mas sim verdadeiramente disruptivas: 

[...] atualmente, enfrentamos uma grande diversidade de desafios fascinantes; entre 

eles, o mais intenso e importante é o entendimento e a modelagem da nova 

revolução tecnológica, a qual implica nada menos que a transformação de toda a 

humanidade. Estamos no início de uma revolução que alterará profundamente a 

maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, escopo e 

complexidade, a 4ª Revolução Industrial é algo que considero diferente de tudo 

aquilo que já foi experimentado pela humanidade
7
. 

 

                                                           
3
 SOUZA, Erick RR. Entenda sobre Indústria 4.0: a Quarta Revolução Industrial que estamos vivendo 

hoje. eBook Kindle. Amazon, 2018, n.p. 
4
 MARTINS, Ana Christina Tavares; MIRANDA, Mária Geralda de. Capital social, precarização e 

uberizaçãodo trabalho. Disponível em: <https://doi.org/10.30749/2594-8261.v1n1p93-108>. Acesso em 

novembro de 2019. 
5
 Ibidem, p. 7. 

6
SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. São Paulo: Edipro, 2016, p. 1. 

7
Ibidem, p. 3. 
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Como nas revoluções anteriores, inovações tecnológicas a impulsionam: inteligência 

artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 3D,nanotecnologia, 

biotecnologia, etc. Entretanto, Klaus Schwab alerta que “o que torna a Quarta Revolução 

Industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão de tecnologias e a interação 

entre os domínios físicos, digitais e biológicos
8
”. 

Assim, a revolução tecnológica experimentada nesta virada de século XXI, também 

conhecida como a 4ª Revolução Industrial, introduziu uma nova forma de se estruturar uma 

empresa, produtora de bens e serviços e como ela se relaciona com o mercado, provocando 

mudanças sociais, éticas e jurídicas
9
. 

Segundo a teoria do materialismo dialético, toda forma de produção da vida em 

sociedade (escravatura, feudalismo, capitalismo) encerra em si os germes de sua própria 

destruição. Isto é a constatação histórica que pode ser percebida, sentida e acompanhada. 

Vivencia-se, atualmente, um momento de ampla transformação de viver e “ganhar a vida” em 

sociedade
10

. 

Não é a primeira vez que são reivindicadas grandes mudanças no mundo do trabalho 

em escala global. É recorrente a tese de que determinadas transformações levariam até mesmo 

à perda de centralidade do trabalho em nossa sociedade. Esse chamado adeus ao trabalho, 

todavia, não se confirmou
11

. 

A chamada Quarta Revolução Industrial, ou como alguns autores preferem dizer 

Indústria 4.0, como Costa e Gald
12

, trouxe consigo a expressão “uberização” das relações de 

trabalho, em alusão ao mundialmente conhecido aplicativo digital (Uber) de transporte de 

passageiros. Significa dizer o surgimento de uma nova possibilidade de trabalho, rompendo 

com o padrão tradicional de contrato de trabalho, que tem suas raízes no próprio princípio da 

continuidade da relação de emprego
13

. 

Nesse espeque, as transformações ocorridas na sociedade mundial, tendo como 

principal característica a revolução tecnológica, ocasionaram o surgimento de novas formas 

                                                           
8
 SCHWAB, Klaus. op. cit.. Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 

9
CASTILHO, Paulo César Baria de. Uber e relação de emprego em tempos de pósverdade. LTr SuplementoT

rabalhista. São Paulo, v. 53, n. 74, p. 388, 08 de set. 2017. 
10

 GALD, Will. o.p. cit.. Editora Amazon. Washington/USA. 1ª Ed. 2018. eBook Kindle. n.p. 
11

 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 

trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. 
12

 COSTA, César da. Indústria 4.0: o futuro da indústria nacional. POSGERE – Pós Graduação em Revista. 

v.1, n.4, p. 5-14, 2017; GALD, Will. Indústria 4.0: Riqueza, Cidadania e Estado. Editora Amazon. 

Washington/USA. 1ª Ed. 2018. eBook Kindle. n.p. 
13

 KELLER, Werner. As cooperativas digitais – um efeito posterior ao fenômeno da uberização nas relações 

de trabalho. São Paulo: 2017. LTr. Suplemento Trabalhista 073/17 – p. 383. 
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de organização do trabalho e, dentro desse contexto, o fenômeno da uberização ganhou 

proporção em diversos ramos do mercado
14

. 

A uberização trata-se de modelo de organização laboral, que tem como característica 

marcante a precarização do trabalho através de tecnologias disruptivas no desdobramento da 

relação capital-trabalho
15

. A uberização inaugura uma nova forma de organizar o trabalho no 

mundo capitalista moderno, cuja dinâmica combina flexibilidade, alto nível de controle de 

condutas, intensificação do trabalho e da competição entre os trabalhadores, instabilidade e 

precarização
16

. 

Representa, de sobremaneira, perda de direitos, trabalho just-in-time, exploração do 

sobretrabalho, do trabalho parcial, do trabalho instável, do nanoempresário-de-si, do bico, 

proporcionado pela sofisticação tecnológica e realizado por corporações globais
17

. 

Para Abílio, a uberização: 

[...] refere-se a um novo estágio da exploração do trabalho, que traz mudanças 

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

formas de controle, gerenciamento e expropriação do trabalho. Trata-se de um novo 

passo nas terceirizações, que, entretanto, ao mesmo tempo que se complementa 

também pode concorrer com o modelo anterior das redes de subcontratações 

compostas pelos mais diversos tipos de empresas. A uberização consolida a 

passagem do estatuto de trabalhador para o de um nanoempresário-de-si 

permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe garantias mínimas ao mesmo 

tempo que mantém sua subordinação; ainda, se apropria, de modo administrado e 

produtivo, de uma perda de formas publicamente estabelecidas e reguladas do 

trabalho
18

. 

 

Já para Pochmann: 

o que estamos denominando de uberização é uma nova fase, que é praticamente a 

autonomização dos contratos de trabalho. É o trabalhador negociando 

individualmente com o empregador a sua remuneração, seu tempo de trabalho, 

arcando com os custos do seu trabalho
19

. 

 

                                                           
14

 GOMES, Brenda Karla Evangelista. Os desafios do direito do trabalho frente às tecnologias disruptivas: o 

problema da uberização no Brasil. Disponível em: <https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/iniciacao-

cientifica/article/download/473/397/>. Acesso em novembro de 2019. 
15

 Ibidem, pág 1. 
16

 CASTILHO, Paulo Cesar Baria de. Uber e relação de emprego em tempos de pós-verdade. LTr Suplemento 

Trabalhista. São Paulo, v.53, n.74, p.387-394, 08 set. 2017. 
17

 ABÍLIO, Ludmila Costek. Uberização do trabalho: subsunção real da viração. Passa Palavra.19 fev. 2017. 

Disponível em: <http://passapalavra.info/2017/02/110685>. Acesso em: 20 mar.2017. 
18

Ibidem, pág. 3. 
19

 POCHMANN, Márcio. A uberização leva à intensificação do trabalho e da competição entre os 

trabalhadores. In: Revista POLI: saúde, educação e trabalho. Ano XI. Nº 48. Nov./dez. 2016, p. 16-19. 

Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/poliweb48.pdf>. Acesso em agosto de 2020. 
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O uberismo é experimentado como uma forma de organizar e remunerar a força de 

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

sociais e trabalhistas tendam a se reduzir
20

. 

A sociedade encontra-se diante de uma inovação tecnológica e mercadológica, que 

tem usado eficiente aplicação de marketing para disseminar seus interesses econômicos. É a 

mais forte expressão do capitalismo no século XXI
21

. Ora, é o surgimento de uma nova forma 

de trabalho, que rompe com o padrão tradicional do contrato de trabalho, o contrato de 

emprego por prazo indeterminado que, como já dito anteriormente, tem suas raízes no 

princípio da continuidade da relação de emprego. 

A uberização acarretou o surgimento de diferentes papéis sociais possibilitando um 

novo mercado de trabalho, não mais atrelado à legislação trabalhista ou às condições 

contratuais, mas condicionado à racionalidade (neo)liberal: 

[...] a tecnologia costuma ser empregada como algo „externo‟ à humanidade e 

indiferente à sua sorte [...] Ela torna-se uma ameaça, brandida regularmente, como 

maneira específica de eliminar de eliminar trabalho (isto é, emprego) na vida social, 

substituindo os seres concretos em funções que, doravante, serão eliminadas pelo 

uso de tal ou qual método ou tecnologia. A tecnologia é simultaneamente ameaça 

difusa de desemprego e promessa do fim do trabalho
22

. 

 

Para Slee, o capitalismo se apropriou das tecnologias de compartilhamento, fazendo 

das ideias comunitárias uma fonte de lucro:  

[...] a promessa de um caminho humano para o mundo corporativo é, ao contrário do 

que possa parecer, uma forma mais agressiva de capitalismo, com desregulação, 

novas formas de consumismo e uma nova onda de trabalho precarizado
23

.  

 

Desse modo, tal fenômeno é um ponto cego para o Direito do Trabalho, haja vista que 

a proteção dada ao trabalhador pela legislação trabalhista e consolidada pelos tribunais ocorre, 

em larga escala, no âmbito das formas tradicionais de trabalho
24

. 

No entanto, embora o enquadramento das novas formas de contratação ao Direito do 

Trabalho gere dificuldades, especialmente em razão da utilização de recursos de tecnologia da 
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informação, a interpretação de tais relações de trabalho deve ser norteada pelos princípios do 

Artigo I da Declaração de Filadélfia da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

afirmam: 

a) o trabalho não é uma mercadoria; 

b) a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável a um 

progresso ininterrupto; 

c) a penúria, seja onde for, constitui um perigo para a prosperidade geral; 

d) a luta contra a carência, em qualquer nação, deve ser conduzida com infatigável 

energia, e por um esforço internacional contínuo e conjugado, no qual os 

representantes dos empregadores e dos empregados discutam, em igualdade, com os 

dos Governos, e tomem com eles decisões de caráter democrático, visando o bem 

comum
25

. 

Assim, a temática tem se expandido por entre estudiosos e profissionais do mundo do 

trabalho e, ainda, tem encontrado repercussão nas inúmeras ações judiciais em curso que 

pleiteiam reconhecimento de vínculo empregatício e em produções institucionais, como do 

Ministério Público do Trabalho
26

. 

Com o advento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a situação se agravou 

e as discussões a respeito do fenômeno da uberização e da precarização do trabalho se 

intensificaram, especialmente quanto às condições de trabalho destes trabalhadores.  

 

2. A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS E SEUS IMPACTOS SOCIAIS 

E ECONÔMICOS 

 A crise mundial de múltiplas faces (social, humanitária, sanitária, científica, 

política, cultural, econômica, etc.) trazida por um inimigo invisível a olho nu, levando a 
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Organização Mundial da Saúde a reconhecer, em 11 de março de 2020, uma pandemia 

mundial (COVID-19), tem deixado perplexa a sociedade internacional, suscitando não poucos 

questionamentos que, mais cedo ou mais tarde, acabariam desaguando na seara jurídica
27

. 

 A pandemia de COVID-19, também conhecida como pandemia de coronavírus, 

é uma pandemia em curso de COVID-19, uma doença respiratória aguda causada pelo 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2)
28

. A doença foi 

identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da 

China, em 01 de dezembro de 2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do 

mesmo ano
29

. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos 

confirmados tinham principalmente ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de 

Huanan, que também vendia animais vivos
30

. 

Os sintomas variam de leves a muito graves, podendo chegar ao óbito em algumas 

situações. São alguns dos sintomas: i) mais comuns: febre, tosse seca e cansaço; ii) menos 

comuns: dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de 

paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés; e, 

graves: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e perda de fala ou 

movimento
31

. 

A transmissão ocorre de pessoa a pessoa a partir de gotículas respiratórias ou contato 

próximo (dentro de 1 metro). As pessoas em contato com alguém que tenha sintomas 

respiratórios (por exemplo, espirros, tosse, etc.) estão em risco de serem expostas a gotículas 

respiratórias potencialmente infecciosas, como os profissionais de saúde e demais que atuem 

no socorro, atendimento e acompanhamento de pacientes
32

. 

Prevê-se que o período de incubação, ou seja, o tempo entre a exposição ao vírus e o 

aparecimento dos sintomas pode variar de 2 a 14 dias. As pessoas portadoras do vírus, mas 

sem manifestação ou com manifestações leves, dificultam o controle e aumentam a chance de 
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propagação dos casos. Existem, ainda, grupos populacionais mais vulneráveis, como maiores 

de 60 anos, portadores de doenças crônicas, imuno comprometidos e gestantes
33

. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de uma 

pandemia
34

.  No Brasil, o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020 reconheceu a 

ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio de Mensagem nº 93 de 18 de março de 2020
35

: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do 

atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de 

novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da 

solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, 

de 18 de março de 2020. 

 

Em seguida, uma Lei nacional foi sancionada pelo Presidente da República para tratar 

de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Trata-se da Lei nº 13.979/2020, 

também conhecida atualmente como “Lei do coronavírus”, que objetiva a proteção da 

coletividade. 

O diploma prevê os mecanismos que podem ser manejados pelas autoridades 

sanitárias com vistas a conter o avanço da doença. Entre eles, destacam-se a quarentena e o 

isolamento. Este é a separação de pessoas já contaminadas (e também de bagagens, meios de 

transporte, correspondência etc.), de maneira que se evite a propagação do vírus. Já a 

quarentena se refere a pessoas que ainda não contraíram o vírus, além da restrição de 

atividades
36

. 

A referida Lei traz especificamente as diferenciações: 

Art. 2º  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 
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I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, 

meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, 

de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e 

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 

contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, 

contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de 

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do 

coronavírus
37

. 

 

Além do isolamento e da quarentena, foram necessárias, ainda, diversas outras 

medidas adotadas pelas autoridades e órgãos competentes a fim de conter a difusão da 

COVID-19. Com grande número de casos diários, os governos estaduais e municipais seguem 

buscando alternativas para o enfrentamento da doença ao mesmo tempo em que tentam 

reduzir os impactos econômicos decorrentes da pandemia (Rio de Janeiro: Decreto nº 46.973 

de 16 de março de 2020; São Paulo: Decreto nº 64.881 de 22 de março de 2020; Espírito 

Santo: Decreto nº 4593-R de 13 de março de 2020, etc).  

Dentre as medidas adotadas, destacam-se
38

:  

CATEGORIAS DETALHAMENTO 

Suspensão de eventos suspensão de eventos públicos e/ou privados e atividades culturais, de lazer, religiosos 

e esportivos 

Suspensão de aulas suspensão de atividades educacionais (públicas e privadas, incluindo creche, ensino 

infantil, fundamental, médio e superior) 

Quarentena de grupos 

de risco 

regime especial de trabalho (teletrabalho/home office/trabalho remoto) para 

funcionários que estão nos grupos de risco para a COVID-19, a saber: indivíduos com 

idade igual ou superior a 60 anos, gestantes ou lactantes e/ou portadores de doenças 

crônicas 

Paralisação econômica 

(plena ou parcial) 

suspensão de atendimento ao público nos serviços públicos não essenciais e/ou 

orientação para teletrabalho dos servidores 

fechamento de centros comerciais (shoppings, galerias e congêneres), academias ou 

centros de esportes privados (ou seja, estabelecimentos comerciais que geram 

aglomerações por sua natureza) 

suspensão do funcionamento de estabelecimentos alimentícios (bares, restaurantes, 

lojas de conveniência e similares), incluindo proibição de atendimento ao público 

presencial e/ou consumo no local 

suspensão do atendimento ao público de prestadores de serviços e de demais 

estabelecimentos comerciais não essenciais 
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suspensão de atividades industriais não essenciais 

Restrição do 

transporte 

suspensão ou restrição da circulação do transporte de passageiros intermunicipal e/ou 

interestadual de qualquer modalidade 

Quarentena da 

população 

recomendação de quarentena para toda a população 

 

Ainda, com o intuito de minimizar os efeitos do avanço da pandemia no país, adotou-

se outras medidas como: i) a implementação do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982 de 02 de 

abril de 2020
39

): benefício financeiro no valor inicialmente de R$600,00 (seiscentos reais) 

para manutenção da renda e subsistência de desempregados, trabalhadores informais, 

microempreendedores e grupos hipossuficientes; ii) a implementação do Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (Lei nº 14.020 de 06 de julho de 

2020
40

): pagamento ao trabalhador do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e 

da Renda (Bem), custeado pela União, nos casos de redução proporcional da jornada de 

trabalho e do salário e/ou suspensão temporária do contrato de trabalho para garantir a 

continuidade das atividades laborais e empresariais.  

O Decreto nº 10.282 de 20 de março de 2020
41

 regulamentou a Lei nº 13.979 de 06 de 

fevereiro de 2020 para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, as quais 

poderiam ainda continuar em funcionamento, mas com medidas de proteção, tais como: i) uso 

de equipamentos de proteção como máscaras ou face shield, ii) distanciamento de 2 metros 

entre pessoas, funcionários, clientes, etc;iii) uso contínuo de álcool em gel 70%; iv) redução 

de horário de seu funcionamento; etc
42

. 
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Foram considerados como serviços públicos e atividades essenciais várias atividades, 

senão vejamos: 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 

exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se 

refere o § 1º. 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 

aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 

custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 

transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

V - trânsito e transporte interestadual e internacional de passageiros;           (Redação 

dada pelo Decreto nº 10.329, de 2020) 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

(...) 

 

Até 21 de janeiro de 2021, ao menos 2.092.353 pessoas morreram no mundo todo de 

COVID-19 e 97.445.197 foram infectadas pelo novo coronavírus. Embora o surto tenha 

começado na China, alcançou agora 220 países e territórios, sendo que 207 destes relataram 

mortes
43

. 

A crise pandêmica, que assolou os países em escala global, trouxe à tona uma série de 

desdobramentos para seu enfrentamento e contenção da sua difusão. Isto fez com que a 

sociedade em geral questionasse com mais intensidade os problemas sociais e as condições a 

que os trabalhadores estão submetidos. 

 

3. AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ENTREGADORES DE 

APLICATIVOS DURANTE A PANDEMIA: COTEJAMENTO ENTRE PESQUISA 

LOCAL E NACIONAL 

Com o intuito de investigar as condições de trabalho em que os trabalhadores estão 

submetidos durante a pandemia, realizou-se a pesquisa de campo: “Condições de trabalho dos 

entregadores de aplicativos em meio à pandemia da COVID-19 na Região Sul Fluminense do 

Estado do Rio de Janeiro”, tendo como base e inspiração a pesquisa de campo de âmbito 
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nacional: “Condições de trabalho de entregadores via plataforma digital durante a COVID-

19
44

”. 

A escolha pela realização da pesquisa deve-se a fatores diversos de reconfiguração das 

condições de trabalho em plataformas digitais no cenário de pandemia, tais como o suposto 

aumento na jornada exaustiva dos entregadores e na respectiva diminuição da remuneração, o 

suposto acréscimo do número de desligamentos injustificados de trabalhadores, o crescente 

número de manifestações de entregadores pelo país reivindicando, principalmente, medidas 

de segurança e saúde do trabalho durante a COVID-19, etc
45

.  

Ademais, esta modalidade de trabalho de entregas por aplicativo adquiriu grande 

centralidade desde a expansão da COVID-19, em razão das adoções das medidas de 

isolamento social e da classificação do serviço de entrega como atividade essencial para fins 

de enfrentamento da disseminação do vírus: 

Decreto nº 10.282/2020 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o 

exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se 

refere o § 1º. 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 

aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 

segurança da população, tais como: 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, 

limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção; (Redação dada pelo Decreto 

nº 10.329, de 2020)
46

. 

 

Tal pesquisa de inspiração tratou-se de um estudo que teve por objetivo identificar os 

impactos da pandemia da COVID-19 nas condições de trabalho dos entregadores via 

plataforma digital, das principais empresas detentoras de plataformas digitais no Brasil, 

especialmente IFOOD, UBER EATS, RAPPI de LOGGI. Tratou-se de um primeiro olhar 
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sobre uma pesquisa mais ampla intitulada “Trabalho por plataformas digitais, reconfigurações 

jurídicas e novos direitos”, vinculado ao projeto de pesquisa sediado na Universidade Federal 

do Paraná
47

.  

A pesquisa de abrangência nacional, com ênfase nas grandes cidades, foi realizada no 

período de 13 a 27 de abril de 2020, por meio de um questionário on-line na plataforma 

Google, com o objetivo de investigar, no contexto da pandemia: a) se houve alteração no 

tempo de trabalho; b) se ocorreu variação na remuneração recebida; c) se as empresas 

forneceram os meios de proteção necessários (como álcool-gel, máscaras e orientações 

gerais); d) como se deu a relação dos trabalhadores com os riscos de contaminação na 

pandemia
48

. 

Os dados da pesquisa consistiram em 298 questionários respondidos, abrangendo 29 

cidades, com concentração em quatro delas – São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Curitiba –, 

que, juntas, totalizaram 82,9% das respostas
49

.  

Os resultados revelados
50

 apontaram para a manutenção de longos tempos de trabalho, 

associado à queda da remuneração desses trabalhadores que hoje arriscam sua saúde e a de 

suas famílias, no desempenho de um serviço essencial para a população brasileira, ao 

contribuírem para a implementação e a manutenção do isolamento social no contexto da 

pandemia. Em relação às medidas de proteção, os trabalhadores as vêm tomando e as 

custeando por conta própria. A grande maioria dos entrevistados afirmou adotar uma ou mais 

medidas de proteção na execução de seu trabalho, enquanto as medidas adotadas pelas 

empresas concentram-se na prestação de orientações. 

Desta feita, foi tendo como base os alarmantes resultados da pesquisa de âmbito 

nacional, que se aflorou a ideia da realização de uma pesquisa de âmbito local, mais 

específica e restrita, cujos resultados poderiam apontar por uma expansão da precarização do 

trabalho uberizado de forma graduada e intensificada por todo o território nacional. 

A pesquisa de âmbito local, no bojo do presente Trabalho de Conclusão de Curso, se 

limitou a abranger apenas a Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, cujos 

componentes desta Região são os seguintes municípios: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra 

Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das 
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Flores, Valença e Volta Redonda. A maior cidade desta região é Volta Redonda, com cerca de 

260 000 habitantes
51

. 

Do mesmo modus operandi, optou-se por realizar um questionário on-line por meio da 

ferramenta Google Forms, diante do interesse em expandir o alcance da pesquisa, bem como 

manter o isolamento social. Desta forma, buscou-se garantir a produção científica, sem 

acarretar aumento de contato físico, preservando-se, assim, a saúde pública. 

Para a disseminação do questionário foi utilizado o método “bola de neve”
52

, em que 

integrantes de diferentes redes sociais respondem ao questionário e, depois, o repassaram para 

outras redes. Vale ressaltar que o uso do questionário on-line por estes trabalhadores mostra-

se abrangente e não-enviesado, considerando que eles estão familiarizados com o uso 

tecnologias da informação e da comunicação. 

A pesquisa de âmbito local tinha como objetivos os mesmos já estampados pela 

pesquisa de âmbito nacional, tendo como objetivo final a comparação dos resultados. A 

pesquisa se deu no período de julho a outubro de 2020 e obteve o êxito de 44 questionários 

respondidos, abrangendo 14 cidades, com concentração em duas delas – Volta Redonda e 

Barra Mansa – que, juntas, totalizam quase 90% das respostas. 

 

3.1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Com o propósito de apreender o perfil socioeconômico das trabalhadoras e dos 

trabalhadores uberizados, serão destacados os seguintes eixos de análise: gênero, cor/raça, 

idade, empresa/plataforma, tempo de trabalho, dias trabalhados na semana, remuneração, 

medidas protetivas (oferecidas pelo App e adotadas pelos prestadores de serviço) e, por fim, o 

receio de ser contaminado pela COVID-19. 

Quanto ao gênero, entre os respondentes da pesquisa de âmbito nacional e local, a 

quase totalidade deles – 94,6% e 86,4%, respectivamente – se apresentaram como sendo do 

sexo masculino.  

GRÁFICOS 1 e 2 – SEXO 
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FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
53

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 

 

Quanto à cor ou raça, entre os respondentes da pesquisa nacional, 39,9% se 

identificaram como branco; 44% como pardo; 14,8% como negro; e 1% como indígena. Já 

entre os respondentes da pesquisa local, 65,9% se identificaram como branco; 22,7% como 

pardo e 11,4% como negro. 

GRÁFICOS 3 e 4 – RAÇA/COR 

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
54

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 
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No que se refere à distribuição por idade, entre os respondentes de âmbito nacional, 

18,1% dos entrevistados tinham até 24 anos; 47% encontravam-se entre 25 e 34; 31,2% entre 

35 e 44 anos; e 3,7% possuía mais de 44 anos. Portanto, o perfil preponderante dos 

entregadores entrevistados em âmbito nacional é de homens que se reconhecem como brancos 

ou pardos (83,9%), com idade entre 25 e 44 anos (78,2%). Em contrapartida, entre os 

respondentes de âmbito local, 33,3% dos entrevistados tinham até 24 anos; 42,5% 

encontravam-se entre 25 e 34; 11% entre 35 e 44 anos; e 10,7% possuía mais de 44 anos. 

Portanto, o perfil preponderante dos entregadores entrevistados em âmbito local é de homens 

que se reconhecem como brancos ou pardos (88,6%), com idade entre 25 e 44 anos (64,2%). 

 

GRÁFICOS 5 e 6 – IDADE 

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
55

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora 

No que se refere às empresas detentoras de plataformas digitais pesquisadas (IFood, 

Rappi, Uber Eats e Loggi), em âmbito nacional, 23,8% dos respondentes disseram trabalhar 

em apenas uma destas empresas e 5,7% afirmaram que não trabalham em nenhuma delas. 

Entre os demais, 70,5% dos respondentes disseram que trabalhavam para duas ou mais 

plataformas e, entre estes, 5,7% afirmaram estar inscritos nas quatro plataformas sugeridas e 
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outras. Quando se analisam as plataformas digitais que possuem mais trabalhadores que se 

dedicam com exclusividade, constata-se que a maior parte citou a IFood (9,4%), seguida da 

Uber Eats (5,4%), da Rappi (5%) e da Loggi (4%). 

Já no que se refere às empresas detentoras de plataformas digitais pesquisadas (IFood, 

Rappi, Uber Eats e Loggi), em âmbito local, mais da metade dos respondentes afirmaram 

trabalhar na empresa IFood (52,3%). Em sequência, 34,1% dos respondentes afirmaram 

trabalhar na empresa Uber Eats. As outras empresas de aplicativos receberam pouca 

porcentagem: 2,3% para a empresa Rappi e Loggi, respectivamente, sendo o restante para 

restaurantes e estabelecimentos fixos, sem o intermédio de uma plataforma.  

 

GRÁFICOS 7 e 8 – EMPRESAS DENTEDORAS 

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
56

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 

Assim, diante dos gráficos apresentados, infere-se que o perfil dos entrevistados, tanto 

na pesquisa local e nacional, é de pessoas do sexo masculino, de cor/raça branca ou parda, 

com idades entre 25 e 44 anos.  

 

3.2. TEMPO DE TRABALHO 
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Quanto ao tempo de trabalho verifica-se que houve um considerável aumento no 

número de horas diárias trabalhadas pelos respondentes do questionário. Em âmbito nacional, 

quanto à opção “mais de 4 horas diárias” houve um aumento de 2,2%; “entre 4 e 6 horas 

diárias”, houve um aumento de 13,3%; “entre 7 e 8 horas diárias”, houve um aumento de 

22,5%; “entre 9 e 10 horas diárias”, houve um aumento 24%; “entre 11 e 12 horas diárias”, 

houve um aumento de 21,1%; “entre 13 e 14 horas diárias”, houve um aumento de 8,8%; e, 

“mais de 15 horas diárias”, houve um aumento de 7,7%. 

TABELA 1 – TEMPO DE TRABALHO (NACIONAL)

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
57

. 

 

Já em âmbito local, quanto à opção “mais de 4 horas diárias”, manteve-se a mesma 

porcentagem; “entre 4 e 6 horas diárias”, houve um aumento de 6,8%; “entre 7 e 8 horas 

diárias”, houve um decréscimo de 11,3%; “entre 9 e 10 horas diárias”, houve um aumento de 

2,2%; “entre 11 e 12 horas diárias”, houve um aumento de 4,6%;  “entre 13 e 14 horas 

diárias”, manteve-se a mesma porcentagem; e, “mais de 15 horas diárias”, houve um aumento 

de 6,8%. 

 

TABELA 2 – TEMPO DE TRABALHO (LOCAL) 

                                                           
57

ABÍLIO, Ludmila Costhek; ALMEIDA, Paulo Freitas; AMORIM, Henrique; CARDOSO, Ana Claudia 

Moreira; FONSECA, Vanessa Patriota da; KALIL, Renan Bernardi; MACHADO, Sidnei. Condições de 

trabalho de entregadores via plataforma digital durante a Covid-19. Revista Jurídica Trabalho e 

Desenvolvimento Humano, Campinas, EDIÇÃO ESPECIAL – DOSSIÊ COVID-19, p. 1-21, 2020. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Mais de 15 horas diárias

Entre 13 e 14 horas diárias

Entre 11 e 12 horas diárias

Entre 9 e 10 horas diárias

Entre 7 e 8 horas diárias

Entre 4 e 6 horas diárias

Máximo de 4 horas diárias

Tempo de Trabalho - Pesquisa Nacional 

Antes da pandemia Durante a pandemia



 

30 
 

 

FONTE: Elaboração própria, contraste com os resultados obtidos a partir dos questionários da presente pesquisa, 

elaborados pela autora. 

 

É importante frisar que, nas comparações entre os períodos antes e durante a 

pandemia, foram excluídos os respondentes que disseram ter iniciado o trabalho nas empresas 

detentoras de plataformas digitais de entrega após o início da referida crise de saúde pública. 

Insta ressaltar que, durante a pandemia, 51,9% dos entrevistados de âmbito nacional 

afirmaram trabalhar os sete dias da semana, enquanto 26,3% deles, seis dias. Com isso, 78,1% 

dos entrevistados têm seu tempo de trabalho transversal a sua semana por seis ou sete dias. 

Ao passo que, durante a pandemia, 29,5% dos entrevistados de âmbito local afirmaram 

trabalhar os sete dias da semana, enquanto 43,2% deles, seis dias. Com isso, 72,7% dos 

entrevistados têm seu tempo de trabalho transversal a sua semana por seis ou sete dias. 

 

GRÁFICOS 9 e 10 – DIAS NA SEMANA 
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FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
58

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 

 

Da análise dos gráficos elencados, conclui-se que o tempo de trabalho dos 

entregadores de aplicativos aumentou, se comparado ao período anterior à pandemia, 

refletindo-se em uma alta jornada sobrecarregada. 

