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Mulher! Quem és tu? 

Quando nasce todos comemoram, “é uma menina” 

Depois a moça, linda, pura e cheia de sonhos 

A mãe, é esperada e cobrada – por todos 

A esposa, tem que estar sempre linda 

“É a dona da casa”, dizem todos 

“É ela quem manda”, afirmam 

 

Mas afinal, ela 

É a que levanta antes de todos para colocar o café na mesa, 

É a que sozinha, no espaço da casa, cuida de tudo  

toma conta dos filhos, prepara as refeições, 

e à noite, enquanto todos dormem,  

ela organiza o dia seguinte. 

É a que quando formada e está no mercado de trabalho, 

ao ser promovida, “certeza, ela está saindo com o chefe” 

Século XXI, esperança que se faz, espaço e diversidade 

Pega o celular e chama um “táxi”, chegou, abre a porta –  

“Nossa! Não acredito, é uma mulher?” 

“Seu marido sabe que você está aqui?” 

“Olha, você dirige melhor que muito homem” 

 

Enfim, a mulher  

Quando é mãe, é a culpada de tudo  

Quando é esposa, é a empregada 0800 

Quando está cansada, é a cheia de frescura 

Quando está estressada, é a que falta homem 

Quando está triste e chora, é a fraca e mimizenta 

Quando é dona do lar, é a à toa, afinal não trabalha 

Quando é motorista, é a que “dirige igual a um homem” 

 

Então...  

a mulher profissional,  

não é vista por ela mesma, 

“tem que dar conta de tudo”, 

ainda é comparada ao homem, 

e não tem reconhecimento por si só. 

 

Enfim, a mulher nasce, cresce, estuda, trabalha – porque ela pode. 

Ela deve ser reconhecida pelo que fez e onde chegou, por ela – somente. 

Ela dirige bem porque aprendeu, tem carteira e é responsável – ponto final. 
(RAMOS, 2020)1.  

 
1 Essa epígrafe é de minha autoria e foi escrito em um momento de reflexão (05/01/2020 às 02h18)  



RESUMO 

RAMOS, Noézia Maria. “Mulheres no volante – você trabalha ou só dirige”: uma 

análise das relações de trabalho por aplicativo no contexto da precarização. 2020. 

437f. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) – Fundação Getulio Vargas, 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Este estudo teve por objetivo compreender a vivência das mulheres que aderem ao 

trabalho flexível de motorista de aplicativos, mediados por plataformas digitais, na 

cidade de São Paulo. Nos últimos anos, as relações de trabalho passaram por 

inúmeras transformações, afastando-se do modelo tradicional de emprego com 

vínculo formal e cedendo espaço à informalidade, às terceirizações, bem como a 

trabalhos flexíveis, em plataforma, por demanda e por aplicativo, foco da pesquisa. 

Tais mudanças impactaram diretamente as ocupações brasileiras, gerando 

subempregos e mão de obra desempregada. Em 2019, o Brasil encerrou o ano com 

12,4 milhões de desempregados, sendo 53,8% compostos por mulheres. É nesse 

contexto que surge a oportunidade de trabalhar como motorista de aplicativo, em um 

novo formato, baseado em um discurso de parceiros e empreendedores de si, com 

flexibilidade de horário de trabalho adequado às especificidades de cada um, pela 

proposta de liberdade no trabalho e poder de decisão. Assim, definiu-se como objeto 

de estudo o trabalho intermediado por aplicativos, com o foco na mulher 

desempenhando a atividade de motorista. A pesquisa é uma abordagem qualitativa, 

de natureza exploratória, fundamentada no paradigma interpretativista, na perspectiva 

teórica do construcionismo social, seguindo o método de estudo indutivo e tendo a 

grounded theory por estratégia de pesquisa. A coleta e a análise dos dados foram 

realizadas em três fases, por meio de 30 entrevistas em profundidade, conforme o 

processo de codificação inicial, focalizada, seletiva e axial, de maneira recursiva, 

seguindo orientações de Charmaz (2009). Quanto aos dados empíricos encontrados 

na pesquisa, evidencia-se como principal motivação para a adoção do trabalho via 

aplicativos a questão financeira, seguida do sentimento de empoderamento pela 

liberdade e autonomia, do desejo por novas experiências e da fuga do vazio 

existencial após aposentadoria. A dinâmica de trabalho é desgastante, completando 

mais de 10 horas diárias sem descanso e com períodos de sono em torno de quatro 

horas por noite. Os aplicativos adotam políticas de preço dinâmico, incentivos com 



base na quantidade de corridas ou nos valores alcançados, com envio de chamadas 

de corridas antes de concluir a viagem em curso. Há um discurso recorrente de 

felicidade e satisfação com esse formato de trabalho que contradiz os relatos de 

vivências diárias envolvendo completa exploração,  isolamento social com perda 

constante de amigos, frequência de dores pelo corpo (coluna, joelho, pulso, ombro, 

quadril) e indícios de adoecimento físico e psicológico, inclusive com casos de 

motoristas que abandonaram esse modelo de trabalho e não conseguem mais dirigir, 

em função de crises de pânico e ansiedade provocadas por falta de segurança em 

áreas perigosas, de risco, com favelas, sem monitoramento e com acesso ao suporte 

somente por e-mails. Apesar de ter havido algumas melhorias, as motoristas 

continuam fazendo corridas às cegas, com total desconhecimento do destino e o 

agravante de serem aceitos cadastros de pessoas sem identificação por foto e com 

pagamento em dinheiro. Dessa forma, esta pesquisa contribui com a temática por 

meio de um modelo teórico-empírico da dinâmica do cotidiano das motoristas de 

aplicativos que se delineia em um processo de precarização das relações de trabalho. 

O modelo demonstra a conexão que o cenário social e profissional tem como 

influenciador para que as mulheres se sintam atraídas a conhecer o novo formato que 

se apresenta como totalmente adequado às suas necessidades de flexibilidade. No 

entanto, ao correlacionar a situação em que se encontram, assim como a centralidade 

e importância que o trabalho absorve, sentimentos divergentes podem ser gerados: 

de um lado, satisfação e sentido de pertença, de outro, a resiliência para suportar as 

dificuldades devido à ideologia de que “sucesso é igual a sacrifícios”. Contudo, 

também se identificou nesse processo um comportamento pequeno, mas existente, 

de não aceitação do contexto do trabalho, que se mostra promissor nos embates, mas 

conduz à desistência de alguns, seja por acometimento de doenças, seja pela 

percepção e rejeição do cenário precarizado e explorador.  

  

Palavras-chave: Motoristas de aplicativos. Precarização do trabalho. Exploração no 

trabalho. Sentido e significado do Trabalho. Trabalho flexível por demanda. 

  



ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate the experience of women who accept a flexible work 

as a driver for a Smartphone application, mediated by digital platforms, in the city of 

São Paulo. In recent years, labor relationships have undergone countless 

transformations, moving away from the traditional model of employment with formal 

contracts and giving way to informality, outsourcing, as well as flexible jobs on a 

platform, by demand and by apps, the focus of search. Such changes directly impacted 

Brazilian labor occupations, generating underemployment and unemployed labor. In 

2019, in Brazil, year ended with 12.4 million unemployed, 53.8% of whom were women. 

In this context, the opportunity arises to work as a driver for an application, in a new 

configuration of jobs, based on a contract of partners and self-entrepreneurs, with 

flexible working hours regarding the needs of each one with the proposal of freedom 

at work and decision power. Thus, the object of this study is the work intermediated by 

applications, with a focus on women performing the occupation of drivers. This 

research is a qualitative approach, exploratory in nature, based on the interpretive 

paradigm, in the theoretical perspective of social constructionism, having inductive 

study as a method and grounded theory as a research strategy. Data collection and 

analysis, conducted in three steps, through 30 in-depth interviews, followed the initial, 

focused, selective and axial coding process, recursively, according to the guidelines 

by Charmaz (2009). The empirical data found in this research evidenced the financial 

issue as the main motivation for adopting work via Smartphone applications, followed 

by the feeling of empowerment, for freedom and autonomy, the desire for new 

experiences, and the escape from the existential emptiness after retirement. The 

dynamics of this type of work are exhausting, leading to more than 10 hours a day 

without resting and around four hours of sleep a night. The applications adopt dynamic 

pricing policies, prizes based on the number of runs or the financial values reached, 

also sending race calls before the driver completes the current trip. There is a recurring 

discourse of happiness and satisfaction with this type of work that contradicts the 

reports of daily experiences involving exploration, social isolation with constant lack of 

interaction with friends, frequency of physical pain (spine, knees, wrists, shoulders, 

and hips). There are also frequent signs of psychological illness, including cases of 

drivers who abandoned this model of work and are no longer able to drive at all, due 

to panic and anxiety crises caused by lack of security in dangerous areas, like slums, 



runs without monitoring and with access to company support by email only. Although 

there have been some improvements, the female drivers continue to blindly racing, 

with total ignorance of the destinations and the serious fact that the applications accept 

registration from consumers without photo identification and with payment in cash. In 

this way, this research contributes to the theme through a theoretical-empirical model 

of the dynamics of the daily life of application drivers, which is outlined by a process of 

uneasy work relationships. The model demonstrates the influences that the social and 

professional scenario has so that women feel attracted to know the new work model 

that presents itself as totally adequate to their needs of flexibility. However, divergent 

feelings can be generate in those women in the situation in which they find themselves, 

regarding the centrality and importance of the work: on the one hand, satisfaction and 

a sense of belonging, on the other, the resilience to endure difficulties due to the 

believe that “success equals sacrifice”. However, the results also pointed to a small 

but existing behavior of non-acceptance of the work context in this process, which is 

promising in the clashes, but leads to the withdrawal of some, either due to illnesses 

or the perception and rejection of a precarious and exploitative scenario. 

  

Keywords: Application drivers. Precarious work. Exploration at work. Meaning and 

meaning of Work. Flexible work on demand.   



RESUMEN 

 

RAMOS, Noézia Maria. “Mujeres al volante: trabajas o simplemente conduces”: un 

análisis de las relaciones laborales por aplicación en el contexto de la precariedad. 

2020. 437f. Tesis (Doctorado en Administración de Empresas) - Fundação Getulio 

Vargas, Escuela de Administración de Empresas de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Este estudio tuvo como objetivo investigar la experiencia de las mujeres que aceptan 

un trabajo flexible como conductor de una aplicación para teléfonos inteligentes, 

mediada por plataformas digitales, en la ciudad de São Paulo. En los últimos años, las 

relaciones laborales han experimentado innumerables transformaciones, alejándose 

del modelo tradicional de empleo con contratos formales y dando paso a la 

informalidad, la subcontratación, así como a los trabajos flexibles en una plataforma, 

por demanda y por aplicaciones, el foco de búsqueda. Tales cambios impactaron 

directamente las ocupaciones laborales brasileñas, generando subempleo y trabajo 

desempleado. En 2019, en Brasil, el año terminó con 12,4 millones de desempleados, 

de los cuales el 53,8% eran mujeres. En este contexto, surge la oportunidad de 

trabajar como motor de una aplicación, en una nueva configuración de puestos de 

trabajo, basada en un contrato de socios y emprendedores, con horarios de trabajo 

flexibles con respecto a las necesidades de cada uno con la propuesta de libertad en 

trabajo y poder de decisión. Por lo tanto, el objeto de este estudio es el trabajo 

intermediado por las aplicaciones, con un enfoque en las mujeres que realizan la 

ocupación de conductores. Esta investigación es un enfoque cualitativo, de naturaleza 

exploratoria, basado en el paradigma interpretativo, en la perspectiva teórica del 

construccionismo social, que tiene el estudio inductivo como método y la teoría 

fundamentada como estrategia de investigación. La recopilación y el análisis de datos, 

realizados en tres pasos, a través de 30 entrevistas en profundidad, siguieron el 

proceso de codificación inicial, focalizado, selectivo y axial, de forma recursiva, de 

acuerdo con las directrices de Charmaz (2009). Los datos empíricos encontrados en 

esta investigación evidenciaron el problema financiero como la principal motivación 

para adoptar el trabajo a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes, seguido por 

la sensación de empoderamiento, libertad y autonomía, el deseo de nuevas 

experiencias y el escape del vacío existencial después de la jubilación. La dinámica 