 

3.3. REMUNERAÇÃO 

Quanto à remuneração, verifica-se que houve uma considerável queda remuneratória 

durante a pandemia da COVID-19, quando comparado ao momento anterior. O gráfico a 

seguir, relacionado à pesquisa de âmbito nacional, deixa claro que no período anterior à 

pandemia, havia uma concentração nos rendimentos semanais entre R$ 261,00 e R$ 650,00 

reais, chegando a uma renda mínima de R$1.305,00 por mês. Já durante a pandemia, há uma 

concentração nos rendimentos semanais entre R$130,00 e R$520,00 reais, chegando a uma 

renda mínima de R$650,00 por mês. 
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TABELA 3 – REMUNERAÇÃO (NACIONAL)

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
59

. 

 

Por sua vez, o gráfico a seguir, relacionado à pesquisa de âmbito local, deixa claro que 

no período anterior à pandemia, havia uma concentração nos rendimentos semanais entre R$ 

261,00 e R$ 780,00 reais, chegando a uma renda mínima de R$1.305,00 por mês. Já durante 

a pandemia, há uma concentração nos rendimentos semanais entre R$261,00 e R$650,00 

reais, chegando a uma renda mínima de R$1.305,00 por mês, mantendo-se praticamente o 

mesmo rendimento anterior, em que pese a variação maior que antes era de R$780,00.  

 

                                                           
59

ABÍLIO, Ludmila Costhek; ALMEIDA, Paulo Freitas; AMORIM, Henrique; CARDOSO, Ana Claudia 

Moreira; FONSECA, Vanessa Patriota da; KALIL, Renan Bernardi; MACHADO, Sidnei. Condições de 

trabalho de entregadores via plataforma digital durante a Covid-19. Revista Jurídica Trabalho e 

Desenvolvimento Humano, Campinas, EDIÇÃO ESPECIAL – DOSSIÊ COVID-19, p. 1-21, 2020. 

 

0 5 10 15 20 25

Sem resposta

Mais de R$1.041,00 por semana

Entre R$911,00 e R$1.040,00 por semana

Entre R$781,00 e R$910,00 por semana

Entre R$ 651,00 e R$780,00 por semana

Entre R$521,00 e R$ 650,00 por semana

Entre R$391,00 e R$520,00 por semana

Entre R$261,00 e R$390,00 por semana

Entre R$131,00 e R$260,00 por semana

Máximo de R$130,00 por semana

Remuneração - Pesquisa Nacional 

Antes da pandemia Durante a pandemia



 

33 
 

TABELA 4 – REMUNERAÇÃO (LOCAL)

 

FONTE: Elaboração própria, contraste com os resultados obtidos a partir dos questionários da presente pesquisa, 

elaborados pela autora. 

 

Sendo assim, em análise e comparação dos gráficos/tabelas apresentadas, verifica-se 

que a remuneração dos entregadores de aplicativos despencou, se comparada ao período 

anterior à pandemia, embora a jornada de trabalho tenha aumentado. 

 

3.4. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELAS PLATAFORMAS DE 

APLICATIVOS 

Ao se questionar os entregadores sobre as medidas preventivas adotadas pelas 

empresas pesquisadas para a diminuição dos riscos de contágio por COVID-19, a pesquisa de 

âmbito nacional apontou que 57,7% dos entrevistados afirmaram não ter recebido nenhum 

apoio das empresas para diminuir os riscos de contaminação existente durante a realização do 

seu trabalho e 42,3% dos entrevistados disseram ter recebido insumos de proteção das 

empresas ou orientações de como trabalhar de forma mais segura.  

Já a pesquisa de âmbito local apontou que 59,1% dos entrevistados afirmaram não ter 

recebido nenhum apoio das empresas para diminuir os riscos de contaminação existente 

durante a realização do seu trabalho e 40,9% dos entrevistados disseram ter recebido insumos 

de proteção das empresas ou orientações de como trabalhar de forma mais segura. 
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Vejam-se os gráficos: 

GRÁFICOS 11 e 12 – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS OFERECIDAS PELO APP 

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
60

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 

 

Entre os métodos de prevenção disponibilizados pelas empresas, a opção mais citada 

pelos entregadores, em ambas as pesquisas, foi o recebimento de orientações sobre como 

realizarem o trabalho com menor contato com os consumidores dos serviços. A segunda 

opção mais referenciada nas respostas foi a distribuição de álcool-gel. 

 

3.5. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELOS ENTREGADORES POR 

CONTA PRÓPRIA 

Em relação às medidas preventivas tomadas por conta própria pelos entregadores para 

diminuir os riscos de contaminação pela COVID-19, a pesquisa nacional apontou que 96%dos 

entrevistados afirmaram adotar alguma forma de proteção e 4% negou tê-lo feito. Enquanto 

que a pesquisa local apontou que 84,1%dos entrevistados afirmaram adotar alguma forma de 

proteção e 15,9% negou tê-lo feito. 

GRÁFICOS 13 e 14 – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS PELO ENTREGADOR 
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FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
61

, em contraste com os resultados obtidos a partir dos 

questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 

 

A utilização de álcool-gel e máscaras durante o trabalho foi a forma preventiva mais 

apontada pelos entregadores para se evitar a contaminação, em ambas as pesquisas, como 

indicado nos gráficos a seguir. 

TABELA 5 – MEDIDAS ADOTADAS PELO ENTREGADOR (NACIONAL)

 

FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
62

. 
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TABELA 6 – MEDIDAS ADOTADAS PELO ENTREGADOR (LOCAL) 

 

FONTE: Elaboração própria, contraste com os resultados obtidos a partir dos questionários da presente pesquisa, 

elaborados pela autora. 

 

A realização das entregas sem contato direto se revelou uma medida essencialmente 

com fins comerciais junto aos clientes, um diferencial competitivo colocado à disposição dos 

usuários pelas empresas durante a pandemia
63

. Para tanto, basta selecionar tal forma de 

entrega quando da realização dos pedidos e indicar aos entregadores o local onde a compra 

deve ser colocada. 

Estes dados são um importante indicativo de mudança de hábitos dos trabalhadores 

para a realização das suas atividades durante a pandemia da COVID-19, bem como um 

indicativo de medo com relação à contaminação na realização do trabalho. Durante a 

pesquisa, 83,2% dos entrevistados em âmbito nacional e 86,4% dos entrevistados em âmbito 

local relataram que têm medo de serem contaminados durante a prestação dos serviços em tais 

condições. 

 

GRÁFICOS 15 e 16 – MEDO DE SE CONTAMINAR COM O CORONAVÍRUS NO TRABALHO 
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FONTE: Elaboração própria, a partir ABÍLIO et al
64

, em contraste com os resultados obtidos a partir 

dos questionários da presente pesquisa, elaborados pela autora. 

 

Da análise das informações apresentadas, infere-se que muitos entregadores de 

aplicativos veem adotando medidas preventivas por conta própria, por falta de amparo 

necessário das empresas de aplicativos. Além disso, muitos trabalhadores possuem receio de 

se contaminarem com o novo coronavírus durante a prestação dos serviços.  

 

4. A MOBILIZAÇÃO DOS ENTREGADORES DE APLICATIVOS E A 

ORGANIZAÇÃO DE UMA NOVA CATEGORIA: A LUTA DE CLASSES DURANTE 

A PANDEMIA 

Considerando este cenário precário intensificado com a pandemia, entregadores que 

atuam no setor de entregas por meio de aplicativos têm se organizado para reivindicar 

melhores condições de trabalho e remuneração
65

.  

Esse movimento mais combativo e organizado no Brasil tem sido visto como uma 

novidade no setor informal de serviços mediados por tecnologia. Ele começou em São Paulo, 

após o advento da pandemia, mas tem ganhado força e atingido outros Estados, como Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, etc. 
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Após seus vídeos viralizar em nas redes sociais, o motoboy Paulo Lima, apelidado de  

“Galo”, emergiu como uma espécie de liderança de um grupo chamado “Entregadores 

Antifascistas”, que hoje conta com a participação de 11 Estados espalhados pelo Brasil. A 

primeira manifestação, na avenida Paulista, ocorreu em abril de 2020: reivindicava 

equipamentos de segurança pessoal contra o coronavírus, como máscaras e álcool em gel.  

A segunda manifestação, agora greve geral, nacional e mais organizada ocorreu no dia 

1º de julho de 2020 e atingiu várias cidades do Brasil. Houve mobilizações e boicotes também 

em Argentina, México, Chile e Equador, configurando já uma articulação internacional que 

enfrenta condições de trabalho parecidas. Já a segunda paralisação nacional ocorreu no dia 25 

de julho de 2020
66

. 

Nas duas paralisações, houve envolvimento de usuários/consumidores, que boicotaram 

os aplicativos com avaliações negativas que baixaram consideravelmente sua “nota” nas 

plataformas de download. Vários restaurantes operaram sem encaminhar entregas com 

empresas de aplicativos. 

Embora a demanda pelo serviço tenha aumentado por causa da pandemia de COVID-

19 e do isolamento social, os entregadores relatam uma queda de remuneração nos últimos 

meses, punições, bloqueios espontâneos, programa de pontos e ausência de condições 

mínimas de trabalho, como higiene e alimentação, assim como visto e apurado pelas 

pesquisas quantitativas realizadas no bojo deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

Em suas pautas de paralisações, os entregadores exigem que as empresas de 

plataforma adotem as seguintes medidas: i) reajuste de preços, da taxa mínima 

principalmente; ii) reajuste anual; iii) tabela de preços; iv) fim dos bloqueios indevidos; v) 

entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs); vi) apoio contra acidentes; vii) fim do 

programa de pontos, etc
67

. 

Em um momento de crise econômica e alta de desemprego (e, agora, com o advento 

da pandemia), os aplicativos de entrega viraram uma alternativa para milhares de pessoas 

conseguirem uma fonte de renda para sobreviver.Com a pandemia, o número de entregadores 

de aplicativos da capital paulista e da Grande São Paulo cresceu ao menos 20%, de acordo 

com o SindiMotoSP (Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo). Os 
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dados da entidade apontam para cerca de 280 mil profissionais com motos ou bicicletas 

trabalhando na região
68

. 

Para Ludmila Costhek Abílio, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de 

Economia do Trabalho da UNICAMP, o movimento dos entregadores é consequência de uma 

maior consciência de classe da categoria: 

No momento da pandemia em que os aplicativos se tornaram um serviço essencial, 

os entregadores estão se dando conta de que eles estão correndo riscos e não são 

remunerados da maneira adequada. Mesmo com um discurso de que eles têm 

liberdade de escolha, são as empresas que ditam e mudam as regras do jogo: 

decidem a remuneração, as punições, os bônus. E, na maioria das vezes, os próprios 

trabalhadores não entendem como essas regras funcionam
69

. 

 

Já para Rodrigo Carelli, procurador do Ministério Público do Trabalho e professor de 

Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), os aplicativos são "opacos por 

natureza", ou seja, entender os detalhes de seu funcionamento é para poucos: 

O algoritmo é produzido em uma linguagem que nós não entendemos. Os 

trabalhadores não entenderem como funciona não é algo acidental, é intencional. 

Está na natureza da plataforma. Funciona como os aplicativos que usamos no 

celular: eles mudam os termos de uso ou contratos de maneira unilateral, e nós só 

ficamos sabendo depois
70

. 

 

Por fim, para Ricardo Antunes, sociólogo e professor da UNICAMP
71

:  

A expansão do trabalho uberizado nos levará à escravidão digital. A crise pandêmica 

que estamos vivendo por conta do coronavírus é uma expressão do sistema 

antissocial do capital. Isso significa que o vírus não é algo que ocorre ao acaso e se 

esparrama pelo mundo. Ao contrário, é consequência de um modo de vida que gera 

inúmeros excluídos em todo o mundo e que está ameaçando o futuro da 

humanidade, dada a emergência climática. O sistema político econômico 

hegemônico hoje só consegue se expandir destruindo, ou seja, acumula mais capital 

à medida que destrói a natureza de um modo irreversível ao mesmo tempo que 

expulsa do mundo do trabalho uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras 

em escala global. 

 

Assim, com o intuito de investigar melhor as condições de trabalho dos entregadores 

de aplicativo durante a pandemia e, tendo como base um viés qualitativo, adotou-se a ideia de 
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entrevistar, no bojo do presente Trabalho de Conclusão de Curso, os principais líderes do 

movimento dos “Entregadores Antifascistas” de 6 (seis) Estados espalhados pelo Brasil: Em 

São Paulo: O famoso Paulo Lima, mais conhecido como “Galo” e Luciana; No Rio de 

Janeiro: Álvaro e Eduarda; No Espírito Santo: Victor; Em Minas Gerais: Pedro (nome fictício 

empregado, já que o entregador preferiu manter sua identidade de forma anônima); No 

Distrito Federal: Matheus; e, no Rio Grande do Sul: Tirza. 

Na entrevista, todos eles ressaltaram os problemas já encontrados na pesquisa 

quantitativa (de questionários), contaram suas experiências profissionais e pessoais e 

ratificaram suas propostas e objetivos com o movimento dos “Entregadores Antifascistas”, em 

busca de melhores condições de vida e de trabalho para os entregadores, conforme relatado a 

seguir.  

 

4.1. PAULO, “GALO” – SP
72

 

“A pandemia desacelerou esse freio chamado capitalismo e 

as pessoas começaram a enxergar a vida”. 

 

Considerado como fundador e líder do movimento “Entregadores Antifascistas”, Paulo 

Lima, mais conhecido como “Galo”, de São Paulo, nos concedeu uma entrevista inédita, no 

dia 05/08/2020, a respeito do movimento, da greve, seus objetivos, sua história de vida e seus 

futuros propósitos. 

Ao ser questionado de como começou o movimento e do porquê da escolha do nome, 

Galo relatou, in verbis: 

 

“Ó, quando eu criei essa ideia de entregadores foi no susto né. Eu fiz um discurso 

dois dias antes a respeito do ato antirracista aqui em São Paulo no Largo da Batata 

e aí eu já achei que eu tinha.. eu já tava figura carimbada na rua né. Já tinha 

chegado fazendo discurso para os companheiros e os companheiros já estavam 

meio que cansados da minha imagem já. Os caras falavam “ô o lula chegando ai 

fazendo discurso”. E ai nesse dia da manifestação ia todo mundo apanhar né, eu 

percebi que eu ia apanhar também. Porque era 20 cara querendo fechar a Paulista 

e ai eu falei “po cara vamo apanhar aqui, 20 cara fechando a Paulista não vai 

rolar, eu vou apanhar mano”. Mas também não ia deixar os cara lá pra apanhar 

sozinho né. Falei “ah vamo apanhar também esses caras é tudo doido, vamo andar 

junto com esses doidos ai e vamo ver no que vai dar” E ai eu vi que o negócio tava 

tomando rumo que nois ia apanhar mermo, ai eu tomei a frente do negócio e falei 

“ó pessoal, o negócio é o seguinte: muito bacana isso que a gente tá fazendo mano, 

muito bacana ver o fogo da luta aqui em todos vocês, mas a gente tá fazendo da 

forma errada, a gente tá desorganizado, eu queria poder mostrar pra vocês como é 

que funciona um ato grande. Vai ter um ato antirracista, antifascista no Largo da 

Batata domingo agora e eu queria que vocês fossem lá comigo mano pra vocês 

verem como funciona um ato grande pra um dia a gente poder fazer o nosso, 

certo?” É assim, e fui falando aquelas coisas todas e tal e os companheiros ouviram 
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e eu falei “ó vamo dispersar aqui hoje, vamo encerrar porque a gente já fez o que a 

gente tinha que fazer, já tentou fechar a Paulista, já deu trabalho pra polícia ai, 

vamo no domingo agora lá analisar como funciona um ato grande pra gente poder 

fazer o nosso”. E ai os companheiros e companheiras ali perceberam que eles iam 

apanhar mesmo, que o negócio ia ficar sério, que ia todo mundo pra cadeia, e eles 

falaram assim “ta beleza galo, é isso ai, estamos com você, nós vamos com você 

domingo lá no ato então, beleza? Como é o nome disso ai que você está fazendo 

ai?” Eu não tinha nome, eu não tinha nome. Eu também vou ser sincero pra 

você.. a minha inteligência também não vai muito longe para eu entender as 

coisas que eu faço e ai eu peguei e fale assim “ah mano, era um ato antifascista, 

que tinha acabado de acontecer as torcidas organizadas, eu falei assim: ah então 

entregadores antifascistas”. Os companheiros falaram: “entregadores 

antifascistas?”. Eu falei: “é”. E eles: “então tá bom então, é isso ai, entregadores 

antifascistas, domingo noisvamo tá lá com você, beleza?”. Ai eu falei: “beleza, 

demorou”. Logicamente que eu sabia o que era fascismo, o que era um 

antifascismo, eu tinha essa noção, mas eu não sabia – essa eu vou confessar pra 

vocês aqui – eu não sabia que a bandeira do antifascismo era a bandeira do 

anarquismo e a bandeira do comunismo unidas. Quando começou a chegar um 

monte de anarquista doido e um monte de comunista doido, eu falei: nossa o que 

eu fiz? eu fiquei assim “nossa senhora, olha o tanto de doido chegando”. Mas foi 

bacana porque o que fez eu perceber, fez eu perceber que trouxe um monte de 

gente verdadeira.Eu sou um cara doido também, eu dou trabalho também, sou um 

pouco problemático. E ai eu vi um monte de doido chegando com essa verdade no 

coração e foi bacana porque o que eu precisava era isso: gente com verdade. A 

ideia era criar um nome onde afastasse os inimigos e aproximasse os amigos. 
Entendeu?Então eu por exemplo como sou um cara que tenho que abordar várias 

vezes companheiros e companheiras e eles falavam assim: “ei galo, o aplicativo 

não está bom pra você? desliga e vai pra Cuba”. Os carat ava com essa ideia 

completamente bolsonarista da vida. Ai eu falei assim: ah mano, eu não quero mais 

ficar batendo cabeça com esses cara ai não, já vou criar um nome que logo já 

assusta esses cara, esses cara nem vem encher meu saco, e ai já vem os amigos já 

direto.. e funcionou mano. Aconteceu lá o ato no Largo da Batata e eu tava ali 

atento porque eu sabia.. eu sempre tive essa visão: vai ter um ato, o que vai marcar 

esse ato vai ser duas, quatro situações naquele ato ali. E eu tava atento nessa 

situação pra quando essa situação acontecesse eu me introduzisse nela pra eu fazer 

uma convocação, convocasse os companheiros espalhados pelo Brasil. Eu falei: 

“ah quando eu ver que está tendo uma movimentação eu encosto e apresento a ideia 

de convocar os companheiros pra luta”. E ai eu vi acontecendo, eu vi os jornalistas 

se juntando, se juntando, se juntando pra filmar as bicicleta ali que noistava, e ai 

eu falei: ai é agora. Ai eu tomei a frente e fiz meu discurso lá né, na frente dor 

jornalistas e convoquei os companheiros: “E ai galera do Brasil, a gente precisa 

de vocês e tal taltal parara pururu e funcionou. De repente um de um Estado 

começou a ligar, outro de outro Estado começou a ligar, quando foi ver eram 11 

Estados em contato, a gente montou um grupo no Whatsappali.. mas já tava né, já 

tinha um grupo no Whatsapp mas antes só tinha eu e jornalista. E ai começou a 

chegar.. começou a chegar os doido igual eu e ai a gente foi montando montando e 

ai a gente faz as paradas pelos Estados... E qual é a ideia dos Entregadores 

Antifascistas? Funciona assim ó: às vezes as pessoas perguntam “ah galo o que tem 

a ver a luta dos entregadores com a luta antifascista? eu falo: tudo a ver mano. 

Quando o trabalhador nega a política.. o que acontece: por que o trabalhador 

nega a política? porque ele já não sabe se o que estão contando pra ele é mentira, 

ele já não sabe se o que estão contando pra ele é verdade. Ele não fica muito 

raciocinando sobre isso porque ele está mais preocupado em sobreviver. O que ele 

faz? Ah ele tapa os ouvidos mano, “ah não sei se esse galo ai tá falando a verdade, 

se tá falando a mentira, não sei se o outro tá falando verdade ou mentira, ai ele 

tapa os ouvidos mano. Ai ele fala: esses caras é tudo pilantra. Ele nega a política. 

Quando você nega a política, você abre uma porta pro fascismo entrar, e ai o 

fascismo entra com tudo porque você negou a política, principalmente quando 

você tem um doido no poder como o Bolsonaro. Você negou a política, você 

favorece a política que tá lá. Então se você nega a política, o fascismo entra com 
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tudo. A ideia dos entregadores antifascistas é chegar e fechar essa porta do 

fascismo, certo? E falar assim: não mano, não é assim não.. para de mexer com a 

cabeça dos meus companheiros, das minhas companheiras.. Ô irmão vem cá, 

vocês precisam entender o que é política.. política é uma ferramenta de 

transformação e a gente precisa utilizar ela a nosso favor, porque se a gente não 

utilizar ela a nosso favor, eles vão utilizar ela contra a gente mano, igual eles tão 

fazendo a séculos e séculos, vamos aprender a utilizar essa ferramenta. “Ah mas é 

tudo corrupção..” Mas não é assim não irmão, não tem só 1 forma de política. 

“Ah mas essa política ai desses cara sujo, que não sei o que..” Eu falei: então... 

faz a sua política mano, a sua política de rua, firmeza?Vamo fazer a nossa política 

aqui. Já que você não quer essa política, vamo fazer a nossa política, a política de 

rua, pra você entender como é que funciona essa ferramenta e a partir do momento 

que a gente de apoderar dessa ferramenta chamada política a gente vai se 

empoderar. Mas antes disso, a luta é pra fazer os companheiros ter sua autoestima 

novamente, trabalhadores se enxergarem como trabalhadores. Fazer os 

trabalhadores enxergar a coisa bonita que é a força do trabalho. A coisa bonita 

que é ser trabalhador, entendeu? Então, a luta maior dos entregadores 

antifascistas é essa: ativar os corações pra luta”.  

 

Ainda, ao ser questionado sobre esta noção de empreendedorismo empregada pelos 

aplicativos, Galo rechaçou: 

“Eles utilizam táticas antigas né mano, eles utilizam táticas antigas. Por exemplo, 

na época da escravidão estava tendo um monte de fugas, um monte de motim. Eles 

estavam com medo. A Ilha de São Domingo tinha se transformado no Haiti. Todo 

o conjunto ali tinha matado todos os brancos e fundaram o Haiti. Isso era notícia 

mundial. Todo mundo tava com medo da revolta do preto e da preta, certo? Como 

é que eles faziam pra ser o que estava acontecendo e o que não estava 

acontecendo? Sendo que eles não falavam a língua, sendo que eles não falavam 

as gírias? Eles pegavam o preto ou a preta mais cabeça fraca que habitava ali, 

colocava na Casa Grande, vestia ela um pouquinho melhor, dava a ela comida 

melhor e ela se sentia branca. A preta se sentia branca. Que que ele ia fazer? Ele 

ia cagoetar. A fuga ia cagoetar o motim. Então o que eles fizeram agora.. a 

mesma tática. Eles pegaram e jogaram o nome do trabalhador no lixo e fizeram o 

trabalhador se sentir lixo. É um processo de fazer o trabalhador se sentir lixo e 

lixo e lixo... até o ponto do trabalhador começar a se odiar. Até eles falarem 

assim: “é mano trabalhador não tá com nada, é isso mesmo”. Até o ponto de eles 

apresentarem essa ideia de empreendedorismo. Essa ideia de ser branco. “Ô 

mano, você não é trabalhador, você é quase um empreendedor, você é igual eu”. 

“Se você fizer por onde, você vai merecer. Esse povo ai é folgado mano, entendeu? 

Quer ficar mamando na teta do governo. Quer ficar recebendo FGTS, e isso e 

aquilo.. você não mano.. você ainda vai ser rico, sabe por quê? porque você não 

precisa disso, você é quase igual eu, você é um empreendedor”. Que que o cara 

faz? o cara se enchaculha todo, vira um pavão e fala assim “isso ai, eu sou um 

empreendedor”. Ou seja, a autoestima do cara primeiro foi jogada lá é embaixo e 

ai é vendida uma coisa pro cara, pra ele comprar. Eu tenho um amigo meu que 

falava assim: “ô galo, nós é os burro e os feio mano”. Por que que nós é os burro 

e os feio? Porque é assim que eles olham pra gente. Os cara vê a gente muito 

burro pra entender o que está acontecendo, certo? e muito feio pra comprar 

qualquer coisa que a gente ache bonito. Os cara inventa um boné laranja cheio de 

pedrinha e faz aquilo parecer R$600,00, a gente vai ser burro o suficiente pra não 

questionar os R$600,00, e feio o suficiente com a autoestima lá embaixo pra achar 

aquilo bonito só porque alguém falou que aquilo é bonito. Então a gente tem que 

tirar esse estigma do povo se achar burro e feio mano, porque pra eles nós é os 

burro e os feio. Então é isso que eles fazem. Eles se vendem como se fossem a 

coisa mais bonita, como se empresário fosse a coisa mais bonita do mundo... e 

trabalhador não. Então qual é ideia? A ideia é mostrar pro trabalhador que a 

gente construiu o mundo. As pirâmide do Egito foi nós que fez. A Torre Eiffel foi 
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nós que fez. Nós mandamos o foguete pra Lua. Nós construímos tudo. Nós que é 

bonito mano. Os cara destruiu o mundo mano, nós construímos o mundo. Então 

por que que a gente tá querendo deixar de ser o povo que construiuo mundo pra 

começar a ser o povo que destruiu o mundo?É isso que eu quero ativar no 

coração dos companheiros. É isso que nós quer ativar no coração dos 

companheiros. Pra eles voltarem a ser enxergar como bonitos.. porque é isso ai 

mano, nós é foda.Então a partir disso eu falar “então mano, você é bonito 

mesmo.. tá vendo isso aqui? isso aqui é política mano, você precisa aprender a 

utilizar ela, pra gente fazer uma mudança ai, pra gente transformar as coisas”. E 

não é só a política institucional, só a política sindical. É essa política aqui, a 

política de rua também, que precisa ser valorizada. Ela precisa andar em conjunto 

com todas as outras políticas. Mas essa política de rua precisa ser novamente 

ativada. Porque é essa política de rua que transforma mesmo. É o povo na rua que 

faz a coisa acontecer. Agora, acredita-se que a coisa acontece de cima pra baixo, 

que é uma canetada lá em cima que vai resolver as coisas aqui embaixo, mas não 

é mano. É a política de rua que faz a caneta tremer. Sempre foi assim. A gente 

nunca teve nada que os cara deu pra nós. Tipo “ah quer saber, vou escrever uma 

coisa aqui pra esse povo”, lógico que não! Logicamente também que a coisa 

mudou, tem mais povo lá. Tem mais preto, tem mais preta, tem gay, tem índio lá e 

tal.. então a coisa fica mais pacificada porque o povo tá lá dentro, mas é preciso 

mais povo na casa do povo. Enquanto não tiver mais povo o suficiente na casa do 

povo.. e mesmo assim, mesmo tendo mais povo na casa do povo, não significa que 

o povo não tenha que tá na rua. A rua é o lugar que a gente tem pra poder 

mostrar o que precisa ser mudado e o que não precisa ser mudado. Porque 

também tem muita gente que tira o pé do chão. Tem cara que entra pra política 

institucional e ele acaba tirando o pé do chão, mano. Ele acaba não entendendo 

mais o propósito dele ali. Ele acha que o propósito dele é jogar aquele jogo. Não é 

que ele esteja fazendo algo errado dentro dele fazendo aquele jogo, eu acho é que 

ele está fazendo é o certo, o correto. Só que ele perde.. É assim ó, um exemplo.. você 

anda com bêbados.. então todo dia você bebe, você toma sua cerveja, curte, e você 

tá bêbado ali junto com seus companheiros bêbados e eles te entendem. Chega uma 

hora que se você começar a andar com os careta você vai tirar o pé do chão. 3 

meses depois que os bêbados vier a conversar com você, você não vai ter mais 

sintonia com os bêbados. Você virou um careta, entendeu? É a mesma coisa. Então 

o cara que era da política de rua e passa a andar com os políticos institucionais, 

chega uma hora que ele perde a conexão, ele tira o pé do chão. Não é proposital.. 

que ele quis fazer aquilo de propósito. Ele já não tem mais sintonia porque ele já 

não tem mais convívio, mano. Então o cara fica do apartamento pro Senado, do 

apartamento pra Câmara, e ele já não entende mais o trabalhador. Ele já não 

entende mais a base, ele já não entende mais as pessoas na rua, porque agora o 

convívio dele é com outras pessoas. Eu faço isso por exemplo com uma análise dos 

músicos que eu gosto. No começo da carreira quando você gosta muito do músico, 

que ele escreve aquelas músicas que você gosta, que ele faz aquelas coisas que você 

gosta, você fala assim “puts, gosto muito desse músico”. E ai o cara começa a ficar 

famoso, ficando famoso, ficando famoso... do nada o cara aparece num jato do 

Michael Jackson, em cima de uma asa delta, voando, cantando a música.. e daí você 

fala “po mano, mudou tudo. Já não é mais aquela música que eu gostava”. Por 

que? Porque aquele cara ficou famoso, ganhou dinheiro, ele já não anda mais com 

os doido da rua que ele fazia as música junto. Agora ele anda com outros artistas 

famosos, ele já é um artista, ele já não tem mais aquela essência. Então não é que 

ele fez aquilo de propósito, é natural mano.. Se você parar de andar com os seus, 

você vai deixar de ser os seus mano. Isso ai é um fato. A gente é o que a gente tá 

vivendo, o que a gente tá respirando mano. Não quem falou isso mas.. a prova 

maior do revolucionário é a política institucional. Eu não sei quem falou isso, teve 

um cara que falou isso, eu não manjo muito.. mas é verdade mano. A prova maior 

não é a tortura, o pau de arara. A prova maior do revolucionário é a política 

institucional. É muito difícil você não tirar o pé do chão. Quando eu falo que não 

quero ser político institucional, as pessoas acham que é de graça, que eu tenho um 

problema com a política institucional... não é mano. Não é. É porque eu entendo o 
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ser humano como ele funciona e eu sei aonde eu preciso tá pra ser o que eu preciso 

ser, entendeu? É nesse caminho”. 

 

Sobre a grande repercussão nas redes sociais a respeito do movimento, Galo 

confessou: 

“Eu ainda não me dei conta mano, pra ser sincero. Dessa fama assim.. Eu às vezes 

suspeito. Eu às vezes suspeito que eu sou um cara famoso agora que as pessoas me 

conhecem.. Eu não tenho 100% de certeza, essa convicção toda sabe. Como que eu 

vou dizer, explicar...?Como lidamos... Eu fiquei com medo, pra ser sincero. Porque 

tem duas coisas que podem fazer com que eu deixe de ser quem eu sou. Três, na 

verdade. E eu gosto muito da coisa que eu sou. Se trair mano é a pior coisa que 

tem e a coisa mais dolorosa que tem. Trair as pessoas é foda, mas você se trair é 

mais foda ainda. Então qual que é a fita.. 1: dinheiro. Você táfudido, você não tem 

comida na geladeira, as pessoas vai tentar te comprar com dinheiro. “E ai Galo o 

que você tá precisando, você precisa disso? E ó, vieram vários.. E vieram vários, 

de várias formas diferentes. 2: vaidade. “Galo, você é mais inteligente que os 

outros. Galo, você é mais bonito que os outros. Galo, você é o líder. Galo + Lula: 

Galula”. Então a coisa da vaidade faz você tirar o pé do chão também. E esse não 

é o caminho achar que você é o cara. Se você achar que você é o cara, já era 

mermão. Já era, acabou a luta. Porque a luta não é feita por 1 cara. Não é 1 cara 

que vai fazer a luta. Não é o Rambo, que vai chegar na guerra do Vietnã e vai 

ganhar dos americanos. Não é 1 cara que vai fazer, é um coletivo mano. Então 

quando você achar que você é o cara, já era o coletivo. É o coletivo na coisa. E a 

terceira: essa falta sensação de poder. De que você tá no controle das coisas. Eu 

não gosto de tá no controle das coisas. Eu não gosto. Porque quando você está 

muito no controle das coisas, o risco de você virar um Stalin da vida é altíssimo. 