de este tipo de trabajo es agotadora, lo que lleva a más de 10 horas al día sin 



descansar y alrededor de cuatro horas de sueño por noche. Las aplicaciones adoptan 

políticas dinámicas de precios, premios basados en el número de carreras o los 

valores financieros alcanzados, y también envían llamadas de carrera antes de que el 

conductor complete el viaje actual. Hay un discurso recurrente de felicidad y 

satisfacción con este tipo de trabajo que contradice los informes de experiencias 

diarias que implican exploración, aislamiento social con constante falta de interacción 

con amigos, frecuencia de dolor físico (columna vertebral, rodillas, muñecas, hombros 

y caderas). . También hay signos frecuentes de enfermedad psicológica, incluidos 

casos de conductores que abandonaron este modelo de trabajo y ya no pueden 

conducir, debido a las crisis de pánico y ansiedad causadas por la falta de seguridad 

en áreas peligrosas, como barrios bajos, carreras sin monitoreo y con acceso al 

soporte de la empresa solo por correo electrónico. Aunque ha habido algunas mejoras, 

las mujeres piloto continúan corriendo a ciegas, con total ignorancia de los destinos y 

el hecho grave de que las aplicaciones aceptan el registro de los consumidores sin 

identificación con foto y con el pago en efectivo. De esta manera, esta investigación 

contribuye al tema a través de un modelo teórico-empírico de la dinámica de la vida 

cotidiana de los controladores de aplicaciones, que se describe mediante un proceso 

de relaciones laborales incómodas. El modelo demuestra las influencias que tiene el 

escenario social y profesional para que las mujeres se sientan atraídas por conocer el 

nuevo modelo de trabajo que se presenta como totalmente adecuado a sus 

necesidades de flexibilidad. Sin embargo, se pueden generar sentimientos 

divergentes en aquellas mujeres en la situación en la que se encuentran, con respecto 

a la centralidad e importancia del trabajo: por un lado, satisfacción y un sentido de 

pertenencia, por otro, la resistencia para soportar las dificultades debidas a la creencia 

de que "el éxito es igual a sacrificio". Sin embargo, los resultados también apuntaron 

a un comportamiento pequeño pero existente de no aceptación del contexto laboral 

en este proceso, que es prometedor en los enfrentamientos, pero conduce a la retirada 

de algunos, ya sea por enfermedades o la percepción y el rechazo de un Escenario 

precario y explotador. 

Palabras clave: controladores de aplicaciones. Trabajo precario. Exploración en el 

trabajo. Significado y significado del trabajo. Trabajo flexible bajo demanda. 
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1 INTRODUÇÃO  

Ao longo de muitas décadas, a mulher viveu exclusivamente para o lar, 

presenciou inúmeras mudanças sociais, políticas, econômicas, e, aos poucos, foi 

conquistando direitos e espaços na sociedade. Ela conquistou direito a voto, a ocupar 

espaços profissionais, a ter o seu local de fala e condições de igualdade em alguns 

campos profissionais (HIRATA; KERGOAT, 2007).  

Essas conquistas foram pautadas em muitas lutas e protestos, que ainda 

hoje se fazem necessárias, em virtude de diversas ocupações profissionais serem 

consideradas espaços específicos para os homens (CAVAZOTTE; OLIVEIRA; 

MIRANDA, 2010). As conquistas incluem representação política (ANDRADE, 2004), 

inserção no mercado de trabalho, direito à qualificação e igualdade de direitos entre 

os sexos (QUIRINO, 2012; SANTOS, 2012). 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho profissional teve início no 

final da década de 1960, quando elas se tornaram as provedoras da família (LEONE; 

BALTAR, 2008; SANTOS, 2012; CAPPELLE et al., 2006; CASADO et al., 2010; 

GIATTI; BARRETO, 2003). Essa referência alude às mulheres de classe média, 

ocupando cargos em funções administrativas, pois, quando se mencionam as 

mulheres pertencentes às classes populares, de menor poder aquisitivo, as mais 

pobres ao olhar da sociedade, essas sempre trabalharam (HIRATA; KERGOAT, 

2007).  

O cenário dessas mulheres, pertencentes às classes populares, ainda se 

mantém em atividades de baixo reconhecimento social e de menor valor 

remuneratório, ocupando funções de diaristas, faxineiras, revendedoras de 

cosméticos de porta em porta, ou, ainda, fazendo bicos nas ruas, com vendas de 

produtos de baixo valor como balas, água e sacos de lixo, além de serem as maiores 

responsáveis pelas atividades de cuidados (ILO, 2018; FERNANDES, 2019). 

Historicamente, as mulheres mais pobres começaram a trabalhar para 

ajudar os pais no cuidado com os afazeres da casa, trabalhavam na agricultura 
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(SAFFIOTI, 1976) para contribuir com a sobrevivência da família, ocupavam cargos 

subalternos e de baixa capacidade nas indústrias, estavam em funções de secretárias 

e telefonistas no comércio e eram professoras ou merendeiras em instituições 

públicas (NOGUEIRA, 2004).  

De maneira lenta e gradual, as mulheres foram se fazendo presentes no 

mercado de trabalho e sendo percebidas economicamente importantes. Na década 

de 1950, as brasileiras respondiam por apenas 10% da população economicamente 

ativa (PEA) (WAJNMAN, 2006). Na década de 1970, subiu para 18% das pessoas que 

trabalhavam (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2008). No final da década de 1990, já 

eram 47,6% (LAVINAS, 2001).  

Desde então, elas vêm ampliando gradativamente seu espaço no mercado 

de trabalho brasileiro (BRUSCHINI, 1994, 2006, 2012; KANAN, 2010; DANTAS, 2012; 

SANTOS; TANURE; CARVALHO NETO, 2015a, 2015b; SANTOS et al., 2016), 

chegando, em 2018, a representar 57,9% da força de trabalho ocupada em trabalhos 

formais (IBGE, 2018a), apesar de ser o setor de serviços o local de maior absorção 

do contingente feminino, com 84,5% e trabalhando quase 60 horas por semana 

(BRASIL, 2018; IBGE, 2018a, 2018b) (MTE-PEA-IBGE, 2018).  