Porque quando você tá no controle, você diz “ah isso não dá pra fazer, porque vai 

atrapalhar”. Mas quem disse que vai atrapalhar? Quem é você pra dizer que isso 

vai atrapalhar? Quem é você pra dizer que a ideia do cara não vai funcionar? Que 

a ideia da mulher não vai funcionar? Se você achar que a ideia dos outros é 

menos do que a tua ideia, porque você tem uma falsa sensação de poder ali, já era 

também. Você acaba quebrando o coletivo. Então, no que eu acredito? Eu 

acredito no coletivo mano. Eu não sou igual aqueles caras iludidos que acho que 

a revolução vai acontecer diante dos meus olhos. Se acontecer vai ser bacana, eu 

quero viver muito. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que eu tô fazendo parte 

de uma construção, entendeu? Quando eu criei os entregadores antifascistas lá no 

começo, eu mirava os pantera negra. E os pantera negra não tem 1 ali que é o cara 

do bagulho. Você tem o Huey Newton que se destacou, você tem a Angela Davis, 

você tem o Bobby Seale, etc. Então você tem ali várias pessoas do coletivo que 

foram se destacando, entendeu? Então, eu acredito nisso mano. Logicamente que 

sempre tem aquelas pessoas ali que se destacam mais, que são mais proativas 

dentro do movimento, porque são as que mais fazem, mais tem vontade de fazer.. 

Mas também tem aqueles que estão ali, no barco da revolução, mas que estão ali 

sendo levados. Porque dizem “ah eu gosto da revolução, mas não quero pilotar o 

barco, não quero ajudar a construir..”. Agora tem aquele cara que já entra pra 

dentro do barco, ver uma lastra de madeira soltando do lado e já vai lá e prega e 

fala “opa! É isso cara, tem que pregar esse barco, não pode deixar afundar”. Então 

essas pessoas naturalmente vão se destacar, entendeu?Então eu acredito que estou 

fazendo parte de um conjunto, onde quando a história for contada, ela vai ser 

contada com meu nome e com outros nomes. Mas eu quero muito que meu nome 

seja citado, porque senão não faz sentido, entendeu mano? Quando teve aqueles 

atos em 2013, eu corri pra Paulista. Por que? Porque eu falei assim: “um dia eu 

vou ter um filho, uma filha.. e se um dia ele ver isso ai no livro de História e ele me 

perguntar „ei pai você viveu isso aqui?‟ eu vou falar com orgulho: „sim, eu vivi. Eu 

tava ali no meio. Pode procurar a cabeça do pai, que a cabeça do pai está em uma 

dessas cabeças ai‟. Porque eu lembro quando eu perguntava as coisas pro meu pai. 

Eu lembro que quando eu começava a ler os livros e ver lá “Diretas Já, luta do não 
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sei o que..” e eu falava assim: ei pai, você lembra dessa época?E ele: lembro, claro, 

que não sei o que e tal taltal.. Então, eu não quero ser um bobão pra minha filha 

hoje. Eu quero dizer: “sim eu vi tudo. Eu vi tudo acontecer na frente dos meus 

olhos”. Então, ou seja, é a vida mano. Eu não quero passar pela vida sem viver ela. 

Eu lembro uma época quando eu tava muito focado em conseguir dinheiro pra 

minha família e a gente conseguir as coisas e tal. E eu vi uma frase em um livro que 

dizia assim: “o quão solitário é o trono do rei”. E hoje eu olho pra essa frase com 

uma tristeza assim... eu olho pra essa frase e digo: “se ser rei é ser solitário mano, 

rei é uma coisa que não quero ser. Quero fazer parte de um coletivo”. Por exemplo, 

você pega a história do Marighella. Não tem como você contar a história do 

Marighella só pelo Marighella. E é isso que eu quero que minha história seja, 

entendeu? E é assim que tá sendo. Vai ter que contar muita história pra conseguir 

contar a minha história. E é isso que eu quero fazer. Quero estar junto às pessoas, 

dentro de um coletivo.. entendeu? Porque o que vai mudar o mundo é um coletivo, 

não uma pessoa. As pessoas que tentaram mudar o mundo sozinhos, fizeram merda. 

Hitler fez merda. Bolsonaro tá querendo mudar o mundo sozinho.. O Bolsonaro 

deve achar que o mundo perfeito é um mundo de milicianos, né? Todo mundo 

armado, todo mundo falando besteira, todo mundo ignorante, todo mundo 

homofóbico, todo mundo racista..é o mundo Bolsonaro, né?Os cara macho.. que 

não pode ter uma coceira na bunda que já fala: “ah eu não coço, eu não coço!”. 

Então o mundo perfeito do Bolsonaro é mesmo. Vai mudar o mundo sozinho? Eu 

não.. eu não tenho capacidade pra isso. Deus me livre. Se Deus chegasse na minha 

frente e falasse agora: “Galo, você vai mudar o mundo”. Eu falava: “não, não, 

não. Vai lá, no outro. Eu não quero essa responsabilidade. Mudar o mundo 

sozinho?Não rola”. Jesus que as pessoas amam tanto.. Jesus Cristo, foi procurar 

andar com 12, né? E 1 deu mancada ainda, né?Então, a visão é essa né mano, é um 

coletivo, é um coletivo”. 

“Não podemos depositar confiança numa pessoa só. Isso já deu errado. Eu fico 

vendo os cara falando assim: eu sou trotskista”. Eu fico assim: “Caramba mano, 

o nome do seu movimento é o nome de uma pessoa?”. “Eu sou leninista, 

marxista..”. Cara, tudo nome de uma pessoa.. o nome de um movimento jamais 

poderia ser o nome de uma pessoa, porque é um movimento, é um coletivo. Tem 

que fugir dessas armadilhas. Não existe salvador da pátria. Existe é um coletivo 

forte, bem encaminhado pra luta. Ai sim a gente tem mudança, transformação. 

Igual na França.. às vezes eu fico com uma inveja da França. Os cara arranca até 

os asfalto nos protestos lá. Toda vez que tem protesto, o povo tudo vai pra rua, 

tudo juntinho ali.. os argelinos, os imigrantes, bem articulado a coisa.. Igual 

aquela vez lá dos Estados Unidos que teve agora ai que queimou lá aquela 

delegacia.. Nossa eu queria pegar aquela delegacia e tirar uma foto daquela 

delegacia lá pegando foto e fazer um quadro, colocar esse quadro aqui na minha 

casa mano, aquela foto é tão bonita.. Ou seja, existe um coletivo. É um coletivo 

que vai mudar o mundo, não uma pessoa só. Uma pessoa só é fraco demais. 

Pessoa só deu mancada já era. Agora o coletivo não, deu mancada mas continua. 

Todo mundo está suscetível a dar mancada. Todo mundo tem suas fraquezas. 

Então não tem isso de depositar confiança em uma pessoa só. Daqui a pouco 

vamos ter o galismo. Se tiver o galismo, a primeira pauta lá do estatuto vai ser: 

não pode ter galismo. Se tiver galismo já toma tapa na fuça. Se começar o 

galismo, o primeiro estatuto é acabar o galismo. Bagulho feio isso”. 

 

E continua a impressionar e a contar sobre a sua história e sobre a história do 

movimento: 

“Então, eu assim ó.. eu finjo que eu sei as coisas. Eu disfarço bem pro pessoal não 

descobrir que eu sou burro. Então por exemplo, quando começou esse lance dos 

entregadores antifascistas os cara já começou a gritar “é, esse cara pelego. Não 

pode ser pelego”. Eu fiquei assim: pelego? Pensando no cantinho... Eu pensei: “o 

que é pelego, mano? Será que eu sou um pelego?”. Então eu fui vendo e 

descobrindo e falei “ah então pelego é isso mano”. Ai eu falei: “é isso mesmo, não 
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pode ser pelego”. Tá certo cara, tá certo sim, não dá pra ser pelego cara. Pelego é 

zuado mesmo. Não dá pra ser pelego. Então, ou seja, os coletivos foram debatendo 

essas coisas assim mano. E eu vou fingindo que entendo, às vezes eu não entendo e 

eu finjo que entendo. Ai eu procuro saber rápido ali pra já me atualizar das ideia. 

Os entregadores antifascistas eles são geniais mano. Na sua grande maioria, eles 

são todos geniais ali, entendeu? Quando faz uma reunião interna dos 

entregadores antifascistas.. mano, é tudo genial. Eu falo que o galo vira um pinto 

na reunião. Eles sabem pra caralho, mano. Os cara fica me perguntando de 

capital, de comunismo, que não sei o que.. eu nunca li esses livros mano. Muitos 

deles leram, então é importante. Então, no que eu acredito? Eu acredito que o 

tanto que você acumula na cabeça você acumula na carne. A revolução vai ser 

assim. Que a informação que você tem na carne de dor, de sofrimento unida à 

informação que você acumulou na cabeça, e elas juntas, em prol de fazer a 

transformação.. porque a cabeça, se você não tomar cuidado, o que você sabe 

mais serve pra te desunir, pra te separar do que pra te unir. A carne não, a carne 

nunca desuni. O cara pode pensar A, Y, X e Z, mas se ele tem um registro na 

carne de sofrimento, quando ele encontra outras pessoas que têm aquele registro 

na carne de sofrimento, eles vão se unir inevitavelmente, cero? Porque tem aquele 

registro de dor, aquele registro de sofrimento. Agora a cabeça... às vezes um lê um 

livro, o outro lê outro e livro.. está falando a mesma coisa, mas eles não 

conseguem entender que aqueles dois livros ali se conectam. Eles acham que um 

livro é mais importante que outro livro. Que uma vertente da luta é mais 

importante que a outra vertente da outra luta. Então no que eu acredito? Quando 

unido, o que o companheiro e a companheira acumularam na cabeça, junto com 

o que o companheiro e a companheira acumularam na carne.. nossa senhora, ai 

vamos ter uma transformação foda, porque você tem uma energia foda unida a 

uma direção foda, certo? E todos os trabalhadores ali precisam estar unidos no 

bagulho. Às vezes alguém pode ter acumulado mais na cabeça, do que na carne. 

Mas se você for um trabalhador e entender que a carne deva se unir à cabeça, pra 

gente conseguir fazer uma transformação, você tem tudo. A grande dificuldade 

hoje que eu enxergo, é muita gente com muita coisa acumulada na cabeça. Então 

o cara leu 3.001 livros e o cara acha que aqueles 3.001 livros é tudo, mas não é! E 

às vezes tem um cara lá que só leu 1 livro, que não tem um dente na boca, que não 

sabe falar um A, não sabe ler um nada, ele não sabe escrever o nome dele mano.. 

mas ele tem uma puta sabedoria. É igual você pegar a Maria Carolina de Jesus, 

que escreveu Quarto do Despejo, entendeu? Ela não é o perfil de uma pessoa 

acadêmica, ela não é a intelectual da história.. mas ela escreveu um livro e esse 

livro roda o mundo mano. Porque tem sabedoria naquilo. É igual o Cartola. Então 

tipo assim, é o registro na carne da coisa. Então eu acho que a revolução pode 

acontecer assim: você pegar o Cartola e unir ele com Chico Buarque (que tem um 

registro na cabeça muito foda). Ai você une esses dois artistas, você vira um mega 

artista. Então quando você une as informações que você acumulou na cabeça junto 

com as informações que você acumulou na carne mano.. você consegue criar uma 

revolução foda. Porque só a carne também é foda. Se a gente vai pra cima, a gente 

morre rápido. A gente fica muito emocionado ali, sabe? A gente fala “tá errado, tá 

errado” e vai pra cima.. o cara engole nós, porque a gente não tem estratégia, a 

gente não tem os caminhos certinho.. acaba virando pelego, no meio do caminho 

mesmo.. Acaba virando pelego, sem nem saber o que é pelego. Quando começaram 

a gritar pelegos nos entregadores antifascistas eu fui procurar saber se eu era um. 

É a mesma coisa quando as pessoas falam assim: “ei galo, é a mais-valia?” e eu 

falo assim: “mais-valia é foda”. Porque assim.. foda é tão bom quanto ruim né. 

Porque se o cara falar assim “a mais-valia salvou o mundo”, você diz “não falei 

que essa mais-valia era foda?”. Ai se o cara fala assim “a mais-valia ferrou o 

mundo”, ai eu falo “ih, não falei que isso ai era foda mano”. Então eu fico 

disfarçando, eu fico disfarçando.. Eu não sei o que que é. Eu fico disfarçando até eu 

descobrir e quando eu descubro eu falo assim “é foda mesmo”.  
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Ao ser questionado sobre o que mudou das entregas tradicionais para as entregas por 

aplicativos, Galo compara: 

“É porque assim, ó. Você pode pegar a tecnologia da plataforma dos aplicativos e 

comparar ela com as máquinas da Revolução Industrial. Naquela época também 

era uma nova tecnologia. Então a máquina chegou junto com a tecnologia.. e pra 

que deveria servir aquela tecnologia? Deveria auxiliar o trabalhador a produzir 

mais, pra ele poder ganhar mais e trabalhar menos. Porque isso que nós quer, o 

trabalhador. Ganhar mais e trabalhar menos. E ai os cara chama a gente de 

vagabundo por causa disso: “Ganhar mais e trabalhar menos, que conversa é 

essa?”. E o patrão nem trabalhar ele trabalha, mas ele ganha mais que todo 

mundo. Então o que a gente quer? Ganhar mais e trabalhar menos, pra ter mais 

tempo com a nossa família, viajar, poder viver melhor.. é isso, esse é o caminho. 

Então quando essa tecnologia chegou, a ideia era auxiliar o trabalhador. Então o 

patrão percebeu que aquela tecnologia fazia o trabalho de 10, então por que ele 

iria ficar gastando dinheiro com 10? Se ele podia mandar 9 embora e ficar só com 

1. Gastar dinheiro só com 1, que é o cara que iria operar a máquina. Então 

aquela tecnologia que veio na época pra auxiliar a vida dos trabalhadores, na 

verdade ela veio pra auxiliar o lucro do patrão, entendeu? A história não é 

diferente. Essas plataformas é uma nova tecnologia né. Ela deveria auxiliar mais 

uma vez a vida dos trabalhadores, a melhora de vida dos trabalhadores. E ela mais 

uma vez está auxiliando o lucro do patrão. Essas plataformas.. como elas 

poderiam ser utilizadas pra ajudar o trabalhador? Nós não temos muito 

desemprego no país? Daria pra gente utilizar essas plataformas pra auxiliar os 

trabalhadores e unir os do restaurante, os clientes, não querendo lucrar com 

aquilo, certo? Então criar empregos pra quem tá sem emprego. Então você tem 

14% de desemprego no país, chega uma nova tecnologia que pode resolver isso de 

14 pra 6%, por exemplo. 7%, 9%? Já não ia ser uma vitória? Ia ser uma nova 

tecnologia que estaria ajudando a acabar com o desemprego. Mas não.. Pelo 

contrário. Eles perceberam que da forma como eles criaram o aplicativo, o 

desemprego é que alimentaria o aplicativo, a plataforma. Então eu falo por mim. 

Quando eu tirei a moto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar emprego. 

Emprego com carteira assinada pra ter garantia. Quando juntei com minha 

esposa, eu queria ter estabilidade pra comprar um apartamento pra nós. Mas 

como é que você faz isso, trabalhando para um aplicativo? Que não tem garantia 

nenhuma. Imagina o dinheiro de uma prestação de um apartamento ou de uma 

casa. Então a tecnologia que era mais uma vez pra auxiliar, ela veio novamente 

pra ferrar com a vida do trabalhador. Então como a tecnologia suprimiu os 

empregos, a uberização vai suprimir os direitos. Esse é o grande lance da coisa. 

Um veio pra arrancar empregos e o outro veio pra arrancar direitos. Então, ou 

seja, um veio pra fazer o povo passar fome e o outro veio pra precarizar a coisa ao 

ponto de tipo assim mano... tá tudo certo vocês passar fome, vocês se fuder. Eu 

tenho que espremer vocês. É como se você pegasse uma laranja e tivesse que 

espremer a última gota de suco que tem dentro dela. “Que é pra isso que vocês 

servem, pra serem espremidos. Ainda tem coisa ai dentro, se apertar sai”. Por que 

é que na pandemia a gente teve atenção? Eu calculo da seguinte forma: O que é 

avida? A vida é eu analisar você. Analisar todos os detalhes em você. Isso é a vida. 

O capitalismo é um trem bala, que vai fazer eu passar por você e transformar você 

em um borrão. Eu não vou conseguir enxergar você. Eu vou saber que você 

existe, mas eu não vou conseguir saborear você mano. Então o capitalismo é isso, 

transforma tudo num borrão. Então você imagina: como eram as coisas antes da 

pandemia? As pessoas falavam assim “cadê minha comida, cadê esse motoboy que 

não chega com minha pizza? Caramba, o cara demorou. Imagina esse cara deve 

estar dando grau, esse cara deve estar fazendo alguma coisa, deve estar 

namorando, esse cara deve estar comendo minha pizza..”. Ai liga pra pizzaria: “e 

ai cara eu pedi uma pizza e a pizza não chega..”. Ai o motoboy chegava na porta.. 

não é só o lado do cliente, é o nosso lado também. Ai o motoboy chegava na porta 

“bibibibi, sai sai que eu já tenho outra entrega”. O cara saia pegava a pizza, batia 

a porta na cara do motoboy, xingava o motoboy e pronto.. é a vida se 
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transformando num borrão mano. É o capitalismo fazendo a vida se transformar 

num borrão. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia desacelerou isso 

mano. A pandemia desacelerou esse freio chamado capitalismo e as pessoas 

começaram a conseguir enxergar a vida. Você lembra uma época, logo no começo 

da pandemia, que as pessoas começaram a postar o céu no Instagram? Você 

lembra disso? Que o céu estava muito bonitoporque não tinha poluição? Olha que 

louco mano, olha que louco isso.. Isso pra mim foi simbólico pra carai. Quando 

eu vi isso acontecer eu falei “caralho mano”. Porque a pandemia desacelerou o 

trem do capitalismo de um modo que as pessoas começaram a enxergar a vida. 

Quando foi que o céu viralizou no Instagram? As pessoas colocam foto das coisas 

que elas vestem, foto das coisas que elas comem, da viagem que elas fizeram.. 

sabe. Elas batem foto no espelho pra mostrar que quem tá tirando a foto é um 

iphone. Elas ficam é mostrando o capitalismo delas assim.. sabe. O que viralizava 

no Instagram era só coisa que a pessoa comprou, a moto, o carro, a balada, a 

marca da bebida que ela tava tomando, o tênis que ela tá calçando, o cabelo que 

ela acabou de fazer no cabeleireiro ali. Então do nada o céu viraliza mano. Ou 

seja, o trem parou e a pessoas começaram a enxergar a vida. Então o que 

aconteceu.. Quando o trem do capitalismo desacelerou, eu fiz um vídeo. E esse 

vídeo falava: “você sabe o quanto é difícil carregar comida nas costas de barriga 

vazia?”. Ai quando o capitalismo desacelerou as pessoas enxergaram e 

começaram a se sensibilizar com isso dai e falaram: “sério mano? Que o cara que 

ta entregando minha comida ta de barriga vazia?”. E ai isso viralizou. A vida 

viralizou. Tava doendo pra caralho em mim aquele dia, tudo que estava 

acontecendo. Ai a vida viralizou. Então eu acho que foi isso, a gente ganhou 

atenção na pandemia porque as pessoas começaram a enxergar a vida”. 

 

Sobre o papel do usuário e a mudança de postura do IFOOD com essas manifestações, 

Galo acredita que: 

“As pessoas entenderem que... Veja bem. Quando os clientes começam a se 

mostrar descontentes com o serviço, o prestador de serviço vai se desesperar. 

Porque não é só, 1, 2.. são vários ali. Eu fiquei sabendo de um jornalista aqui de 

São Paulo que ele falou assim que o IFOOD trocou a assessoria deles toda, 

porque eles querem entender isso que aconteceu. Eles não entendem essa coisa da 

exploração. Muitas vezes o cara não ta nem enxergando.. O capitalismo passa tão 

rápido, tão rápido.. que muitas vezes o cara não ta nem enxergando que ele tá 

explorando. Ele acha que criou uma idéia genial pra ficar rico. Ele não vê que 

aquela idéiatafudendo um monte de gente. Então, ou seja, mudou muita coisa. 

Agora eles vão ter que lidar com isso. Esse descontentamento dos clientes, de 

utilizar uma plataforma que explora as pessoas”. 

 

Ainda, ao ser questionado se as plataformas digitais procuraram o movimento com 

propostas melhores, Galo confessa: 

“Da forma errada. Da forma errada. Através do **** (famoso), que disse que o 

dono do IFOOD queria fazer uma reunião comigo às portas fechadas e eu não 

aceitei. Eu não aceitei. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que vou mudar o 

mundo sozinho. Não vai ser uma reunião de portas fechadas que vai fazer com 

que eles enxerguem a favor dos trabalhadores. Eu sou um índio mano. Eu sou um 

índio. Eu tenho medo de gente branca. Essa é a verdade. Quando chega muita 

gente branca na minha tribo querendo conversar comigo, eu fico cheirando as 

pessoas, cheirando, cheirando.. até eu confiar. Quando eu sinto cheiro de coisa 

errada eu já saio fora. Quando apareceu pra mim que o **** (famoso) queria 

falar comigo, eu já pensei: “Ixi... começou a merda”. Muita gente me critica, fala: 

“e ai galo, tem que conversar”. Eu falo: “não.. não é assim não. Não é com todo 

mundo que tem que conversar não. Tem pessoas que você não pode conversar de 
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portas fechadas não. Tem pessoas “que você não pode ficar conversando sozinho 

num canto não. Porque só isso ai você já tá errado”. Por isso que eu falo: é muito 

fácil você se vender, você se trair entendeu? Pra mim, só de ta nas ruas com meus 

companheiros, sendo político de rua, tentando ativar os companheiros pra luta, e 

do nada eu ir fazer uma reunião de portas fechadas com o dono do IFOOD isso ai 

já era me trair. Não era nem preciso aceitar o malote de dinheiro ou a proposta 

deles.. só de ir lá conversar de portas fechadas já era me trair. Então o que eu 

propus? Eu propus uma live. Por que não? O que tem de tão feio em você que 

você não quer mostrar pro mundo? Eu não tenho problema nenhum de mostrar o 

que eu sou pro mundo. Pra não dizer que não.. eles tentaram fazer uma live 

comigo mais gravada, pra depois postar. Mas ai foi tanta coisa ali que eu falei pra 

eles que eles não souberam lidar, que eu acho que eles nunca vão ter coragem de 

postar isso né. Por isso me chamaram pra conversar de portas fechadas. Quando 

ele me chamou eu também conversei com meus companheiros e falei “ó, já que 

você chamou seus companheiros pra conversar eu também chamei os meus, pode 

ser ao vivo?”. Ai ele falou “pow galo, achei que você era um cara mais futurista”. 

Ai eles não quis, é obvio né. Ai eles não quis”. 

 

Galo também conta a respeito de punições e do chamado “bloqueio branco”, usado 

como sanção pelas plataformas de aplicativos após as manifestações: 

“Fui bloqueado, mas há muito tempo. Muito antes de me chamarem pra reunião. 

Há muito tempo. Já antes de entregadores antifascistas. Quando eu fiz o primeiro 

vídeo em março de 2020 que viralizou, era porque eu já tinha sido bloqueado 

oficialmente pela UBER. E ai começou a vim mídia. Começou a vim televisão. 

Quando eu sai na revista EXAME em maio de 2020, eu logo já fui bloqueado pelo 

bloqueio branco na RAPPIO e no IFOOD. Então eu já sou bloqueado já naquela 

época, muito antes de entregadores antifascistas”. 

“Teve vários bloqueios. E vão começar a ter bloqueios oficiais, porque eles 

colocaram muito mais gente do que a demanda agüenta. Senão daqui a pouco vai 

todo mundo saindo do aplicativo de uma vez. Então eles vão começar a bloquear, 

já começou né. Eu paro a moto no farol e pergunto pros cara, eles falam assim: 

“pow, fui bloqueado”. É a tática dos cara. Porque é muito fácil eles bloquearem 

assim. Bloqueio branco é por queda de demanda né. Então o que eles vão fazer, 

eles vão tem mandar 1 pedido, 2 pedidos, que não dá pra você viver, que não dá 

pra você sobreviver entendeu? Isso já é bloqueio branco”. 

 

Galo também conta como era sua vida antes de trabalhar com entregas por aplicativos 

e como tem sido sua vida hoje: 

“Eu era camelô. Meu primeiro trampo registrado foi de motoboy. Trabalhei de 

2012 até 2015. Sofri dois acidentes. Um que quase destruiu minha moto. E outro 

que não teve jeito, que o ônibus passou por cima da minha moto e terminou de 

estourar ela toda. Eu já achava que não valia a pena trabalhar daquele jeito 

correndo os riscos que eu estava correndo pra encher bolso de patrão. Na empresa 

que eu trabalhava de motoboy tinha um quadro que falava assim: “Dedo: 2 mil 

reais. Braço: 5 mil reais. Tetraplégico, que era o mais pagava 26 mil, 900 e tanto.. 

que era a indenização que o governo te daria”. E eu olhava praquele quadro e 

ficava pensando.. nossa é foda isso cara, porque quando você tafudido, 26 mil 

parece muito dinheiro. E aquilo mexe com você, com seu psicológico, sua mente. 

Então eu já vi que aquilo não era pra mim. E ai eu fui ser camelô, fui ser repositor 

de mercado, fui pintar parede, construir parede, fui fazer diversas coisas.. fui 

ajudar minha mãe, que tinha uma floricultura na época que vendia umas flores aqui 

no bairro... e ai não deu pra mim ficar muito tempo com minha mãe, porque aquilo 

ali não dava nem pra ela sobreviver e eu só estava ali pra atrapalhar. E ai sai dali 
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fui fazer outras coisas, até que minha filha nasceu. Ai minha filha nasceu e eu me 

desesperei né. Porque assim ó.. quando você não tem filho, é de boa. Quantas vezes 

eu com vontade de comer alguma coisa, deixei de comer aquela coisa pra pagar 

meu estúdio de rap. Porque meu rap sempre foi meu sonho, porque barriga.. eu 

pensava assim: “ah não, eu não vou morrer de fome se minha barriga doer 1 dia, 

vou gravar meu rap”. Agora a possibilidade da barriga da sua filha doer, roncar.. 

aí é brabo. Então quando minha filha nasceu, eu me desesperei. Ai eu fui atrás de 

parcelar minha moto e voltar a trabalhar como motoboy, porque era o que eu tinha 

de registro na carteira, era o que eu tinha de experiência. E tem uma frase que fala 

assim: filho de rico vira playboy, filho de pobre vira motoboy. Então eu já tava meio 

que conformado que a minha profissão era aquela. Eu tava tentando não ser, mas 

uma hora ou outra eu ia acabar sendo empurrado praquilo ali de novo. E ai quando 

eu fui ver o mercado de trabalho os aplicativos já tinham cercado tudo né. Os 

aplicativos eles não estão no ramo do delivery, eles estão no ramo da exploração. 

Então, por exemplo, a pizza já chegava na casa das pessoas muito antes do 

aplicativo existir. A comida já chegava nas casas das pessoas. Então eles não 

inventaram um mercado novo. Eles não chegaram com uma embarcação cheia de 

clientes, com um avião cheio de restaurantes e montaram um mercado no Brasil e 

começaram a operacionalizar esse mercado.. não! Eles já pegaram um mercado 

que já existia. Como eles fizeram isso? Eu utilizo a história da tribo né. Eu falo 

que tinha a tribo dos entregadores e nós ia no rio pescar peixe todo dia, trazia esse 

peixe pra tribo. E a gente tava vivendo a vida. Tinha dia que a gente pescava mais, 

tinha dia que a gente pescava menos. Um belo dia, o rio seca e os entregadores 

não conseguem mais pescar o peixe e começam a passar fome na tribo. E ai chega 

o homem branco com uma solução. Eles falam assim: “por que vocês estão 

tristes?”. Os entregadores falam assim: “ah porque acabou o peixe”. E ai o 

homem branco fala assim: “ah eu tenho um pesqueiro na minha fazenda e lá tá 

cheio de peixe”. Metade dos entregadores desconfia e a outra metade dos 

entregadores fala assim: “ah quer saber? Não tem peixe, vamos arriscar lá na 

fazenda do homem branco pra ver”. E ai eles vão lá na fazenda do homem branco 

pescar. O homem branco deixa eles pescar a vontade, tem muito peixe. E ai eles 

voltam com um monte de peixe pra tribo. Os outros entregadores que estavam 

desconfiados falam assim: “ah lá, tem peixe lá mesmo. Olha os cara cheio dos 

peixes”. No outro dia, todos os entregadores vão lá pescar porque eles viram o 

resultado. Quando eles chegam lá o homem branco barra eles na porta da fazenda 

e fala assim: “ó, vocês gostaram? Então cada um de vocês pode pescar até 10 

peixes. 7 é meu e 3 é de vocês”. Como não tem peixe no rio dos entregadores, o 

que eles vão fazer? Eles vão aceitar. A única coisa que o homem branco não 

contou pros entregadores é que a noite ele foi lá com o capital dele, com a 

máquina dele, com a tecnologia dele e drenou todos os peixes do rio dos 

entregadores e colocou no pesqueiro dele. Ou seja, a gente tá tendo que pescar os 

mesmos peixes que a gente sempre pescou, só que agora a gente tem que dar 7 pro 

homem branco e ficar com 3, entendeu? E foi assim que os aplicativos fizeram. 

Quando os aplicativos chegaram, eles começaram dando taxas absurdas pros 

entregadores. Então tinha entregador fazendo 400, 500 conto, no começo dos 

aplicativos. E ai esses caras começaram a vim aqui pra periferia e falavam: 

“mano, to estourando. To ganhando 300, 400 pau todo dia mano”. E eu 

perguntava: “tá trabalhando quantas horas irmão?”. E eles respondia: “ah eu tô 

trabalhando ai 8 horas”. E ai todo mundo foi correndo, igual a tribo dos 

entregadores. Quando chegou lá o homem branco falou.. ó 7 é meu e 3 é de vocês. 

E ai começou essa patifaria que agora a gente tem aqui. Então é essa história que 

eu uso pra contar como os aplicativos começaram no mercado. Eles não 

inventaram o mercado né, eles cercaram o mercado. E o grande negócio deles não 

é o delivery. O grande negócio deles é a exploração. É colocar a gente pra pescar 

10 peixes e só trazer 3 pra casa”. 

 

“Ah eu to no auxílio né, eu pego o auxílio, minha esposa pega o auxílio e vira e 

mexe aparece uns trampo por fora ai né. Então é por fora que a gente ta. Às vezes 

aparece alguém que quer que o galo entregue um pacote na casa dela porque quer 

conhecer o galo e eu vou lá entregar o pacote.. O único ruim dessa história é que 
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tem gente que é má intencionada. Ai tem que ficar selecionada. Tem pessoas que 

oferecem um trampo e o trampo é pra transformar a pessoa tipo num bichinho de 

estimação, coisa que é desconfortável pra mim. Ai eu acho essas coisas meio zuada 

e acabo rejeitando certos tipos de pedidos. Mas quando eu vejo que a ideia é 

bacana ai eu corro pra fazer. Então aos poucos ta aparecendo umas coisas ai pra 

fazer. Mas ai quando eu não to fazendo uma coisa remunerada eu to fazendo coisa 

da luta. Tô sempre trabalhando”. 

 

Durante a luta do movimento, também surgiram algumas ideias de autogestão, como a 

criação de um aplicativo próprio e de cooperativas: 

“Na verdade, como que aconteceu essa ideia do próprio aplicativo. Já tinha gente 

da tecnologia entrando em contato com a gente logo no começo. “Ô galo, o que 

você acha de criar uma cooperativa?”. “Ô galo, o que você acha de criar o próprio 

aplicativo dos trabalhadores?”. Eu naquela época ficava assustado porque era 

muita gente entrando em contato e eu saia montando grupos de whatsapp. E ai 

foram chegando os entregadores, os entregadores antifascistas. Cada um com o 

seu jeito de ser. E ai cada um foi assumindo uma tarefa. E ai o pessoal do Rio de 

Janeiro assumiu mais essa parte tecnológica da cooperativa e tal. Porque assim.. 

os entregadores antifascistas é um movimento de luta. De luta, na rua, de política 

de rua e tal. Só que tem algumas ferramentas que a gente pode ir utilizando a 

nosso favor. A tecnologia é uma delas, entendeu? O que a gente aprendeu lá na 

Revolução Industrial? Quando teve o ludismo né. E o que aconteceu no 

ludismo..os cara foi pras fábricas quebrar as máquinas né, porque achavam que o 

problema estava na tecnologia. E o que a gente aprendeu com isso.. que o 

problema não era a tecnologia, que o problema era quem tava operando e como 

tava sendo operada a tecnologia. Então aprender a operar a tecnologia a favor dos 

trabalhadores é um caminho, é uma ferramenta. Uma das ferramentas. Então 

essa é a idéia, utilizar todas as ferramentas a favor do trabalhador. Então a 

cooperativa é um instrumento de mostrar a força do trabalhador. Quando o 

trabalhador aprende a operar os caminhos.. ai eu vou falar igual os comunistas, 

os meios de produção né.. Quando o trabalhador aprende ali como faz a coisa, já 

era. Vai ser utilizada a favor do trabalhador. Então a idéia da cooperativa é essa, 

entendeu?” 

“A gente tem os Despatronados, que estão indo bem ai no Rio de Janeiro, que está 

sendo um sucesso. A ideia é ir ampliando os Despatronados pelo Brasil a fora. E a 

gente tem uma cooperativa mais elaborada né, com tecnologia, com questão 

jurídica, com tudo que um aplicativo tem né. Pra gente conseguir colocar essa 

tecnologia pra funcionar. A ideia é que sejam várias cooperativas. E essas 

cooperativas vão se federalizando. Até várias no mesmo Estado. Porque quando os 

aplicativos tentar destruir uma, eles vão ver que tem mil pra destruir. Então melhor 

que uma é ter várias. Então assim que a gente conseguir colocar essa tecnologia 

matriz pra funcionar, a gente pode ir doando e dando essa tecnologia pras outras 

cooperativas conseguirem funcionar e cada uma ir tocando a sua. Então a gente vai 

se federalizando, co-federalizando e ampliando a rede”.  

“É isso. Poder garantir os direitos que a gente já tem. Talvez criar novos direitos. 

Ajudar a fornecer novos direitos. É que a gente sonha alto né, nas reuniões da 

gente. A gente fala em criar cursos pros filhos dos cooperados... um monte de 

coisa. Ir criando as coisas e sonhar com um mundo melhor né, através das 

cooperativas e de outros instrumentos de luta. Porque o que a gente não pode 

fazer é achar que a cooperativa é a solução geral da coisa. É a cooperativa 

somada a luta da rua somada a parceria com outras categorias.. somada a todo 

esses sistema de luta, entendeu? Pra gente poder criar uma coisa ampla. A gente 

tem necessidades. Todos nós temos. Eu mesmo tenho a necessidade de colocar 

comida na minha casa amanhã. Antes da gente travar uma luta pelo coletivo, a 

gente já trava uma luta individual com a nossa família. Então a ideia da 

cooperativa é uma forma de criar um sistema onde a gente possa travar essa luta 

de uma forma melhor para nossa família. E a partir disso, a gente estar mais 

firme pra fazer a luta coletiva. Mas sempre criando essa rede de lutas: luta com as 
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cooperativas, luta na rua, luta com os movimentos sociais, luta de 

conscientização, luta na internet..” 
 

Sobre a adesão dos entregadores acerca dessa autogestão, Galo confessa: 

“Os entregadores estão atrás de demanda. Você pode ver a própria greve. A greve 

é uma luta por demanda: aumento das taxas, aumento da taxas mínimas, fim dos 

bloqueios.. Então é a luta pela demanda. Os entregadores não vão ligar.. Você 

pode colocar uma foice e um martelo no alto da cooperativa, se tiver demanda eles 

vão vir. Então é a demanda mesmo. Por isso que eu falo que não é só uma luta, 

entendeu? Não adianta achar que é só a luta da rua ou a cooperativa que vai ser.. 

é um conjunto de lutas. É igual a CLT. Eu falo que a CLT é um conjunto de lutas 

dos trabalhadores. Então é federalizando e co-federalizando as lutas, porque há 

várias formas de luta. Você imagina o que é ser um entregador índio? Eu não sei. 

Dá pra falar que eu sei fazer essa luta? Eu não sei. Dá pra eu falar que eu sei o 

que é ser uma entregadora mulher? Dá pra eu falar que eu sei fazer essa luta? 

Também não. O que é ser entregador gay? Eu não sei. Então a gente vai somando 

as lutas né. É uma somatória de várias lutas, a cooperativa é mais uma na soma”. 

 

Ao ser questionado aonde busca seus conhecimentos, Galo surpreende: 

“Eu sou mentiroso mano. Eu engano bem. Eu disfarço bem. Aqui os cara chama de 

Raul os estelionatários né. Eu sou meio Raul. Saio conversando bem e o povo fala 

„ô esse galo sabe hein‟. Não sei nada.. não pergunta muito não. Pergunta ai o que é 

mais-valia pra você ver. Eu leio outros livros.. que eu acho que deva ser tão 

importante quanto O Capital. Por exemplo, eu li “As veias abertas da América 

Latina”, eu li “Admirava o mundo novo”, eu li “1984”, eu li “A revolução dos 

bichos”. Ai meus amigos comunistas tudo falam assim: „a revolução dos bichos é 

uma bosta‟. Ai eu pergunto o porquê. Ai eles falam que é uma crítica ao comunismo. 

Ai eu digo: „ué não pode criticar o comunismo?‟ O comunismo agora é intocável 

que não pode receber uma crítica? Eles falam que os porcos são comunistas né, que 

nunca iam deitar na cama, que nunca iam vestir seda, que nunca iam comer comida 

de humano e acabou que fizeram tudo que o humano fazia. Comecei a ler “O crime 

e castigo” uma época, não consegui terminar. Agora acabei de ganhar “O crime e 

castigo” de novo. Agora vou conseguir terminar de ler. Eu li muitos livros porque 

na época.. ainda quero né, eu quero ser cantor de rap. E eu chegava nos cantor de 

rap e perguntava pra eles como que fazia pra cantar rap igual eles, eles falavam 

que eu tinha que ler. E eu falava: “é mermo?, me dá um livro ai então”. E os cara 

foi me dando livro. Então eu era uma criança que ficava pedindo livro pra adulto. 

Ai os cara aproveitava né, que tinha um muleque ali de 13 anos pedindo livro, que 

só vivia no meio de bandido, no meio de coisa errada, ai os cara aproveitava e dava 

os livros. Ai eu comecei a escrever uns rap‟s. Eu li rapidinho porque eu queria 

cantar rap, eu queria escrever rap. Ali eu fui abrindo minha cabeça.. Quando eu li 

“As veias abertas da América Latina” nossa senhora, como eu xinguei o Papa 

mano..Eu xinguei o Papa de tudo quanto era nome. Porque na época, acho que era 

o outro Papa o alemão, porque ele pediu desculpas né.. por toda a exploração que 

foi feita aqui na América Latina no novo mundo. E no “As veias abertas da América 

Latina”, o Eduardo Galeano fala que se quisesse dava pra construir uma ponte de 

outro, da América Latina até Roma. Ai eu ficava pensando: “ó o Papa pedindo 

desculpas né, por que não devolve? É só devolver o ouro né. Pode passar mil anos 

que o ouro vai tá lá, devolve o ouro mano. Devolve o que é nosso”.  Então depois 

que eu comecei a ler “As veias abertas da América Latina” eu comecei a ter outras 

visões do mundo. “1984” também. Eu uso “1984” pra quase tudo na minha vida. O 

que a gente vive nos aplicativos hoje é o “1984”. O que a gente vive hoje é o 

“1984”. Eu li “O abusado” do Caco Barcellos, que conta a história do Marcinho 

VP. Eu achava muito louca a história do Marcinho VP. Só fiquei chateado que no 

final do livro ele morre, os cara mata ele né. Eu achava ele um bandido foda, 

porque eu era um muleque fã de bandido. E o hip hop que acabou mudando meu 

rumo ali. Porque eu queria ser respeitado e o povo falava que bandido era 
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respeitado. Quando eu ouvi um rap na rádio, que os cara xingava a polícia.. porque 

os bandidos da minha quebrada tinha medo de polícia e os cara da rádio não tinha 

medo. Eu achava que os cara da rádio era bandido. E eu pensei: “os cara da rádio 

são os maiores bandidos que tem, os cara da minha quebrada são bunda mole”. Ai 

que queria ser o bandido da rádio. Corri atrás de trocar ideia com os cara do rap e 

perguntar como que eu fazia pra escrever um rap igual dos cara. Os cara falou: 

“olha toma aqui um livro, pra escrever igual nós vc tem que ler”. E os cara não 

dava mole não. Eu chegava lá com meu rap e eles diziam: “é, tá melhorzinho, mas 

precisa melhorar, toma aqui mais um livro”. Quando eu descobri que os cara do 

rap não eram bandidos, já era tarde demais.. eu queria ser aquilo: um cara 

inteligente igual os cara. Eu pensei: “ser inteligente as pessoas te respeitam e eu 

quero ser respeitado”. 

 

Galo ainda exalta a luta histórica dos portuários por melhores condições de trabalho: 

“Os portuários têm uma luta foda também né. Os cara conseguiu garantir os 

direitos deles mesmo não tendo condição deles serem registrados né, porque não 

tem como saber quando o navio vai atracar e quando o navio vai desatracar, por 

isso não dá pra fazer a jornada de trabalho deles. Então eles não tem horário. Daí 

eles conseguiram fazer uma luta, onde eles conseguiram garantir todos os direitos 

deles mesmo, mesmo sem ter o registro mesmo na carteira”. 

“Se tem uma coisa que eu tenho vontade de estudar mesmo é a luta dos 

trabalhadores no Brasil. Desde a liberdade até aqui.. Pra poder criar um caminho 

pros entregadores. De todos.. Dos portuários, a luta dos galões de petróleo, de 

todos..” 

 

Sobre os projetos de lei que vêm surgindo, que tentam regular a relação dos 

entregadores com as plataformas digitais, Galo se revolta, especificamente quanto ao Projeto 

de Lei nº 3.748, que coloca os entregadores em uma espécie de limbo: nem CLT, nem 

autônomos: 

“Quando o projeto saiu eu não estava sabendo de nada, ai os cara me deu um salve 

pra gente fazer um estudo do projeto. E ai a gente foi fazer um estudo de projeto e 

vimos que o projeto é aquele meio termo né, não é nem CLT, não é nem autônomo, 

ele cria um caminho novo ali, que é aquele novo zuado. Sabe aquele novo zuado? 

Não é um novo pra fortalecer, é um novo pra fazer o projeto dela passar. Porque 

esses políticos eles não escrevem um projeto para benefício dos trabalhadores, eles 

escrevem um projeto que vai passar. Porque se o projeto passar e for aprovado, na 

próxima eleição eles vão poder falar: “ó, eu fiz um projeto que ajudou os 

trabalhadores e foi aprovado e tal tal..” É pra isso que eles escrevem o projeto, 

não é pra ajudar os trabalhadores. Eles dão um biscoito pro trabalhador, mas por 

trás alisa o patrão. Tinha um projeto de lei ai que queria colocar um container 

com banheiro nas ruas pros entregadores. Fazer os aplicativos colocar um 

container nas cidades, que possuem serviços de aplicativos. Vocês acham que tudo 

que a gente precisa é de um banheiro? Uma pia e um vaso sanitário? Não tem 

uma geladeira, um micro-ondas? Então como deve ser? O projeto deve ser criado 

pelos próprios trabalhadores, uma construção coletiva. Se tiver que ser, o político 

institucional deve só representá-los”. 

“A gente tem até um projeto de lei dos próprios entregadores que é voltado pra 

alimentação. Fazer com que os aplicativos garantam café da manhã, almoço, 

janta, lanche da tarde, lanche da madrugada.. pros entregadores que trabalham 

nesses períodos. Sabe o que eu queria fazer? Era fazer um curso com os 

entregadores, ensinando eles a escrever, a falar um pouco desse jurisdiquês pra 

eles escreverem o seu projeto de lei. Isso seria política de rua mesmo. E ai 

poderíamos questionar: por que os projetos de lei dos trabalhadores, de iniciativa 
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popular, não estão passado? Não estão sendo aprovados? Então a idéia é de criar 

essa união da classe trabalhadora de se questionar: “o nosso projeto de lei não 

está sendo aprovado por quê? Se é o projeto mais puro, escrito à mão pelo 

trabalhador?”. Daí a gente consegue criar esse laço com a classe trabalhadora. 

Toda classe trabalhadora deveria se unir, as atendentes de marketing, os garis, as 

empregadas, os entregadores, os marceneiros, etc. A precariedade é o que une 

todas essas categorias”. 

 

Galo confessa que ficou contente com a expansão do movimento, tanto nacionalmente 

quanto internacionalmente: 

“Então essa é a parte mais feliz da greve pra mim. É o que eu consegui tirar de 

mais proveitoso. Tanto é que eu to correndo pra aprender espanhol pra me conectar 

melhor com os companheiros da América Latina ai. A gente ta em contato com a 

Argentina, Equador, Colômbia, Chile, Uruguai, México.. e a idéia é ir ampliando 

essa rede ai. E uma inveja que eu tenho dos cara é que todo movimento dos 

entregadores que tem ai pela América Latina, os cara é tudo de esquerda né. É só 

aqui que tem esse povo de direita. Não dá pra entender esse Brasil doido não. 

Quero um dia poder viajar pra lá, ta no meio lá da greve com eles, articulando as 

coisas.. Os aplicativos são iguais as caravelas.. eles utilizam os latino-americanos 

pelo mundo ai. Se você for na Europa, a maioria dos entregadores é latino. Se você 

for nos Estados Unidos, a maioria dos entregadores é latino. Então se a gente não 

ta sofrendo aqui na América Latina, a gente tá sofrendo lá. E tem entregadores que 

trabalham aqui, que o sonho deles é tirar o passaporte, arrumar um visto e ir 

trabalhar por aplicativo em outro país”. 

 

Por fim, Galo conta como tem sido conciliar a luta política com a vida familiar: 

“É difícil. Minha esposa já ameaçou me abandonar um monte de vez, é porque eu 

sou muito xavequeiro. Minha esposa é foda, a negona é braba. Ela abre a geladeira 

e fala: “aqui, olha isso aqui”. E eu falo: “é, eu sei tá vazio..” Eu to aprendendo a 

conciliar ainda, eu só não posso perder a mão. Eu tenho uma filha, eu tenho uma 

esposa.. eu não posso achar que agora eu sou o super revolucionário. Eu não posso 

fazer minha família pagar esse preço, entendeu? Então eu to tentando conciliar isso 

ai. Eu não posso salvar o mundo. E ai chega umas propostas aqui que não dá 

mano.. eu não posso me trair. Ai ela abre a geladeira e fala: “e isso aqui, isso aqui 

também não é se trair?”. Ou seja, é difícil. Mas a minha sorte é que minha esposa é 

brava, mas é compreensiva também. Ela me apoia. E minha filha sente as vezes a 

falta do pai, porque não estou com ela o tanto que eu gostaria. E às vezes eu chego 

ela quer brincar e eu já to cansado. Então o que eu to querendo é alinhar. Então eu 

tenho que criar alguma coisa que me dê um sustento e que eu consiga viabilizar a 

luta. Esse é meu maior desafio agora. Porque senão eu vou ter que escolher ou 

um ou outro, ou minha família ou a luta. Então eu vou tentar unir os dois e esse 

tem sido meu maior desafio”. 

“Você sabe que teve uma época que eu quase chapei né, que eu quase fiquei doido. 

Entrei em uma depressão profunda e eu achava que tinha gente me perseguindo na 

época.. isso ai em 2012. Então eu acabei criando um mecanismo na minha mente, 

de que toda vez que eu tivesse um sentimento como esse, eu falaria que era mentira, 

e acabou funcionando. Então hoje, se eu falar que não sinto medo disso ai eu 

estaria mentindo, mas se eu for sentir esse medo.. medo de perder minha família, 

medo de alguém me pegar, medo de ficar maluco, medo do movimento que eu criei 

se tornar uma coisa que originalmente não era aquilo, medo de criar uma 

cooperativa, um aplicativo e esse aplicativo passar a explorar as pessoas da mesma 

forma que o outro explorava, medo de COVID-19.. então se eu sentir medo, eu não 

vivo minha vida. É muito medo pra sentir medo. Então eu vivo a vida como se o 

medo não existisse. O medo é meu amigo. Eu abraço ele né. Ele tenta me levar, mas 

eu arrasto ele junto.  Aconteceu umas coisas estranhas, mas que eu não dei atenção 

não. Por exemplo.. pra você ver que se a gente não tomar cuidado com nossa 
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sanidade mental ela vai pro saco né. Eu falo que a gente só entende porque o Lenin 

ficou louco depois que a gente assume a luta né. Há dois meses atrás, assassinaram 

meu cunhado, deram um tiro no braço da minha esposa, minha filha de dois anos 

viu tudo essa situação. Eu na época eu achei que tinha a ver.. eu achei que tinha a 

ver com as denúncias. Ai vira aquela coisa paranóica né. Mas depois as coisas 

foram se ajeitando, foi aparecendo o que aconteceu mesmo.. Então vai acontecendo 

coisas estranhas no meio do caminho. Às vezes uma ligação que você recebe que 

não fala nada com nada.. Às vezes eu to parado no farol e, como minha bag tem o 

slogam dos entregadores antifascistas, outras pessoas ficam olhando torto pra 

minha cara.. São essas coisas, mas eu não fico dando atenção não, senão você não 

vive a vida. Um dos maiores medos que eu tenho na vida é de gente nova. Gente que 

chega nova querendo ajudar e a pessoa tem muita vontade de ajudar. Ai eu penso: 

“mas por quê essa pessoa quer ajudar tanto?” E ai eu fico cheirando, cheirando.. 

igual cachorro assim, até o momento de eu confiar e mesmo assim eu ainda me 

estrepo. Mas o medo é bom que não deixa você pular do penhasco né. Porque a 

curiosidade é tanta que você pularia, mas o medo te impede. Mas o medo não pode 

te impedir de ir à beira do penhasco pra você ver a vida”.  

 

4.2. LUCIANA – SP
73

 

“O trabalho por aplicativo é esse ápice da terceirização, que é a empresa se desresponsabilizar 

completamente por qualquer direito e ficar tudo na mão do trabalhador”. 

 

Também representando São Paulo, Luciana nos concede uma entrevista inédita, no dia 

06/08/2020, onde relata sua experiência enquanto entregadora e o que é, de fato, o movimento 

dos Entregadores Antifascistas: 

“Eu trabalho com bike. Então, antes da pandemia tocava muito mais entrega. 

Com menos tempo eu conseguia fazer mais entrega. Hoje, tem muito entregador, 

tem muito trabalhador na rua e não consegue dar conta da demanda. Então a 

maior diferença assim é que você fica 1 hora e meia, 2 horas, sem nada, sem tocar 

nada. E você fica lá, gastando sua internet, gastando sua bateria. Eu não moro 

perto de lugar que tem muito restaurante e tal, só que eu vejo que não compensa 

pra mim pedalar 15km pra chegar no Centro (que tenha mais pedidos) pra pegar 

R$10,00 reais a mais. Então eu acabo ficando perto da onde eu moro, até porque 

meu carregador portátil não aguenta muito. Então acabou, acabou.. eu tenho que 

voltar, colocar pra carregar e ai eu aproveito pra comer alguma coisa, pra depois 

sair de novo. Ai eu tenho que ficar fazendo esse vai e volta. Toca muito menos e a 

remuneração abaixou, eu não sei te dizer a porcentagem disso, mas é um maior 

tempo de espera e as taxas estão menores. E também tem o fato de que a gente fica 

muito tempo esperando os pedidos ficam prontos. O aplicativo toca, a gente vai lá, 

e a gente fica 20, 30 minutos esperando e esse tempo não é pago. Então, se eu 

puder resumir, é um trabalho muito ingrato”. 

“Bom, o movimento dos Entregadores Antifascistas surgiu de uma forma.. foi 

crescendo muito de um dia pro outro. A gente foi conversando com as pessoas na 

rua, com as pessoas na internet, foi organizando as greves.. e dai o movimento 

agora está em 11 Estados e ai a gente tem reuniões semanais pra discutir nossos 

projetos, porque a gente é um movimento pra além da greve. É um movimento que 

tende a se estender. A gente recebe bastante crítica inclusive da categoria de 

entregadores, mas isso é devido ao momento político que a gente vive. A gente ta 

vivendo uma despolitização e tudo que é relacionado a política vira uma coisa que a 

pessoa não quer tratar, que é falar de política etc. Mas a gente entende que é 

importante falar. Com a ascensão do fascismo no Brasil, a gente não pode nomear 

de outra coisa. A gente precisa falar do que está acontecendo e o que está 
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acontecendo é isso.. estamos vivendo num governo fascista, com políticas fascistas, 

principalmente agora nessa época de pandemia, com política genocidas. E nós 

somos pessoas de esquerda.. tem tanto comunistas, anarquistas.. são pessoas que 

tem essa ideia anticapitalista. Entendemos que apesar das pessoas não quererem se 

envolver, a política é importante. Quanto mais a gente ficar deixando na mão do 

Estado resolver tudo e a gente não se envolver.. não necessariamente através do 

poderes, do Judiciários, dos projetos de lei.. mas através da política de rua. Esse 

que é o nosso trabalho, é o trabalho de base mesmo”. 

 

Sobre a lógica dos aplicativos, Luciana defende: 

“Os aplicativos trazem essa coisa da informalidade total, que você trabalha a hora 

que você quiser, mas não é bem assim. O que acontece é que eles se 

desresponsabilizam de praticamente tudo. Você tem que arcar com todas as suas 

despesas pra poder trabalhar, a bag é paga. Eu paguei R$80,00 reais pra pegar a 

bag da Uber Eats, e eu tive que pagar isso com o meu trabalho, demorou pra 

caramba, na verdade. A gente tem que ter um celular, uma internet no celular, um 

carregador portátil, tem que fazer manutenção da bike ou da moto, ta exposto a 

acidentes... quando a gente sofre um acidente a gente não trabalha. Então assim, 

é a informalidade da informalidade. Então é uma precariedade assim.. a gente 

não tem aonde comer, se tiver que comer tem que comer na rua, porque ninguém 

oferece nada pra gente comer.. Então, o trabalho por aplicativo é esse ápice da 

terceirização, que é a empresa se desresponsabilizar completamente por qualquer 

direito e fica tudo na mão do trabalhador”. 

 

Ainda, sobre a falta de equipamentos de proteção, notadamente durante a pandemia, 

Luciana conta: 

“Nem no sonho. Eu tenho contato com muitos entregadores e eu não fiquei 

sabendo de ninguém que recebeu máscara, álcool.. Então, eu recebi uma 

mensagem singela do Uber Eats falando: “Você ganhou uma desinfecção grátis 

aqui na nossa central. Passe aqui pra desinfectar sua bicicleta e sua bag”. E ai é 

30 km da minha casa e eu não vou mesmo.. E esse é o grande auxílio que eles 

falam. Real, eu não conheço ninguém que ganhou álcool em gel, que ganhou 

máscara, nada.. Então não tem essa proteção não”. 

 

Quanto à falta de uma associação sindical representativa, Luciana confessa: 

“É difícil organizar um sindicato. Porque se você já for dividir por categoria, 

moto e bicicleta, já são necessidades diferentes. É complicado a gente pensar em 

um sindicato, porque a gente tem muito desentendimentos entre os próprios 

entregadores e isso envolve muito a política. Porque esse discurso do 

empreendedorismo, você não está trabalhando de CLT, você trabalha a hora que 

você quer, ele pegou muito forte. Então pra tirar isso da cabeça das pessoas e 

mostrar pra eles que são trabalhadores também, que eles não fazem seu próprio 

horário, que tem que rodar 12 horas pra conseguir pagar as contas, é uma luta. 

Então por isso dava treta no próprio movimento. Só por esse nome antifascistas, a 

gente já sofreu várias retaliações, inclusive dentro do movimento, mas muito por 

conta desse discurso político que ta rolando. Tipo “se achou ruim, deslogaai do 

aplicativo, vai pra Cuba fazer outra coisa”. Então eu acho que é importante falar 

sobre sindicato, mas na prática a gente sabe que o negócio é bem complicado”. 

 

Luciana enxerga a importância da greve como forma de união dos entregadores: 
 

“A greve foi bem essa coisa de um ir falando pro outro, falando “olha, essa 

situação que a gente ta vivendo ta absurda, está inaceitável”, principalmente nesse 

momento de pandemia, que o entregador virou essencial né e ai a gente faz 

serviço essencial mas não é pago a altura né. Então foi crescendo e foi bom 
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porque a gente teve uma visibilidade muito grande, desde a primeira greve. E o 

positivo foi que as pessoas começaram a olhar pra nossa categoria, começaram a 

refletir quem são essas pessoas que estão entregando nossas comidas, que essas 

pessoas também tem suas questões e seus problemas. Então a greve foi positiva 

nesse sentido, pra gerar consciência nas pessoas sobre a nossa situação. Então 

antes da gente começar a falar acho que as pessoas nem sabiam que as taxas 

eram tão baixas, que tinha essa coisa de bloqueios. As pessoas não tinham 

consciência, então foi bem positivo por isso. E as retaliações vão acontecer 

sempre. A partir do momento que você se coloca como antifascista, vivendo numa 

realidade política que a gente ta vivendo e vivendo nessa despolitização, é óbvio 

que a gente vai viver essa retaliação, tanto da mídia, dos entregadores.. porque eu 

acho que quem trabalha com entrega há muito tempo, acaba normalizando essa 

condição. Já aconteceu comigo mesmo, que é essa alienação do trabalho. Então já 

aconteceu de você ir trampar e ai ficar duas horas sem tocar nenhuma corrida e 

você ter que ficar mais tempo, porque aquele tempo você não ganhou nada e é 

como se você não tivesse ido. Então é bem complicado, você não ter essa noção do 

que dar pra fazer”. 

 

E avalia a grande repercussão nas redes sociais como: 

 
“Foi muito positivo, como um todo. As pessoas começaram a olhar pra essa 

categoria de entrega, porque os aplicativos já estão ai tem alguns anos e o 

trabalho está cada vez mais precarizado e cada vez mais os aplicativos pegam um 

pedaço maior do mercado. Isso significa que os restaurantes e os entregadores 

têm que se submeter aos aplicativos. Então cada vez esse é o trabalho que tem 

surgido e que tem ficado a nossa disposição. E ainda existe um discurso de que é 

um trabalho livre, de que você pode ir a hora que você quiser, etc, mas a gente 

sabe que não é assim. Porque pra gente se manter tem que fazer muita entrega”. 

“Eu não imaginava não, porque a greve foi aquele grito que tava entalado há 

muito tempo. Rolou por conta desse desespero, de colocar essa coisa pra fora. 

Então eu não esperava o apoio. O que eu acho mais legal é ver as pessoas da 

nossa classe se conscientizando cada vez mais, olhando pras condições de 

trabalho e parando pra pensar, desnormalizandotudo.. O que é mais legal no meu 

ponto de vista é essa conexão da própria classe trabalhadora, com os próprios 

companheiros. Essa inspiração de outras categorias também é muito legal. A 

gente vem sofrendo com essa precarização por todos os lados. Outros 

trabalhadores estão sofrendo cortes, uma série de coisas.. e o governo está se 

aproveitando da pandemia pra passar vários projetos de lei, reformas, etc. Então é 

muito legal a gente ter contato com os metalúrgicos, com os metroviários, com 

várias categorias. Então eu entendo que foi bem importante a greve, pra gente 

poder atingir outras categorias e entender que todos nós somos trabalhadores, que 

os mais ricos estão ficando mais ricos e querendo tirar de quem já não tem”. 

 

Luciana também relata que as plataformas de aplicativos vêm reagindo negativamente 

quanto às paralisações: 

“As plataformas reagiram com mentiras e publicidade. Então, por exemplo, o 

IFOOD disponibilizou pesquisas falando que a maioria dos entregadores que 

trabalham nos aplicativos não trabalham só com isso, que esta não é sua fonte 

principal de renda, que seria só pra complementar renda.. falando que a gente 

ganha um mínimo por hora.. enfim, uma série de mentiras. Outras, que nem o 

Uber Eats, chegaram a fechar o perfil deles, pra não serem marcados em nada. E 

ai teve propagandas que eles fizeram, eles gastaram uma grana com propaganda 

romantizando esse sofrimento, falando “olha que bonito os entregadores, se 

arriscando nessa época de pandemia pra fazer esse trabalho que é essencial”. 

Então é só pra mostrar porque eles não fizeram nada pela gente. Então está bem 

claro quais são as pretensões deles, sem contar com os bloqueios. Muita gente foi 

bloqueada por ter participado das greves. Aqui em SP teve violência policial, teve 

apreensão de moto, uma série de coisas.. E isso refletiu na segunda greve, muita 
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gente ficou com medo. Ao contrário do que eles falam, essa sim é a nossa 

principal fonte de renda. Então se a gente perder isso e se a gente é bloqueado do 

aplicativo, a gente não tem como trabalhar”. 