Dessa forma, por mais que os números evidenciem um crescimento das 

mulheres no mercado de trabalho (KANAN, 2010; DANTAS, 2012; (MORGADO, 2012; 

MORGADO; TONELLI, 2013) e as pesquisas nas últimas décadas tenham apontado 

um crescimento do interesse acadêmico nos estudos com foco em gênero (MACEDO 

et al., 2012; MORGADO; TONELLI, 2014; SILVA et al., 2013; SILVA; CAPPELLE, 

2015, 2017; SOUZA; CORVINO; LOPES, 2013), elas ainda enfrentam cenários de 

discriminação e desigualdade de gênero no mercado de trabalho brasileiro 

(LAMEIRAS; CARVALHO, 2017; PINHEIRO, 2012) (OLIVEIRA; OLIVEIRA; 

DALFIOR, 2000; BENZE; ESCRIVÃO FILHO, 2003; BRITO et al., 2004; HOCH; 

ANDRADE, FOSSÁ, 2009; SILVA, 2018).  

No cenário internacional, a situação mostra-se semelhante, com elas 

ampliando gradativamente sua estabilidade (BARLEY; KUNDA, 2001). Ainda assim, 

mesmo aumentando a quantidade de mulheres ocupando espaço nas grandes 
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empresas, nas últimas quatro décadas, as pesquisas têm mostrado dificuldades 

enfrentadas em cargos de gestão  (STEVENS; DENISI, 1980; POWELL, 1993); 

assédio sexual (MURRELL; OLSON; FRIEZE, 1995); discriminação (CHENEVERT; 

TREMBLAY, 2001); barreiras para ascensão (SIMPSON, 1997; BELLE, 2002); teto de 

vidro (POWELL; BUTTERFIELD, 1994); desigualdade de gênero nas organizações 

(PIDERIT; ASHFORD, 2003) (MORGADO; TONELLI, 2013) e baixos índices de 

promoções a cargos de direção em grandes empresas (OIT, 2015). Atualmente, nos 

países desenvolvidos, elas ocupam menos de um terço dos cargos de comando e 

menos de 5% são CEOs em organizações públicas (OIT, 2018a, 2018b).  

Entretanto, algumas especificidades são importantes de serem 

mencionadas. Uma mulher, quando decide atuar em determinadas profissões, que 

culturalmente são mais ocupadas pelo sexo masculino ou não pertencem ao “gueto 

profissional 2 ” feminino (BRUSCHINI, 2007) (HIRATA; PRÉTECEILLE, 2012), o 

cenário se complexifica, porque, antes de tomar qualquer decisão profissional, elas 

tendem a considerar a situação de toda a família (POWELL; GREENHAUS, 2006), 

ponderando além da sua própria necessidade (MAINERO; SULLIVAN, 2005), 

chegando a postergar ou desistir, temporária ou permanentemente, de diversos 

interesses pessoais, tais como a maternidade (MAGESTE; MENDES; CAPELLE, 

2006), os cuidados com a própria saúde, os cuidados com o corpo e a manutenção 

da aparência (SILVA; REBELO; ROSSETTO, 2010), para disputar e conquistar 

oportunidades profissionais (SALVAGNI, 2016) (MACÊDO; MACÊDO, 2004) e ocupar 

cargos que, em sua grande maioria, foram pensados por homens, para os homens e 

são ocupados por homens (MENDA, 2004; TANURE, 2006; DAMASCENO, 2010). 

Elas também passaram a repensar sobre a qualidade de vida, a satisfação 

pessoal, os impactos de suas decisões profissionais sobre questões sociais e 

familiares, divergindo dos homens, que analisam mais os impactos de qualquer 

decisão sobre si mesmos do que sobre o seu entorno (MAINERO; SULLIVAN, 2005). 

 

2 São os trabalhos domésticos executados fora de casa que são reconhecidos como profissão. 
Essas áreas absorvem a maior quantidade de trabalhadoras. Normalmente, são áreas 
reconhecidas no mercado quando homens se interessam por elas, como é o exemplo de chefs de 
cozinha, posição que, ao ser ocupada por mulheres, recebe o nome de cozinheira. 
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Assim, o desafio de conciliação entre o profissional, o social e o familiar tornou-se 

mais importante do que nunca na trajetória profissional de uma mulher (POWELL; 

GREENHAUS, 2006, principalmente porque ainda prevalece, na percepção cultural 

brasileira, a concepção de que ela é bem-sucedida quando consegue gerir com 

eficiência todas as atividades domiciliares, laborais, familiares e sociais, ao mesmo 

tempo, e sem falhas (SILVA; REBELO; ROSSETTO, 2010; FERRAZ; MAPURUNGA; 

FERRAZ, 2012; NASSIF; ANDREASSI; TONELLI, 2014).      

Menda (2004) observou, em sua pesquisa com gestoras, que as mulheres 

enfrentavam diversas barreiras, com cargas elevadas de trabalho, além da cobrança 

para que adotassem comportamentos semelhantes aos dos homens, como forma de 

obter reconhecimento pela sua competência (CARVALHO NETO; TANURE; 

SANTOS, 2014; MAGESTE; MENDES; CAPELLE, 2006). Igualmente, Cepellos 

(2016), em sua pesquisa sobre mulheres executivas, detectou que eram impostos a 

elas enormes desafios para conciliar os espaços pessoal e profissional; mesmo assim, 

elas conseguiam atender todas as demandas do cargo para manter o reconhecimento 

profissional conquistado. 

Nesse contexto, torna-se relevante continuar pesquisando as condições do 

trabalho das mulheres, na busca por compreender os fatores que cercam a sua 

inserção em um mercado de trabalho de competição estabelecida, e ainda dominado 

por homens, bem como todas as suas consequências. Durante décadas, fatores 

limitadores à inserção da mulher em determinados espaços profissionais (MARTINEZ, 

2017) foram descortinados e rompidos, mas ainda é um desafio, pois alguns espaços 

permanecem como profissões masculinas (SALVAGNI; VERONESE; GUERIN, 2017). 