 

E alerta como a sociedade e os clientes podem ajudar de uma maneira geral: 

“Eu acho que essa questão da nota baixa ela não influencia muito. As pessoas 

devem tomar uma consciência individual. Eu acho que as pessoas devem ter 

consciência do que estão consumindo, se elas pagam tão baixo com esses descontos 

que os aplicativos oferecem, elas devem começar a entender que esse custo.. alguém 

vai pagar essa conta e geralmente é o trabalhador. Eu acho assim.. que se você for 

pedir pelo aplicativo pelo menos dê gorjeta, isso é o mínimo, é o mínimo mas que 

ninguém faz. E eu acho que é só começar a olhar pras pessoas que estão entregando 

como pessoas né. Porque a gente sofre uma precarização porque não fornecem 

nada pra gente comer, a gente não tem onde usar o banheiro, não tem água pra 

tomar... sei lá sabe, o mínimo. Por exemplo, nesse tempo todo trabalhando 

ninguém nunca me ofereceu água, nenhum cliente me ofereceu água. Nenhum 

cliente precisou se eu precisava ir ao banheiro, almoçar.. nenhuma coisa assim. 

Então é uma coisa civilizada, parece que a pessoa acha que é um robô que está ali 

entregando. Então eu acho que é criar essa consciência do que estamos 

consumindo. Por conta do monopólio dos aplicativos, muitos restaurantes 

pequenos têm que se submeter aos aplicativos ou fechar as portas. Também não 

dão conta de pagar entregadores, que trabalhariam CLT. Então eu espero que 

todo esse movimento que a gente ta fazendo gere consciência nas pessoas”. 

 

Quanto à aproximação de partidos políticos no movimento, Luciana critica: 

“Eu acho que a greve gerou um assunto do momento, está todo mundo falando 

disso. E é bem complicado a gente ver certas figuras públicas e políticos meio que 

tentando ir nessa onda. Por exemplo, “eu quero ajudar os entregadores e vou fazer 

um projeto de lei”. Ok, mas você está dialogando com alguém? Você está tirando 

fontes da onde sobre o que os entregadores precisam? Porque tem as pautas da 

greve, mas também tem outras. Tem o direito à alimentação, um lugar pra 

descanso, um lugar pra carregar o celular, um lugar pra utilizar o banheiro.. isso 

seria direitos mínimos.Eu acho que a mesma dificuldade de criar sindicatos é a 

dificuldade de fazer projetos de lei, porque a categoria de entregadores é 

extremamente diversa. Grande em números, pois são muitas pessoas. Então 

chegar em um consenso é complicado. E esses projetos de lei teriam que ser feitos 

com o mínimo diálogo possível com as frentes do movimento. Mas ai a gente 

deveria pensar quem seriam essas frentes do movimento, porque nós, por exemplo, 

entregadores antifascistas sofremos uma retaliação gigantesca da própria 

categoria, por causa dessa despolitização das pessoas. Ontem eu vi um projeto de 

lei até bacana pras demandas nossas, tinha a questão da alimentação, a questão da 

plataforma oferecer um local pra utilizar o banheiro, etc. Nesse caso eu acho ok, eu 

não me oponho. Porém eu não espero nada disso. Eu acho que a gente já entendeu 

que a gente tem que ir pra autogestão mesmo. Porque se a gente ficar dependendo 

de político pra criar projeto de lei, pra depois a plataforma tal aprovar e de fato ver 

isso na prática.. é difícil. Porque falar eles falam, os cara coloca lá pesquisas 

mentirosas falando, dados de que os entregadores recebem x por hora.. só balela. 

Até isso vim pra gente na prática, é um negócio que não dá pra contar. Então a 

gente tem que criar outros meios pra conseguir direitos mais justos”. 

 

Ainda, sobre a criação de um aplicativo próprio, Luciana confessa: 

“Bom, a gente descobriu que é bem difícil criar um aplicativo. É um sonho ideal, 

mas é complicado. Mas a gente se baseia muito nesse princípio da autogestão e da 

cooperativa. E a gente tem muito contato outras cooperativas que funcionam. 

Então como a gente sabe da dificuldade de criar um aplicativo e do dinheiro que a 

gente precisaria gastar pra criar um aplicativo do zero, nós estamos dialogando 

com outras cooperativas, inclusive de outros países que deram certo. Então, o 
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movimento se pauta pra criar alternativas, tendo em vista a postura das 

plataformas diante de nossas demandas com relação às greves. A gente já sabe 

que não dá pra esperar nada deles, muito menos do governo federal. A gente 

acredita que as alternativas quem deve criar somos nós”. 

 

Por fim, Luciana relata casos ocorridos de assédio em seu ambiente de trabalho, 

notadamente por sua condição de gênero: 

“Ah, assédio é direto, eu nem conto mais. Mas o que acontece que é muito 

engraçado que tem uma romantização.. da galera falar “nossa, como você é uma 

mulher forte, está aqui fazendo entregas de bicicleta”, querendo colocar em um 

patamar de pessoa incrível, de exemplo de mulher.. sendo que assim eu estou 

fazendo isso por necessidade, porque eu preciso pagar minhas contas. Assédio 

rola direto e rola muita surpresa. Às vezes o próprio cliente quando vê que eu 

chego ali de bike na porta dele, ele fica “mas nossa, você pedalou tudo isso?”. O 

trânsito é complicado, principalmente pela questão de ser ciclista. Aqui em SP nós 

temos poucas ciclovias. Você ta ocupando aquele espaço e todo mundo acha que 

você não pode ocupar aquele espaço. As pessoas são muito vaidosas no trânsito e 

o trânsito acaba sendo muito violento pra bicicletas, porque as pessoas ficam 

muito nervosas por você está ali ocupando aquele espaço, que infelizmente a gente 

vai normalizando (por acontecer tanto)”. 

“Eu ouço muito isso de super heroína dos próprios entregadores, da própria 

categoria. Eles falam: “olha tem poucas meninas nesse ramo, menina independente, 

que faz o próprio corre dela, é diferente das outras..” Mas eu pego e penso: “eu to 

aqui porque eu preciso, não porque eu acho bonitinho não. Não estou aqui pra 

levantar bandeira de que mulheres também podem ser precarizadas. Não é esse meu 

rolê”.  

“Eu já trabalhei em cozinha. E ai rola muito machismo lá também. Então, eu já 

estou meio acostumada a ser uma das únicas meninas do rolê. Eu acho que a 

maior diferença é que como entregadora eu estou muito exposta na rua, não só em 

época de pandemia, como acidentes, etc. É um trabalho que tem mais riscos, eu 

trabalho de dia e de noite. No Ifood dá até pra ver, mas no Uber Eats você não sabe 

pra onde você vai. Você aceita e ele só te dá aonde você vai pegar a entrega. Ai só 

depois que você pega a entrega e dar o start lá é que você vai saber pra onde você 

vai. E às vezes é um negócio totalmente inviável pra bicicleta e ai não tem esse 

planejamento. E você não pode cancelar né, principalmente se você já pegou o 

pedido. É muita dor de cabeça, correndo o risco de sofrer bloqueio, descontarem de 

você.. já trabalhei muito com saldo negativo”. 

 

4.3. ÁLVARO – RJ
74

 

“A greve em si já é um ato político”. 

 

Representando o Rio de Janeiro, Álvaro nos concede uma entrevista inédita, no dia 

10/08/2020, onde relata como tem sido o movimento dos “Entregadores Antifascistas” no 

Estado: 

“Eu sou entregador de bicicleta. Na verdade, eu não atuo mais na plataforma. Eu 

trabalhei em 2018 pro Uber Eats só que ai eu não tinha uma experiência muito boa. 

Ai eu parti pra essa questão do trabalho fixo. Hoje em dia eu to com os 

Despatronados. A gente criou essa cooperativa aqui no RJ”. 

 

Sobre a precarização e essa nova onda do trabalho precarizado, Álvaro relata: 
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“A gente está atualmente em uma crise e hoje os aplicativos tomaram conta do 

mercado de trabalho praticamente todo. Basta você estar no trânsito do Rio, seja 

de carro, de moto, de ônibus, que você sempre vai ver alguém carregando aquela 

bag. Então eu comecei por conta disso, fiquei desempregado e tive que recorrer 

aos aplicativos.Eu tinha apenas 18 anos na época, trabalhava em um estágio de 

nível médio, acabou o contrato e eu tive que ir pros aplicativos. Só que é aquela 

coisa.. eles chegam com aquele plano de empreendedorismo pra você e você acaba 

caindo nisso, é complicado demais. Pra você ter ideia, nem aquela bag que eu te 

falei agora há pouco eles dão.. você compra. Tem que comprar pra trabalhar. 

Então eu vi que não tava dando e comecei a trabalhar fixo pra restaurante. Eu 

trabalhava 12/13 horas por dia em restaurante e ganhar 40 reais. Eles pagavam as 

taxas mais um almoço. Eu começava já às 11h da manhã e terminava 20h da 

noite. O lucro total era 40 reais porque se você for parar pra pensar você tem que 

tirar a gasolina que você gasta, o lanche que você compra.. porque o restaurante 

só dá uma vez ao dia”. 

 

Álvaro, ainda, rechaça essa falsa noção de empreendedorismo militada pelas 

plataformas de aplicativos: 

“O que a gente vê muito é o marketing das empresas. As empresas fazem muito 

bem o marketing e eles investem nesse plano do empreendedorismo. É foda você 

ver o país numa crise dessas e chega um aplicativo, um Uber ou Ifood, como 

salvador da pátria pra você com planos de empreendedorismo e você acabando 

abrançando.. mas quando você vê na prática, você cai na real que você não é 

empreendedor de nada.NoRappi por exemplo você não é empreendedor de nada, 

você tem é metas para cumprir”.  

 

Ao ser questionado sobre o que as plataformas de aplicativos trouxeram de novo ao 

mercado, comparado às entregas tradicionais, Álvaro responde: 

“Olha, eu acho que de novo.. de repente uma plataforma da qual você tem mais 

opções, você tem um catálogo diferente, de mais restaurantes disponíveis. Na 

verdade os restaurantes já existiam né, muito antes de pandemia, muito antes de 

tudo. Muito antes de 2013, quando chegou a primeira empresa de plataforma aqui 

no Brasil. Então, de novo, de novo.. eu só vejo uma variedade de catálogo e 

opções. Porque antigamente era até melhor né, se você for parar pra pensar. Você 

tinha contato direito com o restaurante, não era um algoritmo falando com você. 

Então eu acredito que os aplicativos chegaram como na Revolução Industrial pra 

mim, seria o Revolução Tecnológica. Quem se ferra mais em si, são os 

restaurantes pequenos. Porque querendo ou não você tendo o restaurante e 

contratando o aplicativo, você tem que dar uma parte pro aplicativo, a 

porcentagem. A burguesia tem condições de bancar, o MC Donald tem condições 

de bancar. Agora um microempreendedor que abriu o restaurante agora no norte 

do RJ vendendo quentinha, você não vai conseguir bancar”.  

 

Quanto à mudança advinda com a pandemia, Álvaro observa que: 

“Como o Galo disse uma vez em uma live, antes da pandemia existia o 

pandemônio. A precarização já existia. A precarização do trabalho através das 

plataformas já existia. Então com a pandemia e com os aplicativos negando o 

básico, com EPI por exemplo, a galera foi tomando consciência de que isso tava 

errado. Então por exemplo, se você ta trabalhando pra uma empresa e você não 

tem nem EPI, os cara tão querendo te matar assim, no mínimo. É um serviço 

essencial, do qual eles negligenciaram firme, porque até diminuir taxa mínima 

eles diminuíram. E muita gente ficou desempregado e correu pros aplicativos. E 

agora ta demorando seis meses. Por exemplo, se você se inscrever agora você só 
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consegue começar a trabalhar daqui a seis meses que eles enrolam pra 

aprovação”. 

 

Álvaro ainda confidencia sua história e de como começou no movimento dos 

Entregadores Antifascistas: 

“Na verdade eu sempre tive essa ideia libertária, de lutar pela coletividade. Desde 

a minha infância, eu me envolvia em grupos de militância. Com a pandemia, eu 

voltei a fazer entregas com clientes fixo e ai nisso eu vi um protesto que eu vi o Galo 

falando. E dai eu falei: “caramba, o cara ta certo. Eu já trabalhei em aplicativos e 

sei que ele ta certo”. Caramba, a gente passa fome carregando comida dos outros 

nas costas, isso é verdade. Então esse interesse surgiu a partir de um contato com 

um vídeo do Galo falando do protesto. Ai eu e minha esposa, a Duda, entramos em 

contato com ele e tamoai até hoje. Vai fazer uns 3 meses que estamos acordando, 

que estamos vendo como a gente pode melhorar a vida do trabalhador. Foi uma 

questão de identificação pessoal também né. Vi a necessidade. Vi que aquilo era 

necessário. As redes sociais foram ótimas porque se não fosse as redes sociais.. por 

exemplo, a hasthag #BrequedosAPPs ficou em primeiro lugar no Twitter no dia da 

greve. Então foi um apoio. Tem gente que fala que entregadores antifascistas é um 

lance de esquerda, política e tal.. assim, é uma questão complicada. O Bolsonaro 

antes de entrar no poder era muito adepto à antipoliticagem né e ele começou com 

seu governo assim, com a galera não pesquisando e não querendo saber de política. 

A maioria dos entregadores que são contra a gente tem essa ideia que o 

movimento é de politicagem. Pensam que os entregadores antifascistas são 

fechados com a esquerda. É algo débil, porque todos estão participando de uma 

greve e a greve em si já é um ato político. O playboy já vê o antifascismo como uma 

violência. Então a visão que o pessoal já tem com o antifascismo é a violência. 

Então a galera já olha meio torto.. Mas quem ta falando isso é o político. E o 

político tem medo, ele sabe que tem que ficar com medo. Ele sabe que é um 

movimento de consciência. Ele sabe que se o trabalhador tomar consciência e 

enxergar o inimigo, acabou”. 

 

Sobre a mobilização do dia 01 de julho, seus resultados positivos e negativos, Álvaro 

avalia: 

“A mobilização do dia 01 de julho foi perfeita, foi ótima. Com essa mobilização, 

diminuiu muito a taxa do trabalhador por dia, diminuiu muito os pedidos, muito 

clientes fecharam com a gente, então foi um efetivo bacana. Os aplicativos não 

atenderam a nossa demanda, então é algo que é infeliz para gente. Rolaram 

bloqueios brancos, que é o fascismo né. O Brasil é o país da democracia e você ser 

bloqueado, passar por esse bloqueio transparente, porque você está reivindicando, 

reivindicando taxa mínima, reivindicando melhores condições de trabalho.. isso é 

péssimo né, é um fascismo. Teve muitos trabalhadores que saíram pra trabalhar e 

deixaram o aplicativo ligado, porém não estavam recebendo pedidos, isso é o 

chamado bloqueio branco. No bloqueio branco não aparece que você foi 

bloqueado, você fica ali rodando e não recebe pedidos. Eu já não tava mais, mas 

com certeza eu seria bloqueado também. Aqui no RJ muita gente foi”. 

”As coisas têm o peso da importância que você dá pra elas. Os aplicativos não dão 

importância pras demandas dos entregadores, eles preferem bloquear. Eles 

preferem fazer comercial. Por exemplo, um dia antes do dia 01 de julho o Ifood 

tratou logo de colocar um comercial na Globo falando que apoia os entregadores, 

falando que dá um trabalho digno pros entregadores, coisa que é mentira. Eles 

foram estratégicos. Se desse um trabalho digno pros entregadores não haveria 

nem a necessidade de fazer greve. Não havia necessidades deles gastarem 800 mil 

reais, dinheiro que poderia ter sido revestido pros entregadores, com comercial”.  

 

Em relação à grande repercussão nas redes sociais do movimento, Álvaro comemora: 
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“A repercussão foi muito boa. A gente está até em um patamar internacional. A 

gente conseguiu contato com a galera da Argentina, da Europa.. então tá uma luta 

internacional. É uma luta que visa não só a emancipação da classe entregadora, 

mas também toda a classe trabalhadora. Então a gente não tem sido só apoiado 

pelos entregadores, são outros grupos de trabalho: garis, camelôs, motoristas de 

uber, etc. Eu acredito na união de classes. Eu acredito que tem que parar todo 

mundo de uma vez, que nem aquela manifestação dos caminhoneiros. Vimos que o 

capitalismo é fraco e que o patrão precisa da gente”. 

 

Álvaro relata a respeito do sistema de autogestão, que vem sendo implementado: 

“Essa questão do autogestão foi uma questão que sempre esteve implementada na 

minha cabeça. Então nos entregadores antifascistas já surgiu a ideia de fazer uma 

parada pra gente. A gente começou a puxar a ideia. E nesse meio tempo eu comecei 

a ver o trabalho das cooperativas. Eu descobri um aplicativo na Europa. Esse 

aplicativo lá surgiu da luta, parecida com a luta daqui da gente. Esse aplicativo é 

uma confederação que tem 30 cooperativas. É uma forma que eles encontraram de 

burlar os aplicativos também. Então é algo que a gente se espelha. A gente tem 

contato, tem desenvolvedor de aplicativo com a gente, tem desenvolver de vídeo, 

imagem, etc.. Agora só falta introduzir a nossa ideologia. Então, a autogestão se 

faz mais que necessária, eu não vejo outro caminho. Eu, particularmente, sou um 

pouco pessimista, com essa questão dos aplicativos atenderem a demanda dos 

entregadores. Até porque eles só irão achar uma forma nova de nos explorar”. 

 

E conta sobre os “Despatronados”, cooperativa auto gestionária criada no Rio de 

Janeiro: 

“Os despatronados surgiu um pouco antes da segunda greve aqui no Rio e surgiu 

dessa necessidade de autogestão, por conta dos aplicativos não atenderam a 

demanda dos entregadores. É uma cooperativa, que está ainda na informalidade. A 

gente tem um site e nesse site tem o número do nosso Whatsapp. A pessoa que 

estiver interessada no nosso serviço entra no site, clica no número, é direcionada 

para o nosso Whatsapp e marca a entrega do pedido com a gente. Deve ser 

marcado com antecedência de 2 ou 3 dias. E ali a gente deixa explícito que a gente 

surgiu de uma luta e o nosso objetivo e tal e tal. No momento a gente conta com 12 

entregadores, sendo 2 motogirls, 1 motoboy e o resto é tudo bike (bikeboys). Eu sou 

bike. Então assim.. melhorou muito nossas condições de trabalho, porque a gente 

acaba trombando com gente que tem consciência, que tem consciência do nosso 

trabalho. Assim, a pessoa pode pedir pela Uber Eats o transporte, vai sair o que.. 

12 reais? Vai. Porém aqueles 12 reais é fruto de um trabalho precarizado. Então 

fica mais a critério da pessoa. São mais serviços particulares.. por exemplo, “busca 

um envelope em tal lugar e entrega no cartório, etc”. Mas eu carrego de tudo, 

roupa, remédio.. minha esposa já carregou até placenta. É o que ta dando certo. E o 

despatronados vai servir de uma base. E qual vai ser nosso maior problema? 

Porque o plano de cooperativismo sempre foi o embrião ali entre os entregadores 

antifascistas. A gente decidiu aqui montar uma base que não é uma cooperativa 

ainda, seria mais um call center em que a pessoa vai no site, entra em contato com 

a gente e o primeiro entregador que chegar e ver a proposta ali ele vai lá e pega. O 

lucro é pessoal. A gente tem a taxa mínima de entrega e a gente calcula o cálculo 

certinho, a gente usa uma ferramenta de cálculo. É algo que vai ser bom tanto pro 

entregador quanto pro cliente. A gente lida com várias camadas sociais, mas a 

maior parte com microoemprendedores. Fora que você estará lidando diretamente 

com o entregador, você não estará lidando com um algoritmo. Você irá ter uma 

relação direta com a pessoa. A gente vai fazendo os testes pra ver se vai dar certo 

até chegar à perfeição. Começamos o site no final de julho e a gente ta 

constantemente atualizando. No site aparece porque a gente existe, quem somos nós 

e qual é nosso objetivo. Tem a foto de todos os entregadores, porque a gente preza 

muito pela segurança, ainda mais agora com a pandemia. A gente não paga pelo 

site, que é gratuito. A nossa idéia é ampliar até chegar no aplicativo, formalizando 
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melhor. A autogestão vai usar a tecnologia em prol dos entregadores. Porque a 

tecnologia não é ruim, o que é ruim é a ideologia por trás dela”. 

 

Sobre os Projetos de Lei que vem sendo criados para os entregadores, Álvaro opina: 

“Eu acho que as PLs não tem que ser feitos pelo playboy. Por gente que nunca 

trabalhou na vida, que nunca ficou 12 horas em cima de uma bicicleta. Esses 

projetos têm que ser escritos pela gente. A gente não é consultor de projetos. 
Agora surgiu uma PL nova que os entregadores têm aprovado, que está voltada só 

para a pandemia, que é uma coisa mais urgente, que tem que ser implementada 

agora, mais básica. E tinha gente falando na Câmara que não, que a luta dos 

entregadores não é urgente, que podíamos esperar e tal. Como não é nada feito 

pelos entregadores, eu acho que eles vão continuar arrumando uma forma diferente 

de continuar explorando. Eu não acredito muito nos aplicativos não”. 

 

Quanto aos relatos de acidentes de trabalho durante as entregas pela plataforma, 

Álvaro relata: 

“No Rio Grande do Sul, se não me engano morreu um menino. Único papel do 

IFood foi chegar no local e recolher a bag e a maquininha. Não deu suporte 

psicológico, jurídico pra família, nenhum. Os entregadores são totalmente 

descartáveis, morreu um, bota outro no lugar”. 

 

Por fim, Álvaro finaliza dizendo que acredita e tem fé na força da educação: 

“O que não pode é a luta histórica ser apagada. Eu particularmente sempre estudei 

em escola pública. Eu na escola pública não aprendi o que era anarquismo, não 

aprendi o que era socialismo, não aprendi o que era o fascismo, nunca aprendi 

nada.. Então é muito importante ter alguém escrevendo a história pra poder passar 

pra frente. Eu acredito que a gente tem que estar em todos os lugares, a gente tem 

que tomar os espaços. Os espaços da política, da educação.. porque é muito fácil a 

gente ver em faculdades grupos opressores pra tirar cotistas, que estão ali pra 

mostrar que você não pertence àquela classe e que você não tem que ta ali. Eu 

acho que um pobre formado é um pobre exótico, é uma ameaça. Um dos maiores 

problemas sociais que a gente enfrenta é fruto da desigualdade social. Se tivesse 

uma faculdade em cada favela, os presídios não estavam cheios. A gente é a maior 

população carcerária do mundo. Essa luta dos entregadores.. quando eu falo 

assim “cara, vocês tem que reconhecer o inimigo, que vocês não são 

empreendedores de si mesmo..”, não é só um inimigo que é os aplicativos, é o 

inimigo total. É entender que a própria Cracolândia, aqui no Rio tem muita 

Cracolândia, é um problema governamental. No Ensino Médio a gente não 

aprende nada de história, e quando a gente não aprende história, a gente não 

aprende a lutar. Quando você não aprende a lutar e ainda junta as armas do 

opressor, que são as drogas, álcool, tráfico.. e ai você está ali alienado, é isso que 

te quebra. Quando um pobre ta na faculdade, ele está recuperando um diploma 

que é nosso direito. O pobre tem que recuperar seus espaços. Em um plano de 

cooperativismo, em nossa cooperativa, o que eu quero é criar uma forma de 

estágio. Por exemplo, pra essas crianças que estão no Ensino Médio poderem 

trabalhar e estudar também. Poderem conciliar o período de trabalho e estudo e 

ganhar para isso. Eu acredito muito na educação. Se não tiver isso, vai continuar 

os problemas sociais e essa catástrofe”.  

 

4.4. EDUARDA – RJ
75

 

“Se uma mulher está ali entregando ela não é uma mulher, ela parece um menino”. 
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Dando sequência às representações do Estado do Rio de Janeiro, Eduarda nos 

concedeu uma entrevista no dia 15/07/2020, relatando também acerca do movimento dos 

Entregadores Antifascistas. 

Eduarda inicia contando o que é os movimentos Entregadores Antifascistas e como 

começou o movimento: 

“Antes dos entregadores antifascistas, a categorias dos entregadores tava num 

processo de organização, num processo de convocação para paralisação, nesse 

processo de organização mesmo. E dai, neste mesmo período, surgiram atos pró-

democracia, atos inclusive contra o governo Bolsonaro. Nesses atos pró-

democracia, que surgiu de fato o termo entregadores antifascistas. O Paulo Lima, 

o Galo, já estava puxando visibilidade pro movimento da categoria lá de São 

Paulo, lançando alguns vídeos que inclusive me mobilizaram a chegar junto pro 

movimento, daí nesse ato lá no Largo da Batata juntou outros companheiros e daí 

surgiu esse nome entregadores antifascistas. Nesse processo, acompanhando 

principalmente os vídeos do Galo e essa mobilização da categoria em outros 

Estados, a gente começou a procurar. Eu e um companheiro aqui do Rio também 

ficou mandando mensagem tentando achar o contato do Galo, pra ver se tinha 

mais gente aqui no RJ se mobilizando por parte do grupo. E a gente viu que não. 

E ai em uma semana a gente já tava convocando quem a gente conhece de 

entregador, trocando ideia com outros entregadores e se mobilizando junto ao 

grupo, somando mais ideias.Então surgiu principalmente com a pauta de direito à 

alimentação, porque os aplicativos não fornecem nem isso pros seus entregadores. 

Tem entregador nuvem que fica 12 horas na rua que não consegue tirar nem 

R$30,00 reais. É muita baixa a remuneração e muita baixa a quantidade de 

pedidos que você pode pegar. Tem sistema de rankeamento, de pontuação, então 

não é distribuído de uma maneira justa os pedidos. Então surgiu principalmente 

com essa pauta de direito à alimentação. Pensar que todas as outras profissões, 

que são prestadoras de serviços, que são formalizadas, tem direito pelo menos a 

um vale alimentação. Pensar que a gente não tem lugar.. por exemplo, nosso 

espaço de trabalho é nosso veículo. Lá não tem onde esquentar comida, lá não tem 

onde ir no banheiro, lá não tem onde encher uma garrafa d’água, não tem como 

carregar o celular.. então principalmente essa pauta da alimentação é uma coisa 

básica, que mostra o quanto é desumano o tratamento com os trabalhadores de 

aplicativos. Daí foi crescendo o movimento em várias cidades. O movimento é 

composto por vários tipos de pessoas. Nosso movimento é abertamente de 

esquerda, anticapitalista. A gente percebe que a gente produzindo de maneira 

auto-organizadas, a gente consegue formas de trabalho muito mais justas. E 

muito mais compatíveis com a demanda do próprio trabalhador, que a gente que 

vai ta tocando a gestão. Então, o movimento é composto por comunistas, 

anarquistas e até pessoas que não tem nenhuma ideologia definida mas que tem 

esse sentimento de revolta no coração. A gente percebeu que essa demanda de 

direito à alimentação é uma demanda de direito trabalhista, então a gente 

começou a aprofundar essa reflexão. Não é suficiente lutar somente por aumento 

de taxa, aumento do valor dos pacotes.. porque se não formalizar esse vínculo 

trabalhista, nossos direitos vão ser cada vez mais reduzidos, sequer garantidos. Se 

a gente não tem vínculo trabalhista com o aplicativo, ele em tese não deve nada 

pra gente e é isso que eles fazem, lançando um monte de notas mentirosas. E 

assim surgiu o movimento dos entregadores antifascistas. Agora a gente tem 

pensado em criar uma cooperativa, que vai surgindo em escala reduzida, mas se 

organizando nacionalmente. A gente ta com companheiros de muitos Estados: 

Piauí, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul, Paraná.. e assim que a gente ta surgindo. Estamos muito 

recente, mas é uma luta muito otimista. O nosso interesse é crescer com uma base 

consciente. A gente não quer uma direção que comanda gado. Todo mundo é uma 

base consciente e a gente quer sempre aprender mais com a nossa própria 

organização, como melhorar a nossa organização”. 
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Eduarda conta, ainda, como começou a organização para a paralisação nacional do dia 

01 de julho de 2020: 

“Bom, é curioso que esse movimento de greve particularmente contou muito mais 

com o apoio das pessoas em casa, de não fazer pedidos, de dar nota negativa pros 

aplicativos. Esse movimento de greve surge no momento de pandemia, não é atoa. 

Já é conhecida como profissão perigo, também já não é atoa. Então assim, antes 

da pandemia a gente já tava numa situação muito complicada. Agora com a 

pandemia, aumentou muito a demanda de serviços de entrega, muito também por 

conta da precarização do trabalho. A quantidade de autônomos migrando pras 

plataformas de delivery aumentou muito a quantidade de entregadores.Eu por 

exemplo não entregava antes da pandemia. Sempre fiz bico de tudo um pouco e nos 

últimos tempos tava trabalhando como freelancer em um bar. O bar fechou, então 

tive que fazer da minha motinha uma ferramenta de trabalho e comecei a fazer 

entregas. Então aumentou muito a quantidade de trabalhadores. Só que essa 

distribuição de lucro não foi proporcional. Aumentou demanda, aumentou 

entregador, só que abaixou a remuneração e aumentou muito o risco da gente na 

rua, porque além da segurança do trânsito, violência urbana que a gente ta sujeito 

(que já era muito grande), agora tem a biosegurança também né. A gente viu que, 

para garantir a quarentena das pessoas, somos prestadores de serviços essenciais. 

Então a gente percebeu que é incompatível ser prestador de serviço essencial e 

não ter nem a garantia de equipamentos de proteção vindo dos aplicativos. Então 

o movimento surgiu por conta dessa percepção de que somos prestadores de 

serviços essenciais e que nós somos muitos”. 

 

E conta como as plataformas de aplicativos reagiram: 

“A própria paralisação já teve muita dificuldade por conta do medo da sanção. Eu 

não conheço nenhum OL que conseguiu paralisar no dia. O risco de cortarem as 

pessoas sumariamente que aderissem à paralisação era muito grande. Então esse 

medo já travou um pouco a nossa própria organização. E, além disso, vários 

companheiros vêm passando por bloqueios. É interessante que há o bloqueio 

aparente e também há um bloqueio que é mais sutil. Esse bloqueio você não 

recebe pedidos, simplesmente. Você está lá ativo na plataforma, mas não recebem 

pedidos.Vários companheiros estão relatando essas sanções. Houve uma 

organização de desligar o GPS do celular antes de sair de casa, pra poder evitar 

esse rastreamento de que você está no movimento né. É muito triste. É também 

por isso que o movimento dos entregadores antifascistas ta seguindo adiante com 

esse nome, a gente percebe que se a gente não tiver possibilidade de fala, se 

tivermos em um ambiente político-econômico que limite nossa voz, não tem como 

tocar nenhuma luta por direitos básicos, seja ela qual for. Então nesse sentido 

está bem complicado, muita gente com medo e isso atrapalha nossa organização. 

O contato que estou tendo com os entregadores de forade SP, por exemplo, que já 

estão botando a cara mais tempo, eles já estão há muito tempo sem receber 

pedidos, desde que começaram a se mobilizar. Então por isso também a 

necessidade de criar nossa própria cooperativa e de trabalhar por fora porque pra 

tocar a nossa luta a gente precisa trabalhar pra se manter. Então essa emergência 

de fazer dinheiro por fora dos aplicativos está muito grande, por conta dos 

bloqueios.”. 

 

Acerca dos argumentos favoráveis e contrários dentro do próprio movimento, Eduarda 

confessa: 

“A base dos entregadores que estão se mobilizando pra greve, mesmo quem não 

aderiu à greve, se mostra contrário a admissão de um vínculo trabalhista. Os 

argumentos são de que você vai se aprisionar a cumprir jornada de trabalho, que 
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você não vai ter benefícios, que não vai ter flexibilidade no emprego.. Muitos 

associam a CLT à uma prisão. Só que não se percebe que os aplicativos também 

ditam uma jornada de trabalho, através desse sistema de rankeamento, por 

exemplo. Além disso, é muito mais agradável, por conta dessa manipulação dos 

aplicativos que te coloca como empreendedor, assumir essa ideia do que se 

perceber explorado, de que anda uma porção de quilômetros pra ganhar R$3,00 

reais. É difícil também porque muitos não se percebem fazendo política, fazendo 

movimento de greve. Então quando a gente no movimento entregadores 

antifascistas se posiciona politicamente, falam que não querem saber de política. 

Sendo que greve, fundamentalmente, é um movimento político. É uma ferramenta 

política de luta da classe trabalhadora. Essa mentalidade de que política se faz só 

através do voto ou só através da caneta atrapalha muito a organização, porque 

isso é um discurso que vai desde quem é contra a greve até quem é a favor”. 

 

Eduarda compara como foi a mudança das entregas tradicionais para as entregas por 

aplicativos. Ainda, relata a dificuldade de organização sindical: 

“O trabalho de entrega não é recente, ele é muito antigo. O serviço de 

entregadores de motofrete é bem antigo. Agora o que acontece com essas 

plataformas é que eles fecharam o mercado. E nesse momento que eles fecharam 

o mercado, muita gente que trabalha de bike, por exemplo, começou a trabalhar 

com entrega. E tem essa dificuldade de perceber, muito por não ter um vínculo 

trabalhista, por ser um trabalho tão informal, de se perceber como categoria. 

Então há uma dificuldade muito grande de se organizar. O sindicato de motoboys 

que existiam antes dessas plataformas dominarem o mercado, já não contempla 

mais a categoria de entregadores que é tão diversa com trabalhos tão dinâmicos. 

Outros que têm surgido desse movimento de organização da greve, não têm 

respeitado as decisões da base. Têm tentado puxar atividades desconectadas. Um 

exemplo foi a greve que aconteceu ontem dia 14. Foi puxada por um sindicato lá em 

SP, por fora das deliberações populares (que puxou a manifestação pro dia 25). 

Então, estamos tendo muitas dificuldades e isso gera um pouco de receio na base 

dos entregadores. Pelo próprio histórico dos sindicatos de terem mais 

comprometimento com empresários de política partidária com seus próprios 

entregadores, também tem muito receio né dos entregadores se envolverem com o 

sindicato”. 

“Olha, no modelo de entrega tradicional ao menos você tem uma base onde você 

pode deixar seus pertences, lavar suas mãos, ir ao banheiro.. você tem uma base de 

suporte mínimo físico. A princípio, não é como se antes fosse tudo bem como se 

todos os entregadores possuíssem direitos trabalhistas, pois também não havia o 

respaldo do vínculo trabalhista. Também é muito popular você ser entregador fixo 

em restaurante e não ter uma carteira assinada. Isso antes dos aplicativos já existia 

e agora está ai com os aplicativos. Mas a grande diferença que eu vejo é ter uma 

base física na cidade, que isso já reduz muito as dificuldades na rotina de trabalho 

mesmo. É muito torturante você ficar horas sem conseguir ir ao banheiro. Então é 

certas coisas que já poderiam ser facilitadas por você ter um espaço físico”. 

 

Sobre a falta de equipamentos de proteção individual, Eduarda discorre: 

“Você entra no aplicativo já devendo pra eles, porque você precisa pagar a sua 

bag. Então uma dessas empresas, a Uber Eats por exemplo, ela cobra R$80,00 

reais a bag. Já chega devendo. Então você já entra no aplicativo num esquema de 

servidão por dívida. E pela baixíssima remuneração, de quem é nuvem por 

exemplo, às vezes tem que trabalhar semanas pra pagar sua bag. Eles não 

fornecem o seu veículo de transporte. E isso é claro de ver. Aqui no centro por 

exemplo, tem muitos entregadores que entregam a pé. Muitos outros que alugam 

bicicletas dessas plataformas. Então assim, não fornece o próprio veículo. Não 

fornece manutenção pro veículo, muito menos pequenos reparos. Não fornece 

capacete, de maneira alguma. E agora com a pandemia, equipamentos como 

álcool, máscaras essas coisas, eu conheço pouquíssimas pessoas que conseguiram 
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pegar esse álcool em gel em quantidade desproporcional ao uso. Se você for usar 

devidamente, é quase 500ml de álcool em gel por dia, pra abrir o capacete, pegar 

no quindom da moto, abrir o portão, fechar o portão, pegar a bag, fechar a bag, 

etc. Então o fato é que a gente não usa, a gente se expõe porque não tem outra 

forma”. 

 

Já quanto aos acidentes de trabalhos sofridos, Eduarda comenta: 

“Basicamente, você tem uma espécie de contato com eles que é automatizado, 

robotizado. É recorrente solicitar auxílio através dessa plataforma e o robô não 

passar adiante esse auxílio. Um exemplo é o que aconteceu com o Galo lá em SP. 

Ele teve um problema com a motocicleta, tentou entrar em contato com o aplicativo 

através dessa plataforma robotizada, não teve auxílio e foi bloqueado porque não 

entregou o pedido. Até casos extremos, como foi o caso de um trabalhador do Rio 

Grande do Sul, que sofreu um acidente de trabalho, não sobreviveu e o apoio do 

aplicativo foi ir lá pra recolher a bag e a maquininha. Então, não tem auxílio. E 

esse é um discurso que surge na base de toda mobilização, de que você não tem 

transparência com esse suporte. Quando você sofre bloqueio, por exemplo, você 

não consegue ter uma justificativa do porquê sofreu aquele bloqueio. Se nem 

nessa situação você consegue contato, muito menos por conta de acidentes”. 

 

Em relação à falsa noção de empreendedorismo, Eduarda expõe o grande controle 

midiático realizado pelas plataformas: 

“Alguns investidores de aplicativos têm controle de plataformas midiáticas 

enormes. Então a manipulação através de marketing por esses aplicativos é 

absurda. Além disso, o cenário político do Brasil está empurrando os trabalhadores 

cada vez mais pra esse sistema de informalidade. Pra sustentar isso, eles estão 

promovendo campanhas governamentais de que “é massa ser empreendedor”, “é 

massa não ter um vínculo empregatício”. Então é propaganda. Isso entra na 

nossa cabeça através de propaganda. A gente já tem dificuldade a ter acesso a 

educação, a buscar informação. O que é meio legítimo de informação? Temos 

várias fake news no Whatsapp diariamente. Então há, de fato, uma propaganda 

milionária desses aplicativos de empurrar o trabalhador cada vez mais pra 

informalidade”.  

 

Eduarda confidencia a dificuldade de conciliar o fato de ser mulher com esta profissão 

e de como sofre assédios diariamente: 

“Pra quem é mulher, além de não ter banheiro público, a gente não tem nem a 

permissão social de fazer xixi na rua. Porque basicamente o homem vai lá, bota 

pra fora debaixo do viaduto e se alivia. Então esses pontos de apoio seriam 

essenciais. No trânsito eu já sofri quase dois acidentes por conta de assédio, por 

parte de motoristas de carro. Quem é mulher sabe que isso não é uma novidade. 

Então eu de moto já sofro um assédio no trânsito muito grande. Com a bag nas 

costas então.. parece que é uma permissão pra importunar. Então uma vez quase 

que jogaram o carro em cima de mim, porque ficaram buzinando, chamando.. e já 

quase me acidentes em vias expressas. Então é bem complicado. Um dos poucos 

clientes que eu entreguei que foi um homem ficou muito assustado quando eu 

cheguei para entregar. Ele não falou diretamente comigo, mas falou com o amigo 

do lado: “É mulher?”. E ele me disse: “você parece um menino”. Então, tipo 

assim, se uma mulher está ali entregando ela não é uma mulher, ela parece um 

menino. É muito difícil. Pra além disso, a violência urbana também. Eu tento não 

entregar de noite, mas às vezes a demanda é muito grande e eu preciso fazer 

dinheiro. E rodando de noite, por exemplo, eu fico com muito receio porque.. 

semana passada, por exemplo, eu tava subindo um morro ali na Lagoa, um 

homem começou a vim de moto também atrás e parar a cada curva, pra falar: “ta 
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perdida? Quer informação?”. Enfim, meio que me fazer sentir que eu deveria 

sentir medo ali. Então, coisas bem complicadas. De sentir medo mesmo na rua”. 

 

E conta como vem sendo sua rotina atualmente, com um trabalho alternativo. Uma 

rede de microempreendedoras mulheres: 

“Eu to trabalhando por fora de aplicativo. Eu consegui fazer uma rede com 

microempreendedores, principalmente feminista, que estão optando por contratar 

motogirl. Então consegui criar uma rede de clientes por fora dos aplicativos. Essa 

forma de trabalho por fora dos aplicativos me humaniza um pouco. Eu não sofro 

tanto assédio porque agora trabalho só com mulheres. Não tem mais aquele 

constrangimento. Só de você receber às vezes um bom dia, ser tratado como ser 

humano já faz seu dia muito melhor. Eu tenho 2 dias da semana com entregas fixas 

e ai eu faço de acordo com a demanda. E ao  menos 1 dias que eu tenho encaixar 

todas as demandas das clientes. A quantidade de horas que eu vou trabalhar vai 

depender da demanda. Tem dias que vão surgir 10 entregas e tem dias que vão 

surgir 30. Depende muito. Surge também muito pedido de fora, porque vai criando 

essa rede de confiança e muitos vão repassando meu contato pra outras pessoas. 

Então o serviço de entrega que eu faço é diferente do principal serviço que é 

oferecido pelos aplicativos, que é comida. Então eu transporto documentos, 

biocosméticos.. já transportei placenta.. então é bem variável. Por conta da 

pandemia, eu to tentando evitar sair na rua, como procedimento de segurança 

mesmo. Eu divido casa e não posso trazer nenhuma doença pra dentro de casa. Daí 

estou evitando sair muitos dias, pra chegar casa e lavar tudo, tomar os cuidados na 

medida do possível”. 

“Eu ainda consigo ganhar mais do que nos aplicativos. Consigo mais porque eu 

combino minha taxa diretamente com a cliente. Eu tenho sempre um deslocamento 

padrão, que é Centro, Tijuca, que eu sempre cobro um valor. Para distâncias 

maiores, são outros valores. Eu faço minha própria tabela porque eu tenho que 

considerar..é muito bizzaro o que os aplicativos fazem porque se você considerar a 

manutenção do seu veículo, sua alimentação na rua, qualquer complicação de 

saúde que você tiver, não dá pra pagar com o que os aplicativos pagam. Então 

colocando na ponta do lápis, eu tenho que prever até o imprevisto, pra poder 

calcular. Então eu tô conseguindo pagar meus aluguéis, com minhas quintas-feiras. 

Então a remuneração está sendo adequada para minhas necessidades no momento. 

E essa questão de eu poder fazer minha hora de trabalho também, certamente eu 

vou continuar trabalhando com entrega. Nos outros serviços que eu fazia eu tinha 

que sair 6 horas da manhã do bar.. eu estudo também né. Então às vezes eu tomava 

banho no bar e ia direto pra faculdade. Então essa oportunidade de trabalhar em 

um horário de trabalho mais dentro do comercial possível também ta sendo melhor 

pra mim, por fora do aplicativo. No aplicativo querendo ou não você não consegue 

fazer seu próprio horário, como muitos dizem. Porque tem questão da pontuação, 

do sistema de meta, de rankeamento, que se você não for batendo você não 

conseguir rodas em determinados dias.. então eles limitam seu horário sim”. 

 

Sobre o próprio aplicativo dos entregadores, Eduarda reconhece que a tecnologia em si 

não é um problema: 

“A gente percebeu que a tecnologia não é um problema. O problema é a ideologia 

que está por trás do aplicativo. Então por que os aplicativos estão fazendo essa 

sacanagem com o trabalhador? Porque eles têm uma lógica de enriquecimento 

individual. Eles querem enriquecer meia dúzia de acionistas, empresários, a custa 

do trabalho de milhões de trabalhadores. Então a tecnologia pode ser um 

facilitador do nosso trabalho. Então se a gente puder se organizar coletivamente 

para que a gente seja nosso próprio patrão, para tocar nossas demandas de 

trabalho, a gente consegue garantir formalmente direitos trabalhistas, consegue 

discutir de maneira mais horizontal que taxas seriam justas, quais formas 
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poderiam garantir de fato nosso trabalho porque é nosso interesse. Então essa é 

uma forma da gente continuar lutando por fora dessa lógica capitalista”. 

 

Por fim, Eduarda reflete que o movimento dos entregadores é para além da greve: 

“O movimento dos entregadores antifascistas é pra além da greve. A greve quer que 

seja atendidas essas pautas imediatamente porque é pedir o mínimo, ter que ficar 

reivindicando isso no meio de uma pandemia. Mas o movimento dos entregadores 

antifascistas tem o plano sim de seguir nessa luta permanente, pela autogestão do 

nosso trabalho. A nossa perspectiva é formalizar nossa cooperativa, seguir com 

nosso trabalho através de um aplicativo próprio, preparado por nós. A gente tem 

uma grande equipe de apoio, porque muitos trabalhadores estão seguindo na luta. 

A redução dos direitos é uma coisa que tem afetado todo mundo, então muita 

gente tá chegando junto na nossa luta, o que está sendo muito importante. Então 

a gente vai se organizar pra tocar nossa plataforma digital, associada a nossa 

cooperativa. Dessa forma, com a cooperativa, espera-se garantir todos os direitos 

trabalhistas necessários. Pretende-se investir também em um fundo de apoio e 

solidariedade. É inaceitável não recebermos apenas o mínimo. A gente não pode 

jogar fora uma luta histórica por direitos e aceitar somente ela ou menos que ela. 

Então para além dos direitos básicos trabalhistas que a gente vai poder prestar 

com a cooperativa, a gente vê que é muito importante conseguir um fundo de 

auxílio. Por exemplo, para companheiros que se acidentarem, tiverem que ficar 

afastados do serviço, criar uma rede de solidariedade mesmo, com pontos na 

cidade. Por isso é importante estar surgindo de nós, porque só a gente que está na 

rua sabe das dificuldades que enfrenta. Então, é importante a gente estar se 

organizando dessa maneira, sem essa perspectiva de enriquecer um grupo a base 

do trabalho de todo mundo, mas sim através de solidariedade de classe”.  

 

4.5.VICTOR – ES
76

 

“Para além da pandemia, eu vejo essa luta como uma luta interclasses, de todas as 

classes trabalhadoras”. 

 

Representando o Estado do Espírito Santo, Victor nos concedeu uma entrevista no dia 

07/08/2020 e nos confidenciou sobre o que é o movimento Entregadores Antifascistas para 

ele: 

“Foi um movimento que surgiu como uma revolta popular dos trabalhadores. De 

uma classe que já era super explorada, que já não tinha seus direitos, mas que 

com a pandemia isso foi agravado. Têm influenciado muitas pessoas e eu vejo isso 

como algo positivo, pois vários outros movimentos têm surgido. Nós sabemos que 

não vamos conseguir derrubar o IFOOD, mas só de estar surgindo vários pequenos 

movimentos em vários lugares, isso já é muito positivo. E este movimento já vem de 

uma onda de protestos que já vinha acontecendo, antes da pandemia mesmo. Então 

é o resultado de uma luta antifascista e anticapitalista”. 

 

Victor conta como conheceu o movimento e como tem sido a experiência em seu 

Estado: 

“Aqui no ES a gente não teve muita gente não, foram poucas pessoas. No dia 1º teve 

cerca de 20 entregadores e 20 apoiadores. Só que pra condição daqui do Estado, 

do ES, a gente já viu 20 entregadores como uma vitória enorme. A mobilização 
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aqui é difícil, em todos os setores, em todos os tipos de atos. Só de ter acontecido, 

de ter concluído com sucesso, a gente levou como uma vitória enorme. No dia 25 a 

gente também conseguiu completar, mesmo que empurrando com a barriga, porque 

o número de entregadores foi menor. Teve uns 4 ou 5 entregadores só e alguns 

apoiadores. Mas a gente conseguiu fazer o trajeto e conseguiu concluir. A gente 

também participa de outros atos pra apoiar a classe trabalhadora, como por 

exemplo, o ato dos professores, contra a volta às aulas e o ato das mães de 

deficientes, contra o ensino remoto”. 

“A gente tem feito bastante oficina, de reparo grátis de bicicleta. Pra tentar abrir 

um campo com outros entregadores. A gente também fez algumas campanhas de 

doações de agasalhos, etc. Então a gente tem feito esse tipo de ações pra tentar 

aproximar a galera. Só que o Espírito Santo ainda é um estado muito conservador, 

infelizmente. A gente tem conseguido contato também com outros movimentos, só 

que com a classe entregadora ainda é bastante difícil. Muita gente não quer se 

envolver com o movimento porque acham que é algo voltado pra política. E a 

gente está em uma época que as pessoas não querem nem ouvir falar de política. 

Elas sentem orgulho de não querer saber. Sendo que era pra ser o contrário”.   

 

Quando começou no movimento, Victor conta que o nome “Entregadores 

Antifascistas” já havia sido escolhido, mas que se identificou total com a expressão: 

“Quando eu comecei com eles, o nome já tinha sido escolhido. E eu já me 

identifiquei total, porque aqui no Espírito Santo eu já participava de outro coletivo, 

também voltado para o antifascismo. E ai quando eu vi os entregadores 

antifascistas, eu já era entregador, já participava de outros movimentos 

antifascistas.. eu vi que queria entrar nessa e deveria entrar em contato com essa 

galera ai. Eu entrei mais pra divulgar a ideia, só depois que decidi criar um núcleo 

aqui no Estado do ES”. 

 

Victor enxerga que o trabalho de base ainda é um trabalho de “formiga”, que vai 

caminhando aos poucos: 

“Quando a gente começou a página social dos entregadores antifascistas era 

pequena e hoje só vem crescendo. A sociedade em si está dando bastante apoio, as 

outras classes, só que a problemática é entre os próprios entregadores. De eles se 

enxergaram. Só que o trabalho de base é bem de formiguinha mesmo”. 

 

Mas se alegra com a internacionalização do movimento: 

“A gente teve contato da Argentina, Equador.. vários países que entraram em 

contato com a gente. No próprio dia 1º teve protestos nesses outros países também. 

E realmente são empresas que estão se expandindo de maneira internacional. Eles 

estão em vários países. E é muito bom ter esses relatos. A gente sabe que esse 

modelo capitalista ataca o mundo inteiro. É bom ver essa articulação, isso traz um 

pouco de base pra gente. Fico feliz pela proporção que tudo isso está tomando. 

Tinha tempos que eu não me sentia tão esperançoso com isso, com esse caminho 

de luta. Eu vejo que esse sentimento de revolução está aumentando, está 

crescendo. Ao mesmo tempo que o pessoal da direita também está crescendo. Tem 

esses dois pontos da moeda. Mas essa luta está sendo muito positiva mesmo”. 

 

Sobre a dificuldade de mobilização no Brasil, Victor comenta: 

“São dois pontos: o pessoal não entendeu o que é o antifascismo e já leva pro lado 

ideológico e essa questão do falso empreendedorismo. Esse marketing capitalista é 

muito gigante e querendo ou não as pessoas compram isso. Existe realmente 

muito entregador falando por ai que a empresa não tem que dar suporte nenhum 

mesmo, porque é a gente que escolhe se quer ou não. As pessoas compram mesmo 
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esse discurso. Eu acho que é uma das técnicas da base do capitalismo mesmo, o 

marketing e a propaganda. Só que no caso a gente não tem escolha nenhuma, 

única coisa que a gente escolhe é aceitar ou não.. a gente não escolhe o endereço, 

pra onde vai, a gente não escolhe o valor. E outra, se a gente ligar o aplicativo e 

ele não tocar, a gente não trabalha. Isso não é empreendedorismo nem de longe. 

A mobilização maior é de bicicleta, porque querendo ou não a gente se vê como os 

mais afetados. O dinheiro compra gasolina, mas não compra força física. Então 

por isso eu acho que eles se veem como menos prejudicados. Eles conseguem 

fazer bem mais entregas que a gente”. 

 

Ele analisa como a sociedade poderia ajudar nas paralisações: 

“Tentar ligar diretamente pro restaurante, não fazer o pedido pelo aplicativo, etc. 

Porque assim você já ajuda o próprio restaurante e o entregador. Por ser fixo, o 

restaurante acaba pagando melhor o entregador do que o aplicativo. Também 

através da internet, o boicote (avaliar negativamente, etc)”. 

 

Victor confessa que sente falta de um sindicato que seja revolucionário: 

“A gente tem a falta de um sindicato que seja revolucionário. Aqui no ES tem um 

sindicato chamado SINDAPPs, que é o sindicato dos entregadores de aplicativos. 

Só que eles foram extremamente oportunistas. A gente nunca tinha ouvido falar 

deles, até a greve ninguém conhecia. Eles não somaram em nada na construção 

do ato. No dia lá do ato, o presidente estava que nem um político, sendo que não 

ajudou em nada. Então por isso a gente tem falta de um sindicato que seja 

revolucionário. A gente entende a importância dos sindicatos, só que esses ai estão 

sujando a imagem dos sindicatos, uma instituição que era pra ser de luta, 

revolucionária. Atualmente só está intermediando o papel de exploração da 

empresa. Eles até me ofereceram uma cadeira lá no sindicato, mas queria me 

colocar em contato com um dos representantes do IFOOD, o que eu não quis, 

porque eu sabia que era furada. No dia 25 o presidente desse sindicato esteve lá 

no ato, mas como ele viu que tinha poucas pessoas, ele foi embora. Então 

realmente a gente está carente de um sindicato que seja revolucionário”. 

 “Ainda não tem uma cooperativa aqui. Mas a gente está conversando e tentando 

organizar um Despatronados aqui no ES, igual teve no RJ, pra tentar expandir essa 

rede. A gente estava até conversando lá nos entregadores antifascistas pra ver como 

ia ficar, se cada Estado ia ter sua cooperativa ou não. Mas a gente viu que se fosse 

uma coisa nacional ia dar mais visibilidade. Então, estão sendo estudadas essas 

hipóteses”. 

 

E não abre mão de apoio político, opinando que os entregadores poderiam utilizar a 

política de forma positiva: 

 
“Esse negócio de apoio político é realmente muito complicado, porque a gente 

percebe que tem muita gente que se aproxima só pra fazer auto divulgação. Eu 

sempre fui meio que anarquista, então eu sempre tive repudio à política. Só que 

desde do ano passado, eu tenho me aproximado do socialismo e eu percebi que tem 

políticos que não estão nessa por auto propaganda. Por mais que seja minoria, tem. 

Então acho sim que a gente pode usar a política a nosso favor”. 

 

Acerca de possíveis retaliações por parte das empresas no Estado, Victor relata: 

“Aqui no Estado não teve, porque aqui o movimento foi pequeno. A gente já sabia 

que não ia ter uma resposta das grandes empresas, mas foi mais pelo impacto social 

mesmo, pra atingir as pessoas, pra mostrar que a revolução está acontecendo. 

Então não teve punições, não teve bloqueios aqui. Se bem que a própria rotina já é 
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um castigo, porque a gente está indo pras ruas e não tá tocando nada. Coisa de 

ficar 3/4 horas parado e não ter uma entrega. E como a rua já está saturada, 

enquanto 1 pessoa está pegando uma entrega, tem ali 30 pessoas paradas 

esperando outra entrega. Eu mesmo já não estou saindo mais. Como eu consegui o 

auxílio emergencial, estou aproveitando pra ficar em casa”.  

 

Em relação ao que mudou das entregas tradicionais para as entregas por aplicativos, 

Victor opina: 

“Isso aumentou demais a exploração do trabalhador. Tem dois anos que eu estou 

nesse trabalho, logo que eles iniciaram a entrega por bicicletas. No início, eles 

pagavam até bem. Tinha dia de domingo, por exemplo, que eles pagavam R$12,00 

reais por entrega. E ai você conseguia fazer R$60,00 reais fácil. Agora, pra você 

conseguir fazer R$60,00 reais, você tem que ficar o dia inteiro ralando sem parar. E 

agora a rua está super saturada, a rua está lotada de entregadores. Como está 

sobrando entregador, ai que eles aproveitaram pra abaixar a taxa mesmo. A taxa 

baixa vai espantar um ou outro, mas a grande massa vai estar ali trabalhando, a 

preço de miséria mesmo. Até as promoções, que antes eles davam com mais 

frequência, eles cortaram. Na pandemia, a única coisa que tá tendo pra trabalhar 

é a entrega. Tem amigo meu que é formado em História, sempre trabalhou em ótica 

e tudo, me ligando perguntando como que faz pra entrar nas entregas. Tá todo 

mundo migrando pra isso. Ai eles aproveitam pra explorar mesmo”. 

“Eu iniciei com as entregas de bike mais pela questão do cicloativismo. Eu 

sempreandei de bike e ligava aquilo ali à um modelo mais livre. Só que com o 

cotidiano você vai percebendo que não é bem assim. Eles utilizaram também esse 

discurso pra atrair a gente, pra ludibriar mesmo. E ai você vê que não é bem 

assim, que eles não dão apoio nenhum. Eu trabalho com entregas com bicicleta 

antes mesmo dos aplicativos. Mas ai no início eu não tinha tão claro essa revolta 

contra o sistema. Porque eu pensava que estava ali trabalhando da minha forma, 

que não tinha ninguém no meu ouvido, que não tinha patrão, etc. Mas conforme 

o tempo as ideias foram clareando. A gente vai ficando calejado e começa a 

perceber essa luta tão precária. Na minha bag eu escrevi bem assim: “o resultado 

do neoliberalismo”, em cima da logo do IFOOD”. 

 

Quanto à entrega de equipamentos de proteção individual durante a pandemia pelas 

empresas, Victor conta: 

“Tem uma empresa que está fornecendo o kit pandemia, só que é muito pouco e 

não é todo mundo que consegue. E para os poucos que conseguem é um vidrinho, 

com uns 200/250ml de álcool. Pra entregador que está na rua todos os dias, essa 

quantidade a gente gasta em poucos dias. E depois que acaba você não tem mais 

nada. E isso é um só aplicativo que fornece. Tem um outro aplicativo que dá um 

reembolso de R$30,00 reais. Mas a gente sabe que esse valor também não dá pra 

nada”.  

 

E relata como tem sido trabalhar durante uma pandemia e as maiores dificuldades 

encontradas: 

“Muitas pessoas fazem cara de nojo mesmo, como se a gente fosse um cachorro, 

cheio de sarna. Antes da pandemia isso já acontecia. Geralmente a gente trabalha 

em bairros nobres, onde tem mais entregas. E quando a gente parava pra ir no 

supermercado, comprar um biscoito, você já sentia o olhar das pessoas. E com a 

pandemia, isso aumentou. Porque as pessoas já olham pra gente como se 

fossemos transmissores do vírus. O que realmente acaba sendo mesmo, pois a 

gente tá ali a toda hora de um lado pro outro. Muitos negam água, a gente tem 

que virar pela rua”. 
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“Uma das pautas dos entregadores antifascistas é a gente ter um ponto, o que não 

custaria quase nada pras empresas de plataformas. Um ponto com um 

restaurante, banheiro e local pra carregar celular, junto com uma oficina (pra 

manutenção dos veículos)”. 

 

Victor confessa, ainda, que está muito otimista quanto à questão da autogestão e do 

cooperativismo: 

“Eu acho que essa cooperativa que está vindo vai ser uma oportunidade muito 

boa na minha vida. Na vida de todo mundo que se envolver, até pros comerciantes 

e clientes. Essa autogestão dos entregadores vai ser essencial e é algo que está me 

animando. Assim como outras pessoas nessa pandemia, eu estava muito pra 

baixo, muito agoniado, sentindo muito vazio. Mas essa ideia de autogestão está 

dando um gás na vida”. 

“No aplicativo, o lucro vai todo pro patrão. Na cooperativa, o lucro vai ser melhor 

distribuído entre os entregadores. A renda não vai ser só concentrada no dono da 

empresa. Vai ser compartilhada entre os colaboradores. Tem muitos amigos 

animando, indo nessa ideia, mas tem muitos que ainda não estão acreditando né, 

não tá botando fé. Mas a gente vai tentar botar pra frente e se der certo, eu tenho 

certeza que vai aparecer outros querendo”.  

“Aqui a gente já tem um pessoal que pensa mais em algo sustentável. Esse 

mercado sustentável, área vegana. Então a gente vai tentar ir mordendo essas 

beiradas ai, pegando esse público. Aqui no Estado também a gente está com a 

ideia de criar um ponto de coleta de óleo e reciclagem. A gente mesmo coletar com 

pequenos restaurantes e criar sabão, shampoo, etc. Então a gente vai começar 

abrindo com esse mercado”. 

 

Por fim, Victor conta que se sente muito feliz em poder influenciar e agitar outras 

categorias: 

“A própria ideia dos entregadores antifascistas é influenciar outras categorias. 

Por mais que o ato fosse pequeno, eu sabia que o efeito social seria grande. Eu 

tento mostrar pra galera que ação nunca é só ação isolada, ela tem sempre a 

consequência social. E muitos amigos que eu considero vieram me parabenizar 

por esse movimento, muitas pessoas elogiando nosso trabalho.. e de certa forma a 

gente fica feliz com esse retorno, de ver que a gente tá chegando em outras 

pessoas. Então essa era justamente a ideia, agitar todos os grupos de 

trabalhadores. A gente sabe que a nossa categoria é a que está mais sendo 

desgastada do momento. Só que o neoliberalismo quer engolir todo mundo. A 

reforma trabalhista já foi um massacre de nossos direitos. Não é de agora que isso 

está acontecendo”. 

“Para além da pandemia, eu vejo essa luta como uma luta interclasses, de todas 

as classes trabalhadoras. Eu sei que a gente tá vivendo uma pandemia agora, não 

é o momento da gente sair em aglomeração, mas a minha esperança é que, com 

essa pandemia passando, vai haver uma união. Infelizmente teve que vir esse um 

monte de mortes pro pessoal abrir o olho. Infelizmente as pessoas só conseguem 

enxergar quando a arma está apontada pro seu próprio umbigo. Ninguém 

consegue ver a luta do outro. Mas eu vejo que está surgindo uma onda e a minha 

esperança é que essa onda aumente pós-pandemia, que todos se unam e saiam em 

defesa de todos. Esse é um ponto crucial pro crescimento da nossa sociedade. Não 

sei se esse meu sonho é muito utópico, mas é a minha esperança”. 