Nos últimos 50 anos, profundas mudanças ocorreram no mundo e 

principalmente no Brasil, entre elas temos as terceirizações, as quarteirizações, as 

organizações flexíveis, e um reconfigurado mundo precário do trabalho, fragmentado, 

complexificado e heterogêneo (ALVES, 2014; DAL ROSSO, 2017; ANTUNES, 2018). 

Essas mudanças impactaram diretamente o trabalho, as relações de trabalho, as 

estruturas do trabalho, as configurações de trabalhos e a eliminação de postos de 

trabalho, situações essas que elevaram a quantidade de subempregados e 
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desempregados no Brasil (ANDRÉ; SILVA; NASCIMENTO, 2019).  

O desemprego gera alto grau de dependência econômica, social e 

psicológica aos indivíduos que têm uma relação de trabalho assalariado, bem como 

evidencia ser um problema social relevante e causador da instabilidade da classe 

trabalhadora, porque esta é completamente dependente dos rendimentos advindos 

de sua força de trabalho (VARGAS, 2008). Em 2019, o Brasil fechou o ano com 12,4 

milhões de pessoas desempregadas, o que significa uma taxa de 11,6%. Destes, 

53,8% referem-se às mulheres e 41,1% delas estão ocupadas na informalidade. A 

taxa de informalidade registrada no fechamento de 2019, de 28,7%, foi a maior desde 

o início do ano de 2012 (DIEESE/PNAD, 2019).  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 195,2 milhões de 

pessoas estavam desempregadas em 2006, o que correspondia a 6,3% da PEA do 

mundo, e, destes, 1,37 bilhão de trabalhadores eram pobres ou viviam abaixo da linha 

da pobreza. Se um quadro como esse mostra que o desemprego é um indicador 

insuficiente para medir a precariedade do mercado de trabalho, ele também sugere 

que os próprios limites entre o desemprego e o trabalho precisam ser repensados, 

afinal a maior parte da população é absorvida pelas formas de trabalho informais e 

precárias.  

Desde o início da década de 2000, quando, no Brasil, ocorreu uma 

expansão de posto de trabalhos formais terceirizados, computou-se quatro vezes mais 

a quantidade total de ocupações (POCHMANN, 2008; ALVES, 2011; SANTANA; 

DOURADO, 2018). Esse cenário tinha como principal característica o estilo de 

trabalho flexível (ALVES, 2000), e as maiores consequências eram precariedade 

salarial (ALVES, 2014), redução de direitos trabalhistas (PADILHA, 2009; STANDING, 

2011, 2013) e aumento dos lucros dos capitalistas (HARDT; NEGRI, 2006; ANDRÉ; 

SILVA; NASCIMENTO, 2019). 

A flexibilidade, uma das novas formas de trabalho no capitalismo 

tecnológico, abriu espaço para os trabalhadores que queriam liberdade, mas, ao 

mesmo tempo, aprisiona-os. A flexibilização é considerada uma forma de 

precarização do trabalho, está relacionada à terceirização (GAIA, 2018) e detém os 
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trabalhadores mais vulneráveis do mercado de trabalho brasileiro, as mulheres e os 

negros (ALVES, 2017).  

Ao resgatar os índices da trajetória profissional das mulheres no mercado 

de trabalho desde o início de sua inserção, verifica-se que ainda existem profissões 

em que as mulheres continuam sub-representadas, chegando muito próximo da quase 

inexistência de sua presença, como as ocupações de policiais, com 13,4%, de 

engenheiras, com 11%, de motoristas, com 1,4%, de mecânicas, com 0,5% 

(PINHEIRO, 2012), bem como elas são as mais propensas a executarem trabalhos 

precários (CRANFORD; VOSKO; ZUKEWICH, 2003; MENENDEZ et al., 2007; KIM et 

al., 2008a, 2008b, 2012).  

Vosko (2010) e Gottfried (2009, 2014) afirmam que a maioria dos trabalhos 

precarizados é ocupada por mulheres (HEWISON, 2015; KALLEBERG, 2011; 

VOSKO; CLARK, 2009), bem como indicaram que o aumento do trabalho precário 

reduziu os contratos sociais de gênero, aumentou o interesse da academia (ARNOLD; 

BONGIOVI, 2013; KALLEBERG; HEWISON, 2013), mas com foco na insegurança 

trabalhista (STANDING, 2011, 2013; VOSKO, 2010; VOSKO; MACDONALD; 

CAMPBELL, 2009), que coloca os trabalhadores em situações de vulnerabilidade 

(KALLEBERG, 2011), nas dimensões da precariedade (KALLEBERG, 2011; MCKAY 

et al., 2012) e nas regulamentações que visam reduzir custos para as organizações 

(FRADE; DARMON, 2005; RAFFERTY; YU, 2010). Contudo, as discussões sobre as 

implicações para a vida dos trabalhadores ainda se mostram confusas (CAMPBELL; 

PRICE, 2016).  

O Brasil encontra-se em crise econômica desde o segundo trimestre de 

2014, gerando uma expansão de postos de trabalhos informais e outras formas 

precárias, como trabalho em tempo parcial, temporário, intermitente, terceirizado, 

entre outras. Assim, visualiza-se que o antigo processo de precariedade estrutural do 

trabalho brasileiro se articula com um novo processo de precarização do trabalho 

(DIEESE/PNAD, 2019), e as modificações da Lei da Terceirização (Lei nº 

13.429/2017) e da Lei da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), aumentaram a 

precarização no país.    
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É nesse contexto que surge a oportunidade de trabalhar como motorista de 

aplicativo, em um novo formato, com um discurso de parceiros e empreendedores de 

si, com flexibilidade de horário de trabalho adequado às especificidades de cada um, 

pela proposta de liberdade no trabalho e poder de decisão quanto aos horários3 

(HALL; KRUEGER, 2015, 2016; O’BRIEN, 2015; FARRELL; GREIG, 2016), além da 

independência financeira e da existência de um agente intermediador que garante a 

existência da clientela (BELK et al., 2019; MIKOLAJEWSKA-ZAJAC, 2019).  

Esse modelo de empreendimento estruturado em plataformas tecnológicas 

é uma tendência mundial (MARCHI; PAREKH, 2015) e tornou-se uma opção para 

quem está desempregado, bem como uma forma de complemento de renda nos 

horários livres, tendo em vista a inserção facilitada e um formato menos padronizado, 

com quase nenhuma burocracia (FACHINGER; FRANKUS, 2015).  