 

4.6.PEDRO (FICTÍCIO) – MG
77

 

“Prefiro estar em anônimo porque a gente que ainda está rodando pelos aplicativos 

sofre algumas represálias”. 

                                                           
77

 Entrevista realizada pela pesquisadora, no dia 11/08/2020, por videoconferência, na Plataforma Meet. 
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Representando o Estado de Minas Gerais, Pedro – nome fictício aqui empregado – nos 

concedeu uma entrevista no dia 11/08/2020, mas preferiu manter sua identidade anônima por 

receio de ainda estar trabalhando nas plataformas de aplicativos e vir a sofrer alguma 

represália por parte destas. 

Pedro conta como conheceu o movimento dos Entregadores Antifascistas e como foi a 

experiência em seu Estado: 

“Eu conheci o movimento através de alguns vídeos que eu vi do Galo nos primeiros 

atos antifascistas que tiveram. Ai depois eu comecei a assistir algumas lives e eu 

entrei em contato com o Matheus do Distrito Federal, que eu sou um pouco próximo 

dele e ai eu entrei nos entregadores antifascistas. Tiveram algumas mobilizações, 

alguns atos em Uberlândia e Belo Horizonte, mas que eram entregadores comuns, 

não de fato do movimento entregadores antifascistas. Aqui no interior não rolou 

nenhum ato, foi só a paralisação mesmo. Por parte do aplicativo eu não soube de 

nenhuma represália, ao menos quanto ao fato da paralisação não”.  

 

Pedro avalia, ainda, como foi o movimento de forma geral: 

“Eu vejo como uma etapa inicial da mobilização dos entregadores, por mais que 

algumas pautas fossem econômicas e não políticas. Eu acho que já é um ponta pé 

inicial e o movimento tende a avançar. Eu vi muita gente que estava na greve mas 

só por pautas como aumento da taxa, uma maior negociação com os patrões.. que 

não é muito o que os entregadores antifascistas defendem. A gente reconhece a 

importância da CLT, por exemplo. Então não é uma ideia muito hegemônica 

dentro do movimento. Mas só de ter chegado ao ponto de ter rolado 

essaparalisação, ainda que por pautas econômicas, já é um avanço pra algo 

maior. É disputa de consciência”. 

“Eu vejo como um movimento super importante da classe trabalhadora, que por 

mais que dividida em diversas categorias, a gente é uma classe só. E diferente do 

que é pregam ai de empreendedorismo, a gente é classe trabalhadora. E eu vejo 

esse apoio como um passo importante. Não sei se é sonhar demais, mas acho que 

a gente ainda consegue construir uma greve geral, nem que seja pelo menos 

partindo não só dos entregadores, mas de todos os trabalhadores precarizados”.  

 

Pedro reconhece que o nome escolhido “Entregadores Antifascistas” pode ter afastado 

alguns entregadores: 

“Eu acho que o que prejudicou foi a falta de consciência das pessoas sobre o que é 

o antifascismo e o que é o próprio fascismo.. e pensar que tem muita gente assim 

dentro dos entregadores que não sabe o que é. Muita gente que eu conversei nos 

grupos é de direita, muitos apoiam o Bolsonaro. Então, esse nome acabou 

afastando algumas pessoas que não se identificam, pessoas que são de direita e que 

acham que são empreendedores. Ainda assim, eu vejo a importância do nosso 

nome. Se o fascismo tá crescendo no Brasil diariamente, se colocar como 

antifascista é fundamental. Greve é um movimento de massas. Então por mais que 

as pautas não sejam tão políticas, a greve por si só eu vejo como um movimento 

político”. 

 

E ainda pondera que a falsa noção de empreendedorismo fomentada pela plataforma 

pode ter atrapalhado: 
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“É uma questão dos próprios aplicativos. Você entra na página do Ifood já ta 

escrito lá: “Você é seu próprio chefe. Você faz seu próprio horário”. E ai vem a 

ideologia liberal que tenta incutir isso a qualquer custo como uma forma de 

sucateamento dos direitos trabalhistas. Igual a questão da terceirização, você 

responde por você enquanto prestador de serviço, não como mão de obra. E ai 

como reflexo disso eu vejo até gente, figuras políticas neoliberais, considerando o 

empreendedorismo quando uma pessoa cata latinha pra sobreviver, porque ela não 

tem um patrão, ela vive por si mesma... tipo, isso é uma distorção ideológica da 

realidade, que às vezes acaba entrando na cabeça das pessoas. Eu tenho visto isso 

direto. As pessoas se sentem mais quando são chamadas ou quando são chamadas 

de empreendedoras, mesmo que na realidade não seja isso. Elas sejam 

simplesmente uma mão de obra precarizada. Então eu vejo essa noção 

reproduzida pelo neoliberalismo e por parte também dos próprios aplicativos”. 

 

Pedro avalia que a tecnologia em si não é algo ruim, o que é ruim é a forma como ela é 

utilizada: 

“De certa forma a tecnologia vem tomando espaço na nossa vida, mas não 

necessariamente a tecnologia tem que ser algo ruim. A questão é a forma como 

ela é usada. E ai muitas vezes os restaurantes que atendem por telefone e possuem 

seus próprios entregadores, tiveram que recorrer aos aplicativos por conta da 

própria divulgação. E ai a propaganda também que os aplicativos fazem é algo que 

foi essencial pra que eles tomassem o mercado. A facilidade que eles fornecem ao 

cliente também, de não precisar ligar, também foi fundamental. Mas isso não é 

ruim, o que é ruim é a forma como eles lidam com o trabalhador e às vezes com o 

próprio restaurante também, cobrando taxas abusivas e privilegiando restaurantes 

grandes. A existência de um aplicativo por si só não é ruim, mas a lógica de 

exploração é. E a gente vê que o aplicativo nem é tão difícil de fazer assim. Então 

uma das ideias dos entregadores antifascistas é a de criar um aplicativo próprio, 

que funcione como uma forma de cooperativa dos próprios trabalhadores. Os 

próprios trabalhadores é que vão gerir esses aplicativos, juntamente com pequenos 

restaurantes. Assim, a gente usa a tecnologia em prol da classe trabalhadora e não 

contra”.  

 

Ele relata que houve muito apoio da sociedade e dos clientes, mais do que dos próprios 

entregadores: 

“Eu vi até maior mobilização por parte dos clientes, do que por parte dos próprios 

entregadores. Pelo menos nos grupos, o que eu percebi foi isso. Os próprios 

trabalhadores estavam indo contra a categoria, indo contra a paralisação, dizendo 

“se vocês tão achando ruim, desinstala o aplicativo, tem mais gente querendo 

trabalhar”. Isso é muito reproduzir o discurso do patrão. Enquanto que os clientes 

estavam se mobilizando para boicotarem os aplicativos durante a paralisação. 
Então eu percebi mais clientes boicotando do que entregadores não trabalhando 

nesse dia. Boicotar queimando os aplicativos, dando notas negativas, criticando 

falando que eles não dão condições dignas pros trabalhadores, que se precisava de 

fato de alguma entrega entrasse em contato direto com o próprio entregador”. 

 

Pedro conta o que mudou com a pandemia e relata a ausência de equipamentos de 

proteção individual: 

“Eu acho que, devido ao momento de pandemia mundial, ao mesmo tempo que as 

entregas se tornam serviço essencial, as condições de trabalho continuam as 

mesmas e até piores do que já eram. São mais entregadores pra cobrir a demanda. 
Tinham promoções que hoje não tem mais. Por exemplo, se você indicasse alguém 

pra trabalhar no aplicativo, você ganhava um tanto lá, hoje em dia não tem mais, é 
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muita gente entrando. A gente já tinha um risco muito grande de se afastar por 

conta de acidentes, agora o risco é muito maior hoje por conta do vírus, de 

contrair a doença. Então eu acho que a pandemia foi algo decisivo pra estourar 

esse movimento, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. É uma 

categoria que tem que ignorar o coronavírus e continuar trabalhando mesmo 

assim”. 

“Eles têm um auxílio que pagam, mas que é muito difícil de conseguir. Você tem 

que comprovar que é do grupo de risco ou ter um teste de covid positivo e hoje em 

dia é muito difícil você conseguir um teste. Estão faltando testes e você tem que 

pagar. Acho que o que eles pagam depende do quanto a pessoa fez no mês anterior. 

O mínimo é R$300,00 reais. E muito não vão deixar de trabalhar por conta desse 

auxílio, se for pouco. Vão continuar trabalhando adoecidos. E é um risco também 

pros próprios clientes”. 

“A pessoa precisa arcar com tudo, com todos os EPIs. A bag, a moto, capacete, 

tudo mesmo.. eles não fornecem nada. De vez em quando eles tem alguns eventos de 

distribuição, mas eu nunca fui chamado pra participar. Tive que comprar minha 

própria bag, com o slogan deles, mas eu coloquei um adesivo em cima porque eu 

não sou obrigado a faze propaganda de graça”.  

 

Ele confidencia que sofreu um acidente de trabalho no começo do ano e conta como 

foi a reação da plataforma: 

“No começo do ano eu sofri um acidente. Tive um prejuízo de mais de R$300,00 

reais com a moto, fui parar no hospital, tive que ficar um tempo sem fazer entrega 

por conta de uma limitação física e não recebi nenhum respaldo tanto quanto os 

danos materiais tanto quanto os danos morais. E ai eu recebi uma ligação do 

aplicativo falando sobre ressarcimento dos gastos hospitalares. Só que se você não 

tiver plano de saúde, você vai pro SUS e o SUS já cobre. Então praticamente não 

tem o que pagar. Se algo acontecer é só um entregador a menos, eles arrumam 

outro e é isso”. 

 

Pedro conta como tem sido sua rotina atualmente durante a pandemia: 

“Eu to trabalhando mais, porque eu to deixando mais horas online. Como eu não to 

tendo as aulas presenciais da faculdade, eu to tendo esse tempo de trabalhar mais. 

Assim, eu consigo tirar uma renda a mais. Com isso, eu vejo que os pedidos 

aumentaram com a pandemia e o risco do vírus é maior. Os gastos com EPIs eles 

reembolsam uma vez só. É um reembolso de até R$40,00, com compra de máscara 

e álcool em gel. Eu tive que comprar pela segunda vez e não recebi nenhum 

reembolso. No Ifood eu só recebi duas vezes o chamado para recolher máscara em 

álcool em gel nos postos deles. Eles disseram que estes postos estão na cidades 

com mais número de casos de coronavírus, sendo que aqui em MG está crescendo 

o número de casos constantemente. Geralmente chega um chamado no seu 

aplicativo, como se fosse um pedido, pra você ir lá recolher esses EPIs. É um 

carro, um funcionário deles que para em qualquer canto da cidade. Então, ao 

mesmo tempo em que está sendo um trabalho essencial pra pandemia, a gente não 

é tratado como se fosse. Sem contar que muita gente tem perdido o emprego 

durante a pandemia e tem recorrido aos aplicativos, assim tem muito mais gente 

trabalhando.. o que resulta em menos pedidos pra cada entregador. É uma 

precarização ainda maior”. 

 

Por fim, Pedro confidencia a ideia de autogestão do movimento, da criação de um 

aplicativo próprio: 

“Então, essa é uma das problemáticas que a gente enfrenta. No dia da greve, eles 

tiveram uma tática de colocaram praticamente entregas grátis pra todo mundo e 



 

77 
 

aumentar as taxas. Mesmo que eles fiquem um tempo sem ter lucro, só pra derrubar 

a gente. A questão é que a gente pretende começar como uma rede de 

solidariedade entre os entregadores e entre os restaurantes, principalmente 

restaurantes pequenos (que também são prejudicados pelos aplicativos). Não 

adianta a gente procurar ajuda com restaurantes multinacionais, pois são quem se 

dão bem com essa parceria com os aplicativos. Eles também têm a mesma cultura 

de exploração do trabalhador e essa lógica de competição. Então, seria algo mais 

alternativo”. 

“Não tem nada que regulamente a profissão atualmente. E a gente está numa 

situação que a CLT não contempla a maior parte da categoria. Eu vejo a 

regulamentação da profissão como importante, mas a maior parte dos 

entregadores vão contra porque acham que tem sua liberdade e recebem mais sem 

a CLT. Então só de ter um projeto que regule minimamente já é um passo inicial 

pra melhores condições de trabalho”. 

 

4.7. MATHEUS – DF
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“Em tese, todo mundo tem o direito de se manifestar politicamente, isso é garantido 

pela Constituição. Só que quando um entregador de aplicativo vai se manifestar, ele 

toma um bloqueio branco”. 

 

Matheus – entregador antifascista do Distrito Federal – também nos concedeu uma 

entrevista inédita no dia 14/07/2020. 

Na entrevista, Matheus expõe o que é o movimento Entregadores Antifascistas e como 

conheceu e entrou para o movimento: 

“O movimento dos Entregadores Antifascistas é um movimento anticapitalista, 

que surge pra questionar esse monopólio dos aplicativos, sobre a tecnologia dos 

aplicativos. Eles usam uma tecnologia, que em tese devia servir para beneficiar a 

comunidade, beneficiar a população, mas eles usam pra explorar, sugar até a 

última gota de sangue dos trabalhadores. Então a gente surge como movimento 

pra organizar a impugnação, que a gente já tinha nos nossos corações. Organizar 

ela e transformar em prática política. Em prática política revolucionária. Então a 

acreditamos que somos um movimento revolucionário, anticapitalista e de 

entregadores de aplicativos”. 

“Eu conheci o movimento por conta das falas de um companheiro do movimento, 

Galo de Luta. Eu já trabalhava com entregas desde janeiro. Sou estudante de 

engenharia de software, mas enviei meu currículo pra começar a trabalhar só que 

não fui chamado, então comecei a trabalhar com os aplicativos. Eu sempre fui 

comunista, sempre fui muito questionador. Já tinha em mente as críticas do próprio 

aplicativo quando comecei e quando ouvi as falas do Galo, eu senti que havia uma 

maneira de me organizar, de organizar toda a indignação que eu tinha. E que até 

então eu só guardava pra mim mesmo, dentro do meu peito, porque eu não tinha 

uma ferramenta de manifestação, de organização, companheiros mesmo pra 

compartilhar as experiências e ai quando eu vi a fala do Galo eu fiquei 

maravilhado, porque era exatamente o que eu pensava. E ai eu contatei na página 

do Instagram lá dos Entregadores Antifascistas e ai no mesmo dia o Galo me 

colocou no grupo do Zap. E ai eu colei lá e to na ativa desde então”. 

 

Em relação ao nome empregado, Matheus conta que não sabe como surgiu, mas que 

vê como algo positivo: 

“Olha, eu não tava no movimento quando começou. Não participei dessa discussão. 

Eu entrei e já era. Eu acho que já é uma compreensão de que o fascismo é um 
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fenômeno de opressão do capitalismo pela violência. A gente vê o fascismo 

crescendo no Brasil, até nas instituições. E eu acho que os companheiros devem ter 

pensado nesse sentido. A gente só pode se opor da condição que a gente tá hoje, se 

a gente tiver construindo um movimento antifascista. Inclusive, a própria garantia 

de se manifestar só se dá com a luta antifascista”. 

 

Quanto à greve do dia 01 de julho de 2020, Matheus destaca que não foi uma greve 

puxada inicialmente pelos Entregadores Antifascistas: 

“A greve do dia 01 de julho não foi uma greve puxada pelos Entregadores 

Antifascistas, isso é muito importante a gente destacar isso, em todas as entrevistas 

que a gente faz. O curioso é que foi uma greve que surgiu espontaneamente e essa 

é uma das características do movimento. E essa espontaneidade ela se dá porque a 

gente não tem uma entidade de representação nacional, que tenha popularidade 

dentro da categoria. Então quando tem algum problema, a gente vai 

espontaneamente se organizando no grupo do Zap. Tem centenas de grupos de 

Whatsapp, por cidade, por bairro e ai a galera vai se comunicando por lá. E ai o 

povo fala: “ah a taxa ta uma merda, vamo parar? E eles falam: “vamo”. E é assim 

que rola. Essa do dia 1º não foi a primeira, já estava ocorrendo outras 

manifestações no Brasil nesse ano. E essa estourou e marcou mais porque ta todo 

mundo quebrado, a taxa tava muito baixa e tava tocando muito pouco. Então o 

pessoal decidiu que tinha que fazer de qualquer jeito, que ia parar de qualquer 

jeito. E ai foi crescendo e tomando mais relevância. Teve outra também, se não me 

engano no final de março, que também foi do mesmo jeito, que foi em grupos de 

Zap. E é bem assim, não tem uma direção centralizada.. nem nada”. 

 

Matheus avalia a greve positivamente, como uma grande vitória em vários sentidos: 

“Eu avalio que foi uma grande vitória, em vários sentidos. O primeiro é que a 

sociedade conseguiu entender melhor o que tava acontecendo. Eu acho que todo 

mundo já sabia um pouco que esses aplicativos são meio perversos, que eles 

exploram pra caramba.. só que as pessoas não sabiam o que os entregadores 

pensavam. Então de tanto que saiu na mídia, de tanta entrevista nossa que saiu na 

mídia, a sociedade conseguiu escutar mais e entender mais como que é cruel esse 

modelo exploratório, característico do neoliberalismo. E pra categoria eu vejo que 

foi muito positivo, porque é um passo adiante que a gente dá na nossa 

organização. As coisas se dão de maneira descentralizada porque o nosso 

movimento ainda ta engatinhando. Então conforme a gente for fazendo as coisas, 

a gente vai perceber que tem limitações e assim que a gente vai desenvolvendo 

nossas armas, nossas ferramentas”. 

 

Ele também relata quais são os argumentos a favor e contra a greve, inclusive dentro 

da categoria: 

“Tem vários argumentos. Na verdade, eu já vou falar uma opinião minha. O 

entregador que não aderiu à greve, não aderiu porque ele não entendeu o que é a 

greve, porque espalharam alguma mentira que ele acreditou. Todos que eu 

conversei foram convencidos com algum k.o que meterem neles. Falaram que o 

Lula puxou a greve ou que é coisa do PT ou então inventam qualquer mentira lá.. 

Então é assim, os aplicativos tem gente também que entram nos grupos pra 

espalhar mentiras. O próprio aplicativo espalha mentiras. Outros entregadores 

não aderiram à greve porque estão quebrados e tinham que trabalhar, 

necessariamente. Em SP, no dia 1º, o IFOOD colocou uma promoção que ia dar 

R$30,00 reais extra pra cada entrega que fosse feita. R$30,00 reais é um turno 

inteiro de trabalho. Imagina você ganhar R$30,00 reais extras com o aplicativo 

tocando o tempo inteiro. Então teve gente que não parou por causa disso, porque 

tava precisando de dinheiro. E os favoráveis, é justamente porque é justo. A taxa é 
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baixa. As contas vão sempre aumentando e o salário só abaixando. Também 

temos bloqueios indevidos. Às vezes a gente é bloqueado da plataforma sem nem 

saber o porquê. Às vezes você trabalha tudo certinho e acorda com um belo 

bloqueio lá no seu celular. E eles não explicam porque. E eles sempre colocam 

uma frase genérica: “Feriram os termos de uso. Estamos encerrando nossa 

parceria”, só isso, acabou. E ai você que se vire pra falar lá com o suporte pra 

tentar voltar. Então.. é justo. Tem todas as pautas lá, acho que todo mundo 

concorda. Acho que é consenso no movimento as pautas que foram levantadas no 

dia 1º. Tem gente que vai além com as pautas. A gente fala por exemplo do vale 

refeição, que é o mínimo. A gente fala de um ponto de trabalho, custeado pelas 

empresas. Mas o que foi colocado na paralisação é consenso pra quem participou, 

que é o básico de sobrevivência né: taxa mínima, contra os bloqueios, contra o 

sistema de pontuação, etc”. 

“É complicado você chegar pra um trabalhador, que não sabe nem o que é direita e 

esquerda, e explicar pra ele o que é um movimento antifascista. Ele entende pelo 

que aparece lá na TV. Ele só assimilou o discurso que é da classe dominante. Mas 

eu nunca passei nenhum perrengue quando fui falar com um trabalhador. Porque 

quando você vai falar de algo que você sabe como é com uma pessoa que também 

sabe como é, só que ele não tem essa sacada ainda, fica muito mais fácil. Porque 

você já tem todos os argumentos na mente dele, você só precisa relacionar as 

coisas. Eu acho que é mais fácil eu convencer um entregador a ser comunista do 

que um colega da faculdade. Porque o entregador é um dos caras que tá mais 

lascado na sociedade. Ele sente na pele as contradições do capitalismo no nível 

máximo”. 

  

E conta detalhes de como as plataformas de aplicativos reagiram às paralisações: 

“Então, eu vou te falar uma coisa que eu tenho certeza. Porque às vezes fica 

rolando muita coisa nos grupos do Whatsapp e não dá pra ter certeza. Um dia antes 

da nossa paralisação, o IFOOD mandou um comunicado para os restaurantes 

refutando ponto a ponto da nossa paralisação. Isso eu considero como cinismo, 

porque eles mentiram em muitas coisas que eles colocaram no comunicado. Por 

exemplo, disseram que estão distribuindo kits de EPIs nessa pandemia pros 

entregadores. Mas recentemente saiu uma pesquisa dizendo que quase todos os 

entregadores não receberam kit nenhum. Então a gente vê que no concreto não 

existe isso, é mais mídia do que realidade. Eles também falam que tem um fundo 

pra auxiliar os entregadores. Mas se você pegar pra analisar esse fundo.. o que 

aconteceu, no começo do ano, a Justiça do Trabalho de SP desceu uma liminar 

que obrigava o IFOOD a dar um auxílio pros entregadores que fossem grupo de 

risco ou que tivesse com suspeita ou infecção por COVID. E ai eles derrubaram 

essa liminar, porque ia dar um prejuízo de 150 milhões de reais pra eles e criaram 

um fundo solidário, de 1 milhão de reais, pra ajudar os entregadores que fossem 

contaminados com COVID. Mas ai no Brasil quase não ta fazendo testes.. como 

você faz pra provar pra eles que você tá com COVID, pra receber o auxílio deles? 

Que não chega nem a um salário mínimo. Então já temos contradições ai. 

Falaram também que possuem um seguro de vida. Não temos nada de seguro de 

vida. Eu posso até mostrar aqui no meu celular pra vocês como é que funciona 

esse seguro de vida do IFOOD. Porque eles dizem que cobrem os entregadores, 

mas não cobrem. Só cobre entregador que sofre acidente na Grande São Paulo, 

no resto do país não cobre. É uma meia verdade que eles colocaram lá. E eles 

publicaram tudo isso no dia da paralisação, com essas mentiras. Eles disseram 

também que a taxa é em média 6 reais, o que também é mentira. A Rappi se 

manifestou também, mas não lembro o que ela falou. Mas tudo nesse sentido, contra 

a gente. A Rappi pra mim é a mais nazista de todas, a mais criminosa de todas, 

porque além disso tudo eles tem a questão da pontuação. Então pra você trabalhar 

durante a semana, você tem que trabalhar durante o final de semana. Você tem que 

trabalhar pra ter o direito de trabalhar”.  

 

Matheus conta um pouco de como tem sido sua rotina durante e antes da pandemia: 
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“Então, eu to parado por conta da pandemia. Aqui em casa a gente conseguiu fazer 

quarentena, mas antes da pandemia, quando eu tava rodando, eu trabalhava aos 

fins de semana, porque eu faço faculdade. Eu faço Engenharia de Software. Então, 

na sextas, sábados e domingos, eu trabalhava. O tanto de modo possível que eu 

conseguisse estudar, porque meu curso puxa muito também. O quanto você recebe é 

muito variável, porque às vezes você tem sorte e você é chamado a noite inteira e 

às vezes você dá azar, o aplicativo te deixa na geladeira e você toma prejuízo. 

Então, por exemplo, teve uma sexta à noite ai, que eu nunca esqueço.. que eu tava 

doido pra jogar bola com os amigos meus e eu sai, paguei passagem (aqui no DF a 

passagem é R$5,50, paguei R$5,50 pra ir e R$5,50 pra voltar), tomei R$11,00 reais 

de prejuízo e não fiz nenhuma entrega. Fiquei com o aplicativo ligado à noite toda. 

Então é muito variável. Quando tem promoção, dá pra fazer R$30,00/R$40,00 reais 

por turno de trabalho. Isso antes da pandemia. Agora com a pandemia, ta todo 

mundo quebrado, porque ta cantando pouco e as taxas caíram. Ou seja, agora 

com a pandemia, se você quer viver de entregas, você tem que ficar com o 

aplicativo 13 a 14 horas ligado. Enfim, tem controvérsias. Porque como a gente 

não sabe como é o código do aplicativo, a gente não tem como provar.. mas quem 

tá trabalhando agora na pandemia sabe que se você deixar o aplicativo 2 dias 

desligado, você não consegue mais ligar. Então você tem que ficar 

obrigatoriamente com o aplicativo o tempo todo ligado, pra você poder receber 

entregas. E nem sempre você recebe entregas. Então pra quem é nuvem, como eu, 

a renda é muito variável. É difícil de dizer”. 

“O aplicativo não tá nem cantando nessa pandemia porque tanta gente ficou 

desempregada e correu pro aplicativo.. e agora tem muito mais entregador do que 

o normal. Só em março o IFOOD teve milhares de novos cadastros, por conta de 

gente desempregada na pandemia. Uma vez eu passei perto do point que eu 

trabalho no meu bairro e vi um conhecido entregador que estava morrendo de 

frio. Ele estava ali desde de manhã e já era meia noite e pouca e ele me disse que 

só tinha cantado o aplicativo 3 vezes. E ele ainda ia fazer a madrugada. E nem 

sabe se esses que cantaram foram umas taxas boas né.. porque às vezes o 

aplicativo canta pra você fazer entrega de R$3,00 reais. Ou seja, quase que nada. 

Então a gente tá em uma conjuntura que é a mais bizarra possível. Eu acho que 

não caiu as fichas das pessoas de como tá a realidade. De como a gente tá em um 

ano difícil, as pessoas estão passando muita dificuldade”. 

 

Quanto ao auxílio emergencial, política pública implementada pelo governo durante a 

pandemia, Matheus comenta: 

“Em geral, R$600,00 reais não dá pra nada. Eu sei que boa parte dos 

entregadores, que são motoqueiros, se endivida pra começar a trabalhar. Eles 

compram uma moto e parcelam, pra ficar rodando com a moto. Então muitos não 

terminaram nem de pagar a moto ainda. Muitos não têm nem carteira. Quando o 

cara já tá endividado, já é complicado. Eles recebem o auxílio, mas trabalham 

também, porque senão não dá pra pagar as contas. Muitos se preocupam mais 

com a moto quebrar do que com os próprios machucados”. 

 

Sobre os chamados “bloqueios brancos”, Matheus avalia que se trata de um 

cerceamento do direito de manifestação política: 

“O bloqueio branco é quando a empresa não quer ter uma dor de cabeça de te 

bloquear oficialmente da plataforma, porque você fez x ou y. Porque você fez 

alguma coisa que eles consideram errado. Então eles vão lá e simplesmente param 

de te mandar pedidos. Só isso. Então você ta bloqueado, só não tá bloqueado 

oficialmente. Você fica lá vários dias sem pedidos. E isso fica muito óbvio, porque 

literalmente não canta nada. Você pode dormir com o aplicativo ligado, que não 

vai ter nenhuma chamada no histórico. E ai o pessoal chama de bloqueio 

branco”. 
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“Eu confesso que hoje eu tô muito revoltado. Eu to muito p*** da vida. Porque eu 

acho que é muito aparente, e ai eu to falando como Matheus e acho que muitos 

companheiros compartilham dessa visão, que a gente vive uma sociedade de 

classes. Porque, em tese, todo mundo tem o direito de se manifestar politicamente, 

isso é garantido pela Constituição. Só que quando um entregador de aplicativo vai 

se manifestar, ele toma um bloqueio branco. Ele é impedido de trabalhar. Aqui no 

Distrito Federal, teve um caso bem icônico disso. No início do ano, uns 40 

entregadores foram na sede da Loggi protestar porque estavam tomando prejuízo 

pra trabalhar. De tão baixa que a taxa tava, tinham dias que eles tinham que pagar 

pra trabalhar. Então eles foram se manifestar na sede da Loggi, uma causa justa e 

pacífica, e foram todos desligados da plataforma. Isso é livre direito de 

manifestação política? Hoje em São Paulo teve um breque que foi puxado, com as 

mesmas pautas políticas do dia 1º, e a polícia desceu o sarrafo em um entregador 

que tavalá.. humilhou ele, eletrocutou ele dentro do camburão, tomou a moto dele. 

Nas manifestações, a polícia multa a gente, multa os motoqueiros sem dó. 

Fizeram isso aqui no DF e fizeram em SP hoje. Então a gente vê que a gente vive 

em uma sociedade de classes onde a gente vê que o direito de se manifestar 

politicamente não é garantido para o trabalhador, quando você ta confrontando 

com os interesses de uma empresa, que é multibilionária”.  

 

Já quanto à repercussão nas redes sociais, Matheus agradece a participação da 

sociedade: 

“Eu acho que a gente recebeu de braços abertos essa repercussão social. Acho 

que teve muita participação da sociedade na paralisação do dia 1º. A gente 

inclusive chamou as pessoas a participarem, a apoiarem. Desceu muito as notas 

dos aplicativos, na avaliação. Então eu acho que isso demonstra muito bem o que 

foi o nosso diálogo com a sociedade. E também tiveram críticas. Teve uma coisa 

que o Galo falou em uma live, não foi nem uma live, foi em um podcast, que o Galo 

falou que teve uma colega que foi falar com eles no Instagram dizendo que foi 

assediada por um motoboy na rua. Então a gente recebe críticas dentro da 

categoria e entende né. E a partir das críticas a gente pode melhorar. Também tem 

aquele pessoal que defende as empresas, mas ai eu acho que não tem muito diálogo. 

E a nossa realidade do jeito que ta, eu não vou tentar convencer um cara de que a 

empresa está explorando. Ele já vê muito bem as provas da exploração, ele só 

acredita porque não quer ou porque é mal intencionado. Então, enfim, tem esses 

tipos de contradição”. 

 

E opina como a sociedade pode ajudar nas próximas paralisações: 

“Olha, eu acho que uma coisa que dá pra ajudar é não pedir comida, primeira 

coisa. Muita gente fala que é ao contrário, que tem que pedir e deixar o aplicativo 

com uma alta demanda que eles não consigam cumprir. Mas eu acho que não. Acho 

que devemos dar prejuízo pra eles. Segundo,avaliar negativamente todos os 

aplicativos de entregas. Tá cheio de aplicativo oportunista querendo aparecer. Mas 

a gente tem que entender que não é o logo do aplicativo, é a relação de trabalho 

que tá lá. Eu, por exemplo, nem dou papo. Eu administro a página dos entregadores 

antifascistas da minha região e quando vem alguma empresa de papo pra gente se 

cadastrar em um novo aplicativo... teve uma empresa ai que teve a cara de pau de 

falar que ia cadastrar gratuitamente os primeiros que entrassem no aplicativo. Oxi.. 

e tem que pagar agora é, pra trabalhar? Enfim..é esses absurdos ai. Então eu acho 

que se você tem uma bike também, você pode colar na passeata, por mim tudo bem. 