No entanto, esse formato de trabalho não constitui vínculos trabalhistas, os 

participantes são tidos como prestadores de serviços para uma plataforma de 

tecnologia (ROSENBLAT, 2016; ROSENBLAT; STARK, 2016), mas são avaliados 

pelos serviços prestados aos passageiros(as) e, se estes avaliarem o motorista com 

nota inferior a 4,6 “estrelas”, ele(ela) é punido(a) e até banido(a) das plataformas sem 

nenhum aviso ou justificativa (OITAVEN; CARELLI; CASAGRANDE, 2018).  

Existem diversos aplicativos trabalhando no mesmo formato, mas a Uber é 

o líder de mercado mundial. Ela arrecada, nos Estados Unidos, um valor muito 

superior ao faturamento dos táxis (RAYLE et al., 2014); na Europa, ultrapassa os 650 

milhões de euros anualmente (MARCHI; PAREKH, 2015), e só no ano de 2015 

cadastrou cerca de 400 mil motoristas nos Estados Unidos (ROSENBLAT; STARK, 

2016) com uma previsão de chegar a 35 milhões em 2021 (BERT et al, 2016)   

Já no Brasil, gira diariamente uma média de dois milhões de reais apenas 

nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (RODRIGUES; VIEIRA, 2017). 

 
3  One of Uber’s undoubted appeals for workers is its promise of “flexible employment”. Uber 

advertises to drivers that, “With Uber, you have total control. Work where you want, when you want, 
and set your own schedule” and “Freedom pays weekly.” In a 2015 survey commissioned by the 
company, 85% of respondents agreed that flexibility was a major motivator for driving for Uber. 
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Atualmente, ela permanece dominando o mercado mundial tanto em quantidade de 

motoristas aderidos quanto em número de passageiros registrados (OITAVEN; 

CARELLI; CASAGRANDE, 2018). Em 2019, apenas a Uber já estava presente em 

mais de 100 cidades, com 22 milhões de usuários cadastrados e 600 mil motoristas 

ativos, sendo 150 mil destes atuantes em São Paulo (UBER, 2019). 

Os aplicativos, como alternativas de transporte no Brasil, tiveram seu início 

no ano de 2014, a partir da entrada dos serviços da Uber e do Cabify (RODRIGUES; 

VIEIRA, 2017), e os aplicativos femininos com foco em atender exclusivamente as 

mulheres iniciaram na cidade de São Paulo, em março de 2017, com a Lady Driver; 

em seguida, foi a FemiTáxi, em agosto de 2017; em 2018, a Nüshu começou a 

cadastrar as mulheres e iniciou as divulgações dos serviços por meio de mídias 

sociais, e, em setembro de 2019, a Uber informou sobre o lançamento da U-Elas, com 

previsão de início para 2020.  

Conforme os dados contidos do Registro Nacional de Condutores 

Habilitados (RENACH), no Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), 

disponibilizados pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), administrado pelo 

Ministério das Cidades (MCIDADES), mais de 68 milhões de pessoas possuem 

Carteira Nacional de habilitação (CNH) no Brasil, 65 milhões estão ativas para 

circulação no país e o estado de São Paulo absorve 31,32% dessa quantidade, 

totalizando 21.334.477 CNH’s emitidas.  

Os homens representam 62,28% das carteiras de habilitação emitidas no 

estado e as mulheres contemplam 37,72%4. Conforme é apresentado na Tabela 1, 

 
4 A primeira mulher no mundo a manifestar interesse em dirigir e que conseguiu obter uma CNH foi 

a duquesa francesa D’Uzès, no ano de 1898, e no Brasil, 30 anos depois, foram Maria José Pereira 
Barbosa Lima (em 1932) e Rosa Helena Schorling (em 1933). Em se tratando de dirigir como 
atividade profissional, a primeira brasileira a obter a autorização para exercer a atividade 
remunerada (EAR) inserida na carteira de habilitação foi a sergipana Neiva Chaves Zelaya, da 
cidade de Propriá–SE (Fonte: http://www.icarros.com.br/noticias/as-mulheres-importantes-para-a-
historia-do-automovel.html).  
Vale lembrar que, na década de 1960, ela somente conseguiu trabalhar como caminhoneira, 
porque ela tinha ficado viúva. Naquela época, a mulher só podia trabalhar fora do ambiente 
doméstico se tivesse autorização formal do marido. Esse direito foi conquistado pelas mulheres 
com a sanção do “Estatuto da Mulher Casada”, Lei no 4.121, de 27/8/1962. (Fonte: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-
publicacaooriginal-1-pl.html)   

http://www.icarros.com.br/noticias/as-mulheres-importantes-para-a-historia-do-automovel.html
http://www.icarros.com.br/noticias/as-mulheres-importantes-para-a-historia-do-automovel.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4121-27-agosto-1962-353846-publicacaooriginal-1-pl.html
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observa-se que, entre as categorias de habilitação de condutores para veículos 

automotores, a maior concentração é para direção de carros e a menor é para dirigir 

carretas.  

Tabela 1 – CNH emitidas no Brasil por Categoria e Gênero 
Categorias Masculino Feminino % Mulheres Somatório total por classificações 

A 6.272.106 2.039.601 24,5% Total de pessoas habilitadas para Moto 

AB+B 9.185.267 7.663.963 45,5% Total de pessoas habilitadas para Carro 

AC+C 1.095.160 180.889 14,2% Total de pessoas habilitadas para Caminhão 

AD+D 2.369.118 131.984 5,3% Total de pessoas habilitadas para Ônibus 

AE+E 504.903 5.974 1,2% Total de pessoas habilitadas para Carreta 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do RENACH/DENATRAN (2017)   

Nas pesquisas com foco no trabalho, percebe-se como as relações de 

trabalho foram ganhando forma e sendo redesenhadas com novos sentidos, novos 

significados e novos formatos. No entanto, o espaço profissional em que a mulher está 

inserida ainda é complexo, e, mesmo com o aumento das pesquisas realizadas nas 

últimas décadas (SOUZA; CORVINO; LOPES, 2013; MORGADO; TONELLI, 2014; 

SILVA; CAPPELLE, 2015), ainda é pouco explorado em Estudos Organizacionais.  