Divulgar também nossas paralisações seria interessante”. 

 

Quanto à falta de uma associação sindical representativa, Matheus reflete: 

“Ó, eu vou falar como Matheus, e não como entregador antifascista. Eu enxergo 

isso como um problema. Eu enxergo isso como uma debilidade na nossa 

movimentação. Porque uma associação sindical fornece várias ferramentas para o 
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trabalhador quando ele quer se mobilizar politicamente. Então o trabalhador 

quando está sindicalizado, ele é mais forte. Essa individualização, inclusive é uma 

coisa que as empresas tentam empurrar pra gente, só serve pra enfraquecer. 

Como não tem um sindicato, quando eu quero fazer uma mobilização política, 

essa mobilização não funciona como uma greve dos entregadores, aos olhos da 

empresa e na prática. Funciona como um conjunto de indivíduos que está se 

manifestando. Então não tem um fundo de greve, não tem nenhuma garantia de 

segurança política. Por exemplo, os aplicativos estão punindo vários entregadores 

que estão participando das greves. Como a gente responde isso, sabe? Como a 

gente faz pra responder? Hoje, dia 14/07, teve um segundo breque que foi puxado 

em SP e um entregador ai foi preso, tomou porrada, foi eletrocutado pela polícia. 

Mas quem é que vai dar um apoio, quem é que vai representar esse trabalhador ai. 

Como ele vai fazer né? Isso são contradições que existem e a gente fica meio que à 

mercê. Então eu acho que o caminho é organizar essas associações, esses 

sindicatos, porque isso é uma passo adiante na nossa organização. Mas isso não é 

consenso entre a gente. Tem muitos companheiros que não acreditam que esse seja 

o caminho. E ai o meu papel é mostrar pra eles, a realidade como eu vejo e ai abrir 

o diálogo”. 

 

Mas rechaça qualquer tipo de oportunismo político: 

“Dentro dos entregadores antifascistas a gente já discutiu isso. O que a gente 

rechaça são partidos oportunistas, que querem criar um vínculo artificial com os 

entregadores. É o famoso aparelhamento. O que a gente não aceita é o cara que 

nem é entregador chegar lá e querer ditar nossas coisas, como a gente vai pautar 

x ou y.. então isso a gente vê como um problema. No geral, do movimento dos 

entregadores, eles têm um pensamento de apartidarismo. E isso não é nem uma 

característica específica só dos entregadores. E eu acho que isso é consequência 

de uma ofensiva política geral que se deu no Brasil. A maioria da classe 

trabalhadora pensa isso, de querer se afastar ao máximo dos partidos. Na minha 

opinião, eu acho até que é um sentimento justo, porque o que a gente tem de 

noção de partido é que o partido é traiçoeiro. A burguesia só vai lá e se aproveita 

desse sentimento ruim que já está no coração das pessoas. Mas o partido não tem 

nada a ver de você ser um maluco lunático. É justamente pessoas que se 

organizam, que tem ideias parecidas, para agirem em conjunto. Então o desafio é 

convencer o trabalhador disso. Às vezes você vê o cara lá que você votou, que você 

deu seu coração pra ele, confiou no trabalho dele, você vê ele sendo preso por 

roubar. Tem aqueles caras que só prometem da boca pra fora pra ganhar voto. 

Então eu acho que é um sentimento justo”. 

 

Já sobre a inovação dos aplicativos no mercado de trabalho de entregas, Matheus 

confessa: 

“Então, isso é uma coisa que os motoboys sabem muito mais. Porque os motoboys 

são mais antigos na profissão. Eles já faziam entregas antes de chegar os 

aplicativos. Antes de chegar os aplicativos, o cara trabalhava com carteira 

assinada. Então ele tinha folga, ele tinha direito básicos garantidos. E o aplicativo 

chegou justamente pra abrir uma lacuna na lei pra que a gente pudesse trabalhar 

sem precisar cumprir uma jornada normal. Então, por exemplo, antes você só podia 

trabalhar 8 horas. Agora não, você trabalha 15 horas pra conseguir dinheiro. 

Então eu vejo como isso, antes tinha mais garantias. E ai fruto desse processo 

político, essas garantias foram sendo eliminadas aos poucos. O próprio Estado 

deixou uma abertura pra essas empresas operarem dessa maneira e ai mudou toda 

a relação de trabalho. A maioria das entregas hoje é por aplicativos. Até quem 

trabalha com horário fixo, não tem direitos trabalhistas. Tem alguns contratos pra 

quem trabalha em restaurante que a pessoa tem um horário fixo, trabalha de 7h 

até 12h, dps de 12h até x horas da tarde.. só que a diferença é que você não tem 

nada. Você ta ali como se estivesse prestando um serviço como empresário, então 

se vire”.  
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“Essa flexibilização já vem acontecendo há muitos anos. Só que agora que essa 

tecnologia apareceu, eles deram um empurrão final. Eu acredito que temos um 

vínculo de emprego, só que o seu patrão não é mais aparente. Seu patrão está ali 

atrás de um algoritmo. Você não vê ele, mas ele manda em você, do mesmo jeito”. 

 

Matheus acredita que as plataformas utilizam muito a ideologia do empreendedorismo: 

“A primeira coisa que você vê quando você ta procurando pra ser entregador é os 

aplicativos dizendo, a todo instante, que você é um empreendedor, que você tem 

que crescer. A Rappi tem até um sistema de níveis, que você vai subindo de níveis 

na medida em que você for fazendo as entregas. Então eles incentivam muito a 

competição. Eu vejo essa noção de empreendedorismo como uma maneira de eles 

fomentarem a competição entre a gente. É como se cada um fosse uma empresa.. 

se a empresa do cara tá ganhando, a minha ta perdendo. Isso é fomentado de 

todas as formas possíveis, seja na televisão (através das propagandas), seja na 

própria lógica do aplicativo. Então quando tem um sistema de níveis pra subir, 

que você vira um entregador gold e você vai recebendo mais entregas e o outro 

cara vai deixando de receber, isso é incentivar a ideologia do empreendedorismo. 

Então isso vai desde da propaganda ideológica, porque eles gastam muito com 

propaganda, até a própria estrutura do aplicativo. A gente tem uma pressão muito 

forte em cima da classe trabalhadora quanto essa questão do empreendedorismo. 

Isso tem até dentro da minha faculdade. Dentro da minha faculdade tem muita 

gente com esse pensamento de empreendedorismo achando que vai virar um Bill 

Gates só fazendo Engenharia de Sotfware. Então isso ta em todos os aspectos da 

sociedade. Isso é uma defensiva da classe dominante pra classe trabalhadora 

achar que pode virar classe dominante. E os aplicativos precisam disso pra 

convencer o entregador de que é justo ele não receber nada pra trabalhar muito”. 

 

Ele avalia que a questão dos acidentes de trabalho é uma das faces mais cruéis da 

plataforma: 

“Olha, essa questão de acidentes é uma das faces mais cruéis. Inclusive, eu estava 

lendo uns dados sobre isso no mês passado quanto a acidentados no trânsito. Os 

motoqueiros são os que mais se acidentam no trânsito, junto com os 

caminhoneiros. Isso tem muito a ver com a relação de trabalho. Os caminhoneiros 

também cumprem muitas horas de jornada, pra entregar os produtos o quanto 

antes. E o motoqueiro também. No aplicativo, não temos nenhuma cobertura se 

sofrermos um acidente. Quem trabalha com entrega geralmente trabalha com mais 

de um aplicativo, mas sempre prioriza um. O que eu priorizo é o IFOOD. No 

IFOOD, caso você sofra um acidente, você tem que comunicar o suporte pra eles 

fechar o pedido que você tá, para que o cliente não fique esperando. E ai tem um 

seguro, que cobre parcialmente o seu prejuízo. O seguro cobre os seguintes valores: 

despesas médicas, hospitalares e odontológicas: no mínimo R$1.000,00, limitado ao 

R$15.000,00; invalidez: até R$100.000,00; morte: até R$100.000,00. Para reparos 

de bike, só se você der perda total na bicicleta. Nessa garantia o entregador tem 

que pagar primeiro por todo o tratamento e depois guardar todos os comprovantes 

pra solicitar o reembolso. Não tem assistência na hora, o entregador que tem que 

entrar em contato depois com a seguradora. Eu fiquei até meio surpreso com esse 

seguro, porque antes não tinha. Eles devem ter mudado depois das mobilizações”. 

 

Por fim, Matheus dá detalhes da ideia da criação de um aplicativo próprio dos 

entregadores: 

“A tecnologia tem que estar nas mãos de quem depende dela pra sobreviver. Essa 

cooperativa vai ser um passo grande no nosso movimento. A gente tá se 

organizando muito financeiramente. A gente lançou uma plataforma pra estar 

cobrindo despesas. Tem muita gente que está nos ajudando na parte jurídica e na 

parte de estruturação mesmo do aplicativo. E a ideia é a gente ter um aplicativo 
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que gire só em torno do que a gente precisa pra trabalhar. Porque tem a questão 

do lucro lá nesses aplicativos né. E ai a gente tá debatendo como vai ser de fato o 

funcionamento do aplicativo. É impossível coexistir uma iniciativa livre dos 

trabalhadores junto com essas empresas de aplicativos. Porque essas empresas 

têm o aval do Estado pra funcionar, elas têm poder político. Elas vão tentar o 

tempo todo excluir a gente. Então nossa luta é também política, aliada à questão 

da cooperativa”. 

 

 

4.8. TIRZA – RS
79

 

“Pra eu me inserir no contexto até mesmo da greve eu me masculinizei muito”. 

 

Por fim, representando o Estado do Rio Grande do Sul, Tirza nos concedeu uma 

entrevista no dia 24/07/2020, contando o que é o movimento dos Entregadores Antifascistas, 

a seu ver, e como ela entrou pro movimento: 

“O movimento dos entregadores antifascistas é um movimento muito embrionário, 

ainda está em processo de construção, em processo de formação. A gente não tem 

lideranças, apesar de que tem figuras que se destacam mais, como o Galo. É um 

movimento de rua, que pra mim significa muito, pois reflete o poder popular. 

Então é um movimento que consegue unir uma categoria que se ampliou, porque 

já existia outras categorias como dos motoboys, dos motofrentistas.. mas que foi 

ampliada por conta das plataformas de aplicativos, por causa desse novo jeito de 

fazer entregas. Além disso, é uma categoria muito momentânea, porque é um 

trabalho meio que temporário, toda hora alguém entra e sai, entra e sai. Então 

tem essas especificidades que se colocam. Então eu acho que o movimento 

antifascistas é a concretização de um movimento coletivo, organizado em defesa 

dos direitos dos entregadores. Eu acho isso muito importante. Além disso, dá pra 

ver que tem um viés ideológico. Nós somos antifascistas, que necessariamente 

quer dizer que é ser contra as opressões do capitalismo. Então nós temos um lado 

e isso é importante colocar. Porque a exploração que a gente passa hoje é uma 

exploração que é permitida pelo sistema que a gente vive e isso vai ser cada vez 

mais aprofundado se a gente não conseguir quebrar com esse sistema”. 

“Aqui no Rio Grande do Sul, eu e mais um colega fomos os primeiros a ir atrás. A 

gente foi no Instagram do nacional e falamos que estávamos interessados em 

construir o movimento com eles, em participar do breque. E ai eles explicaram que 

não foi os entregadores antifascistas que puxaram o breque, que só compraram o 

breque, que o breque em si foi puxado de maneira difusa, ninguém sabe como 

aconteceu. Então foi organizado em São Paulo e outros Estados foram aderindo à 

#BrequedosAPPs. Os entregadores foram se organizando, se autogestionando pra 

tocar isso pra frente”. 

 

Tirza avalia que a greve teve algumas limitações, mas acredita no avanço do 

movimento, por ser algo ainda embrionário: 

“Foi bom, mas eu acho que teve algumas limitações por ser algo não muito 

organizado ainda e bastante embrionário. É uma análise, uma contestação, não 

necessariamente uma crítica. Houveram algumas limitações organizativas, como 

por exemplo planejar os espaços das passeatas, de organização nacional, ter uma 

entidade representativa, etc. Ficou um pouco confuso, dinâmico, e isso acaba 

perdendo um pouco da eficiência política. Mas foi muito importante pra outras 

questões. Foi importante pra gente enquanto entregador se enxergar como 

categoria. A gente já existia, já tinha um apoio, a gente sempre se ajuda e tal, mas 

a noção de categoria, a ideia mais concreta, de classe trabalhadora, se deu muito 
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na greve. Você consegue enxergar que seu companheiro está ali lutando para 

coisas melhores para todos. Começa a se enxergar como um todo”. 

 

Sobre uma entidade representativa da categoria, Tirza acredita que é algo que irá se 

desenvolver com o tempo: 

“Eu acho que é algo que vai se desenvolver com o tempo. Não dá pra apressar as 

coisas, querer criar uma coisa agora, se ninguém for aderir. Algo representativo 

tem que ter apelo dentro da categoria. A categoria tem que reconhecer a 

representatividade. Eu acredito em ações mais ativas do que representações, 

porque só representação tem um caráter mais institucional, embora necessário. 

Então eu acho que tem que ser algo legitimado pela categoria. E como é algo 

inicial, ainda vão existir um processo de reconhecimento, de criação desses 

espaços, etc. Algo local que vai se tornando nacional, uma coisa mais organizada. 

É fruto de um processo histórico. Eu acho que a noção de uma organização e de 

suas necessidades, estruturas mais formais, que não seja um grupo de Whatsapp 

por exemplo, eu acho muito importante. Isso carrega uma noção de criação de 

estruturas populares, dos trabalhadores, é o poder popular. Então espero que isso 

desenvolva, para assegurar a classe, e não ser um movimento isolado”. 

 

E opina a respeito da inovação trazida pelos aplicativos através da tecnologia: 

“Cara, eu acho que o aplicativo é muito legal, muito interessante. Mas ele faz parte 

de um processo.. é algo que eu tenho na minha cabeça que não sei explicar muito 

bem, mas vou tentar explicar o que eu penso hoje. A ideia do aplicativo é muito 

interessante. A tecnologia é interessante, super prático. A pessoa não tem que ficar 

mais ali perguntando o que tem o que não tem, pedindo pra tirar isso ou aquilo. O 

cardápio já está todo ali, a pessoa só precisa escolher. Mas esse processo acaba 

alienando a cadeia de consumo, porque você só vai receber o produto. Toda a 

produção por trás, todo o caráter por trás, se perde. Todo o trabalho envolvido. É 

algo alienado como se fosse simplesmente apertar um botão e a comida vir, você 

só comer. Mas eu acho que os aplicativos são consequência dessa alienação de 

consumo que já vem há muito tempo. Eles aprofundam, mas não são o motivo 

dessa alienação. O motivo em si é a forma como se estrutura o modelo capitalista. 

Mas estruturar uma tecnologia para que ela não seja alienante, justamente 

envolve toda a superestrutura e infraestrutura por trás disso. Bem conceitos 

marxistas mesmo. Então como a gente vai se apropriar dessa tecnologia, que hoje 

tá ai nas mãos de gente milionária, pra tornar a vida do trabalhador mais fácil, 

mais simples, mas ao mesmo tempo não criar uma cadeia de consumo alienado? 

Não criar uma cadeia de trabalho alienado?” 

 

Quanto à ideologia do empreendedorismo, Tirza destaca: 

“As pessoas que eu tive contato na greve não acreditam nisso de 

empreendedorismo. Eles associam a lógica do empreendedorismo a enriquecer. 

Mas entrando em contato com outras pessoas, os jovens não tem muita ilusão em 

relação a isso. Acho que pode ser a questão da idade, eles só dizem: “ah, não 

tinha nada pra fazer, peguei minha bike lá pra fazer entregar e ganhar algum 

dinheiro e tal”. Agora os mais velhos, com todo respeito, como existe um senso de 

responsabilidade maior e possuem família, eles já colocam muito mais fé naquele 

trabalho. Então entre os mais velho essa noção de empreendedorismo é muito 

mais forte, é bem mais concretizado. E ai eu tenho uma história muito interessante 

de quando eu estava fazendo entregas por fora. No mesmo prédio que eu fui 

entregar tinha um outro entregador, era um senhor, que devia der uns 52 anos. Ele 

estava fazendo entregas pela Uber Eats e começamos a conversar. Ele me disse que 

eu era muito novinha e que nunca tinha visto meninas fazendo entregas. Ele disse 

que estava desempregado, que saiu antes de aposentar, e precisava pagar as contas. 

Ele me disse que fazia 80km por dia e estava com um pedido de R$4,00 reais (tinha 
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andado 6km por aquele pedido). Ele reclamou da juventude e disse que os jovens 

não gostam de trabalhar, que reclamam muito da plataforma. Ele me mostrou que 

era entregador diamante na plataforma e começou a me contar os méritos dele, etc. 

Disse que por ser entregador diamante, o suporte o responde rápido e que só faz 

entregas em bairro de gente rica. Por ele ser entregador diamante, ele só fazia 

entrega pra cliente diamante também. E ali eu vi essa questão muito cristalizada. 

Eles acreditam muito na meritocracia, só que o trabalho tem uma função social. 

Tem muitas coisas que foram banalizadas também, agora existe a opção de 

entrega de café da manhã, tipo?! É surreal. Você não pode ir ali na padaria, 

comprar seu pão? Banalizaram muito o trabalho de entregas. Eu vi em uma live 

uma moça dizendo que é muito a lógica escravocrata né. Sempre vai ter uma 

pessoa ali pra te servir, levar seu café da manhã, levar seu almoço, etc”.  

 

Tirza conta um pouco sobre sua rotina de trabalho durante a pandemia: 

“Antes da pandemia eu não trabalhava de entregadora. Eu comecei depois da 

pandemia. Na verdade comecei com a pandemia. Eu sou filha da pandemia. Minha 

mãe ficou desempregada, a bolsa que eu recebia na faculdade não foi renovada.. e 

a gente precisava de dinheiro. Eu não entrei com nenhuma ilusão de 

empreendedorismo, de que eu iria enriquecer, mas eu achei que ia ganhar mais 

dinheiro. Ai eu fui atrás de vários restaurantes, pra tentar fazer o por fora, o que é 

interessante também essa expressão “por fora”. Como se a estrutura principal 

fosse os aplicativos. E dai eu faço em média 6 horas por dia e paro nos finais de 

semana. Eu não trabalho de noite, porque tenho bastante medo, é bem perigoso e 

prefiro não arriscar. Essas últimas semanas eu não trabalhei porque to cuidando do 

meu joelho. Eu to com o joelho bem ruim. Eu tenho uma condição que é mais 

genética, que é da minha mãe, que é condromalácia, que é um desgaste cartilar. Só 

que com o esforço físico tão repetitivo que eu fazia, pedalava 40/50km por dia, 

estourou meu joelho. Estou fazendo fisioterapia e tirei 3 semanas pra me cuidar. E o 

ruim que não posso trabalhar e não recebo, mas está tudo bem”. 

 

Quanto a esses acidentes de trabalho, Tirza confessa que o suporte não é eficiente: 

“Até tem um suporte, só que ele funciona assim: tu clica lá no botão do aplicativo e 

ele vai te encaminhar pra várias coisas, tu não tem um canal de comunicação. Você 

não tem um e-mail que você vai escrever. Talvez eles te dêem no final, só que.. e 

eles também só cobrem acidentes de trabalho. Se eu de fato me acidentar 

enquanto estou fazendo uma entrega. Eles não cobrem por exemplo eu ter me 

lesionado pelo esforço repetitivo. Tudo bem que existe uma condição genética.. 

não seria de fato uma condição, é uma pré-disposição genética, o desgaste da 

cartilagem. Só que o esforço repetitivo gerou um desgaste absurdo. E eu tenho 21 

anos e isso geralmente acontece com pessoas de 90 anos. Hoje meu joelho tá bem, 

porque como eu sou jovem ele se regenera bem, só que a condromalácia ela não 

tem cura. E ai a gente é exposto em uma relação de trabalho, que com certeza eles 

vão dizer que a pessoa que escolheu trabalhar assim. Só que eu não escolhi, foi 

necessidade. A gente faz um trabalho em cima de uma bicicleta, que exige um 

suporte técnico, ergonômico. São várias coisas que poderiam gerar lesões, 

ocasionadas pelo trabalho. Não é um esporte. Às vezes você anda e a rua está toda 

desburacada, subir morros, etc”. 

 

E relata a ausência de equipamentos de proteção individual durante a pandemia: 

“Eu vi que os cara estavam fazendo um kit pandemia lá, que era R$30,00 reais. 

Então você tinha que pagar pelo kit pandemia, pra poder trabalhar. Dois dias 

antes de uma greve, eles deram um saldo de R$30,00 reais para todos, como se 

fosse um bônus que ganhamos, justamente pra comprar esse kit que custa o mesmo 

valor.  E é justamente isso..eles não disponibilizam nada, nenhum equipamento de 

segurança. Eles não dão nada disso justamente por conta dessa noção de a gente 

ser um trabalhador autônomo, então a gente tem que dar conta de tudo. A gente 

tem que dar conta de toda a estrutura de trabalho que a gente precisa ter”. 
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Por fim, Tirza conta a respeito dos constantes assédios morais e sexuais vividos 

durante sua rotina de trabalho: 

“É bastante bizzaro. O trabalho já é precarizado e a questão de gênero intensifica 

isso. Rola muitos comentários nada a ver, muita cantada na rua e de cliente. Isso 

acontece muito e é muito ruim. Eu me sinto muito vulnerável. Existe muita 

questão social da mulher estar organizada, cheirosa, bonita... e no trabalho a 

gente não tá nada disso, só estamos trabalhando. E eu sou muito paranoica com 

isso. Eu to ali trabalhando, mas sempre estou preocupada com a minha 

apresentação, como as pessoas vão me tratar.  Além de tudo isso, a gente está 

numa pandemia. Então a gente não tem lugar pra se limpar, pra lavar as mãos, 

pra limpar o rosto, tirar o suor do rosto porque a gente fica de máscara, etc. É 

péssimo não ter uma higiene. É muito ruim sempre estar pedindo pra ir no 

banheiro. Eu sempre ando com papel higiênico na bolsa. E por conta do assédio 

parece que a gente tá sempre suja. É uma relação muito subjetiva, muito 

subconsciente, de se sentir sempre suja, nunca a vontade, nunca confortável. A 

sensação de solidão que o trabalho de aplicativo gera é muito ruim, é muito 

frustrante. Foi algo no início que me baqueou muito, por isso eu preferi fazer por 

fora. É um trabalho muito solitário, que você fica na rua.. e por ser mulher eu me 

sinto mais sozinha, porque quando você é homem parece que você é mais aberto 

pra outros homens virem conversar. Imagina eu, uma guria, chegar no meio da 

rodada de vários homens e parar pra conversar. Uma vez eu fiz isso e fui 

totalmente ignorada. Então é muito ruim”. 

“Pra eu me inserir no contexto até mesmo da greve eu me masculinizei muito. Eu 

tentei usar roupas mais largas e até mudei meu jeito de falar. Pessoas que me 

conheciam falaram que eu estava muito engraçada e muito diferente. Foi uma 

reação mas que meio que subconsciente. Porque é isso.. pro cara te respeitar você 

tem que ser uma mulher masculinizada, você não pode ser tipo um doce, fofinha.. 

Então eu tentava ser igual eles. Eu tentava imitar as gírias que eles falavam, o jeito 

que eles faziam, pra me enturmar. Eu queria me inserir naquele espaço. Eu fiquei 

muito ansiosa antes da greve. Imagina você estar no meio de um monte de homens 

desconhecidos. Aqui em Porto Alegre tinha eu e mais uma menina e eu e ela 

ficávamos o tempo todo juntas. E quando uma viu a outra a gente ficou muito feliz”. 

“Aconteceu uma situação muito chata com outro companheiro aqui de Porto 

Alegre. E eu estou narrando essa situação pras pessoas porque isso ilustra a 

condição de ser mulher dentro do movimento. Ele é casado e um dia eu mandei uma 

mensagem pra ele perguntando se ele ia na reunião do movimento. E simplesmente 

a mulher dele me respondeu dizendo: “oi linda, sabia que ele é casado?”. E eu 

fiquei super sem graça. E dai ela mandou ele sair sei lá do movimento. Ele se 

afastou, saiu do grupo. Sem contar a quantidade de cara que deu em cima de mim 

depois do breque. Foi muito grande. E eu achando que eles estavam falando comigo 

porque me acharam massa e tal.. a gente conversava e do nada eles falavam: “E ai, 

você tem namorado?”.  

 

 

CONCLUSÃO 

Conforme apresentado ao longo do presente trabalho, o fenômeno da uberização tem 

tido aprofundamentos nos tempos de pandemia em que vivemos. No entanto, antes mesmo da 

chegada da uberização, já estava em curso no país um intenso processo de flexibilização das 

normas trabalhistas e, consequentemente, das condições e das relações de trabalho.  

No Brasil, milhares de trabalhadores que perderam seus empregos antes e durante a 

crise sanitária migraram para o trabalho de plataforma pela urgência de sobreviver ou de 
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complementar suas rendas, que foram cortadas, em muitos casos, em uma porcentagem 

considerável
80

. 

Assim, torna-se cada vez mais crucial que estudiosos do trabalho e até mesmo a 

sociedade se debrucem sobre o tema tendo em vista a dimensão e os impactos dessa 

organização do trabalho, identificando os impactos sociais, econômicos e jurídicos dessas 

novas modalidades e as possibilidades de resistência e de organização coletiva das massas de 

trabalhadores uberizados. 

Em que pese algumas pequenas divergências entre as respostas encontradas, ambas as 

pesquisas, de âmbito local e nacional, apontaram e caminharam para os mesmos resultados. 

Verificou-se que, durante a pandemia: a) houve um considerável aumento no número de horas 

diárias trabalhadas pelos respondentes dos questionários; b) houve uma considerável queda 

remuneratória, quando comparado ao momento anterior; e, c) houve uma mudança de hábitos 

dos trabalhadores para a realização das suas atividades, bem como um indicativo de medo 

com relação à contaminação na realização do seu trabalho, vez que as plataformas de 

aplicativos se limitaram a tão somente prestar orientações e distribuir álcool em gel.  

Em contrapartida, houve um aumento expressivo da demanda para as empresas 

detentoras de plataforma digital do setor de entregas.  A Rappi, por exemplo, declarou um 

aumento de cerca de 30% das entregas em toda América Latina
81

. No Brasil, isso foi expresso 

no aumento de downloads de aplicativos de entregas no período compreendido entre 20 de 

fevereiro e 16 de março de 2020, no importe de 24%, quando comparado com o mesmo 

período do ano passado; o pico de 126% foi no dia 06 de março, quando o Ministério da 

Saúde anunciou a ocorrência da transmissão comunitária do vírus no país
82

.  

Esse cenário contrasta com a manutenção de longas jornadas acompanhadas de queda 

da remuneração dos trabalhadores do setor, que arriscam sua saúde e a vida no desempenho 

de um serviço essencial para a população brasileira, ao contribuírem para a implementação e a 
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manutenção do isolamento social durante a pandemia. Isso é, ainda, acompanhado pelo 

aumento do risco de contágio, o que intensificou as condições de trabalho precárias e 

inseguras dos entregadores
83

. 

Já a respeito das entrevistas realizadas, os entregadores ressaltaram os problemas já 

encontrados na pesquisa quantitativa (de questionários). Verificou-se que: a) quase todos 

responderam que a quantidade de entregadores aumentou durante a pandemia, sendo que, em 

contrapartida, a remuneração abaixou; b) quase todos responderam que as plataformas de 

aplicativos não prestaram assistência devida durante a pandemia aos entregadores, 

notadamente quanto aos equipamentos de proteção individual; c) quase todos responderam 

que estão trabalhando muito mais durante a pandemia em jornadas extraordinárias, em razão 

da demanda, e que seus hábitos mudaram; d) o suporte é falho e os acidentes são frequentes, 

ocasiões em que o próprio entregador e sua família é desamparada. 

Ainda, especificamente quanto ao movimento dos entregadores e às paralisações, 

verificou-se: a) uma dificuldade muito grande de organização e mobilização da própria base 

dos trabalhadores, sendo que os argumentos contrários partem, muitas vezes, da própria 

categoria; b) muitos entregadores ainda se ludibriam com a falsa noção da ideologia do 

empreendedorismo e não se enxergam como classe trabalhadora; c) as plataformas de 

aplicativos tomaram o mercado de trabalho de uma forma absurda, apostando em marketings 

e propagandas para fomentar suas ideologias e, através de aparentes retaliações e punições, 

cerceando o direito à manifestação dos entregadores; d) nas falas dos entrevistados, ainda é 

possível encontrar muitas características de um vínculo de emprego, contendo elementos 

indicadores como a subordinação; e) o preconceito e a questão da condição de gênero ainda 

influencia muito o labor das entregadoras, que relataram muitos assédios sofridos. 

Além disso, infere-se que muitos entregadores sentem faltam de uma entidade 

representativa da categoria, embora tenham receio quanto a eventuais oportunismos que 

possam surgir, a despeito da aproximação de vários partidos políticos com segundas 

intenções, conforme relatado nas entrevistas. Os entregadores das paralisações não escondem 

seu lado ideológico, presente no próprio nome do movimento, “Entregadores Antifascistas”, 

mas confessam que é impossível desassociar a luta de rua com a política, pois a greve já é por 

si só um ato político, um ato de resistência. 
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Por fim, é possível perceber que os entregadores ainda têm esperança no avançar do 

movimento através de um sistema auto gestionário e acreditam que a luta não é só dos 

entregadores, mas de toda uma classe trabalhadora. De toda uma classe trabalhadora que vem 

sofrendo com a precarização e que sente na pele as dores do capitalismo severo.  

Sendo assim, através das pesquisas realizadas - quantitativas e qualitativas - foi 

possível inferir que a precarização do trabalho uberizado foi intensificada com o advento da 

crise pandêmica. Em que pese grande parte dos trabalhadores uberizados fossem considerados 

como prestadores de serviços essenciais - para a manutenção das regras de distanciamento 

social – o fato é que este grupo ainda é fragilizado e superexplorado pelas maiores empresas 

detentoras de plataformas digitais.  

Vale ressaltar que não há como impedir o progresso, a revolução; não a como deter. 

É próprio da humanidade buscar e se readequar a melhores condições de vida; é desejável por 

grande parte da população. Entretanto, faz-se urgente e cabe ao Direito enfrentar essa nova 

revolução e disciplinar novas formas de atuação, repensando e reinventando conceitos não tão 

sólidos – os elementos configuradores de uma relação empregatícia, por exemplo, se mostram 

cada vez mais inaplicáveis e ultrapassados para a realidade social
84

. 

O mundo mudou e o Direito do Trabalho, como ramo jurídico concretizador dos 

direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 7º da Constituição da 

República Federativa do Brasil), precisará perceber toda a dimensão de sua aplicabilidade e 

atualidade. 
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