Nos Estudos Organizacionais, as pesquisas centram-se em compreender 

as desigualdades de gênero (CAMBOTA; PONTES, 2007; CAVAZOTTE; OLIVEIRA; 

MIRANDA, 2010; TANURE, 2009), as barreiras de ascensão (CAPPELLE; MELO, 

2010; KANAN, 2010), as situações discriminatórias que impõem mudança no modo 

de pensar e agir (VASCONCELOS; VASCONCELOS; MASCARENHAS, 2004), as 

atitudes perante os assédios moral e sexual (CORRÊA; CARRIERI, 2007); as 

carreiras e reconhecimento remuneratório (BRUSCHINI, 2007); as teorias feministas 

(MORGADO; TONELLI, 2014); os sentidos do envelhecimento (CEPELLOS; 

TONELLI, 2016); a inserção e evolução no mercado (GARCIA; CONFORTO, 2012); a 

diversidade e o etarismo (PEREIRA; HANASHIRO, 2010), entre outros. 

Conforme o levantamento bibliográfico, entre as pesquisas publicadas 

sobre as mulheres em ocupações como motorista, no período de 2000 a 2019, 

apresentado na Seção 3.3, identificou-se uma escassez, pois foram encontradas 

apenas 10 publicações entre nacionais e internacionais (BERNARD; BOUCK; 

YOUNG, 2000; REED; CRONIN, 2003; LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009; 
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VELLOZO, 2010; BRÍZIDA, 2012; CELESTINI, 2015; SILVA, 2016; CARVALHO, 

2017; FALLAVENA, 2017). Portanto, compreender como ocorre a interação das 

mulheres nesse ambiente profissional e analisar os impactos desse tipo de profissão 

em suas vidas mostra-se relevante.  

É imperativo mencionar que as inúmeras transformações no mundo do 

trabalho, apontadas anteriormente, vêm demonstrando retrocessos e desproteções 

aos trabalhadores, principalmente em relação às reformas trabalhistas, com 

eliminação de direitos, elevada insegurança no mercado de trabalho devido aos 

formatos de trabalhos informais e flexíveis, o prolongamento de horas trabalhadas 

para plataformas tecnológicas como estratégia de sobrevivência nos trabalhos por 

demanda e o crescimento da “economia do bico” como única alternativa para os 

desempregados, provocando precarização e adoecimento (OITAVEN; CARELLI; 

CASAGRANDE, 2018). 

Embora alguns problemas nas relações de trabalho já tenham recebido 

atenção, muitas questões significativas, como a relativa falta de informação sobre 

gênero, também têm recebido atenção insuficiente (MENENDEZ et al, 2007), em parte 

porque estão relacionadas às mudanças emergentes nos mercados de trabalho, em 

parte porque o progresso exige esforço adicional para desenvolver entendimento 

conceitual e medidas válidas e, em parte, porque os trabalhadores precários são 

populações de difícil acesso. 

A temática é emergente, e os temas mais evidenciados têm sido o 

crescimento do emprego precário (GUTIERREZ-BARBARRUSA, 2016), os 

determinantes do emprego precário (BOSMANS et al., 2016), a educação como 

garantia de um emprego não precário (VILHENA et al., 2016), as mulheres 

trabalhadoras e a precariedade no emprego (GIRON; CORREA, 2016), a precarização 

relacionada à saúde mental (BENACH et al., 2016; CANIVET et al., 2016; GIRAUDO 

et al., 2016; KIM et al., 2008a, 2008b, 2012; JACQUEMOND; BREAU, 2016; 

MOSCONE; TOSETTI; VITTADINI, 2016; MUNTANER, 2016; OKE; BRAITHWAIT; 

ANTAI, 2016) e as tendências e estado atual do emprego precário (PANOV, 2016).  

As lacunas apontadas nos estudos direcionam olhares e vertentes, 
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importantes e relevantes, para estudos que foquem a polarização dos salários e o 

trabalho precarizado (CRANFORD; VOSKO; ZUKEWICH, 2003), a precarização nos 

diversos tipos de autoemprego (LOUIE et al., 2006), a precarização associada à 

flexibilidade (BENACH; MUNTANER, 2007), a precarização e os impactos na saúde 

(LEWCHUK; CLARKE; DE WOLFF, 2008; VIVES et al., 2010), bem como associações 

entre emprego precário, condição do trabalho e a saúde da mulher contextualizando 

com fatores socioeconômicos e as desigualdades (MENENDEZ et al., 2007; KIM et 

al., 2008a, 2008b, 2012; MOSCONE; TOSETTI; VITTADINI, 2016). 

Benach e Muntaner (2007) destacam a carência de pesquisas associando 

precariedade ao trabalho flexível em diversos contextos sociais e diferentes tipos de 

trabalhadores. Já Lewchuk, Clarke e De Wolff (2008) salientam a contribuição que 

teriam os estudos que caracterizassem as relações de emprego para compreender a 

relação entre incertezas e saúde. Em uma vertente oposta, Vives et al. (2010) pensam 

na possibilidade de desenvolver propriedades psicométricas com escala de 

precariedade do trabalho para comparar trabalhadores em amplitude.  

Assim, diante do exposto, definimos como objeto de estudo o trabalho 

intermediado por aplicativos com o foco na mulher desempenhando a atividade de 

motorista. Para a construção deste estudo, foram realizadas 30 entrevistas intensivas 

em profundidade com perguntas aberta e amplas, dividida em três fases, utilizando a 

grounded theory como estratégia de pesquisa (CHARMAZ, 2009). O método com 

ações recursivas e simultâneas por meio do estudo indutivo durante o processo de 

coleta e análise dos dados permitiu explorar novos insights, direcionar as análises, 

refinar a pergunta de pesquisa e definir os objetivos específicos. 

Inicialmente, a pergunta era: “Como as mulheres motoristas constroem 

sentido numa profissão permeada de sofrimento?”. No entanto, na primeira fase de 

coleta de dados, as entrevistadas alegaram satisfação e alegria no que faziam, 

enalteciam a gratidão pela oportunidade de trabalhar com liberdade, flexibilização e 

autonomia para decidir sobre quando, onde e como trabalhar. Assim, retornei ao 

campo para uma segunda fase com uma pergunta em mente, mas sem 

engessamento: “Como as mulheres vivenciam a liberdade em um trabalho flexível 
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como o de motorista de aplicativo?”.  

Ao retornar ao campo, para uma terceira rodada de entrevistas, percebi que 

existia um esforço estratégico intenso, das motoristas, para fazer o trabalho dar certo, 

e explorei essa brecha nos relatos durante as entrevistas. Essa postura foi possível 

em virtude de termos mantido as perguntas abertas e amplas, com redirecionamentos 

sutis abordando os assuntos que nos auxiliariam no entendimento do fenômeno que 

se apresentava. Assim, reformulei a pergunta de pesquisa de modo que conseguisse 

abarcar todo o emaranhado plural e rico de vivências dessas mulheres. Portanto, 

pode-se dizer que a questão de pesquisa dessa tese foi: “Como as mulheres 

vivenciam o trabalho flexível de motorista de aplicativo, mediado por plataformas 

digitais, na cidade de São Paulo?”.  

Por sua vez, com o intuito de direcionar os esforços metodológicos para 

orientar a compreensão dos dados, ao retornar à literatura após o encerramento das 

fases de coleta e análise do campo, foram mapeados os conceitos e esforços já 

empreendidos por pesquisas anteriormente realizadas de modo a me ajudar no 

entendimento para discussão dos objetivos específicos. Esses conceitos referem-se 

a trabalho flexível e precarização do trabalho. 

A flexibilidade do trabalho com foco em reduzir as restrições (HADDEN et 

al., 2007), normalmente, possui arranjos de trabalho despadronizados, caracterizados 

por variedade de horários de trabalho, baixa segurança do trabalho, achatamento dos 

salários, os ambientes de trabalho são estressantes e os riscos são elevados 

(AMABLE; BENACH, 2000; BENACH; MUNTANER, 2007). As pesquisas evidenciam 

que esses arranjos podem ser mais danosos à saúde do trabalhador do que o 

desemprego (QUINLAN, 2001), mas que, nas últimas décadas, o foco nas pesquisas 

que envolvem o trabalho flexível tem sido a insegurança no trabalho (FERRIE et al., 

1999; BARTLEY; FERRIE, 2001; BENACH; MUNTANER, 2007).  

Todos os estudos já desenvolvidos são importantíssimos porque elencam 

diversos impactos que a insegurança no trabalho tem na saúde mental e física do 

trabalhador (MARMOT et al., 2001). Contudo, compreender a autopercepção dos 

trabalhadores sobre a insegurança no trabalho e os efeitos dela em função da 
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precarização é relevante, apesar de eles não entenderem as causas determinantes e 

estruturais do trabalho (BENACH et al., 2002; BENACH; MUNTANER, 2007).   

A precarização, juntamente com os seus desmembramentos 

(precariedade, trabalho precário, trabalhadores precários, precariado e vida precária), 

tornou-se um tema significativo nas pesquisas que abordam as relações de trabalho 

nos últimos anos. Contudo, sua expansão foi desigual ao abordar em demasia o 

emprego casual e negligenciar ou relegar outros problemas relacionados à 

precariedade em outros formatos de trabalho e emprego formal ou permanente 

(CAMPBELL; BURGESS, 2018). Ao mesmo tempo, outras mudanças impactadas pela 

inserção da tecnologia e o surgimento os trabalhos mediados por plataformas digitais, 

também tem sido pouco explorada.  

Logo, conforme abordado anteriormente, diversas lacunas são sugeridas 

como agenda de pesquisa pelos pesquisadores internacionais, mas nossa pesquisa, 

apesar de abordar as discussões internacionais, foca o contexto brasileiro em virtude 

da nossa especificidade econômica, social, política e regulamentatória do mercado de 

trabalho. As pesquisas realizadas nos últimos cinco anos têm abordado as questões 

regulamentares e jurídicas dos direitos trabalhistas, a uberização das relações de 

trabalho (ABÍLIO, 2017, 2018, 2019; SLEE, 2017), a economia de compartilhamento, 

as TICs, a disrupção, além de ser em sua maioria com o público do sexo masculino.  

Assim, esta pesquisa visou a mulher e teve como objetivo geral 

“compreender a vivência das mulheres com o trabalho flexível de motorista de 

aplicativos, mediados por plataformas digitais, na cidade de São Paulo”. 

Especificamente, pretendeu-se: 

• compreender o contexto profissional dessas mulheres antes de se 

tornarem motoristas de aplicativos, com trajetórias e experiências;  

• compreender os motivos de as mulheres se tornarem motoristas de 

aplicativos, bem como as expectativas e planos futuros;  

• compreender o cotidiano e as condições do trabalho de uma motorista 
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de aplicativo, envoltos por desafios e dificuldades, bem como as estratégias adotadas 

por elas para enfrentá-los;  

• compreender a importância e o sentido do trabalho de motorista de 

aplicativo para as mulheres da cidade de São Paulo; 

• compreender as consequências do trabalho de motorista de aplicativo 

para a saúde física e emocional das mulheres; 

• apresentar um modelo teórico-empírico da dinâmica do cotidiano das 

motoristas de aplicativos que se delineia num processo de precarização das relações 

de trabalho. 

Nossa pesquisa adotou uma abordagem qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 

2005), de natureza exploratória (GIL, 2010; CRESWELL, 2010, 2014), fundamentada 

no paradigma interpretativista (BURRELL; MORGAN, 1979), dentro da perspectiva 

teórica do construcionismo social (SCHWANDT, 2006), seguindo o método de estudo 

indutivo (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 

2010).  

Escolheu-se a grounded theory por estratégia de pesquisa (CHARMAZ, 

2009) utilizando múltiplas fontes para coleta e triangulação dos dados. As técnicas 

foram entrevistas em profundidade com 30 mulheres motoristas de diversos 

aplicativos na cidade de São Paulo, além de acompanhar sete grupos de WhatsApp 

por meio da netnografia (KOZINETS, 2010; KOZINETS; DOLBEC; EARLEY, 2014) e 

algumas fontes secundárias tais como legislações, estatísticas, vídeos, reportagens, 

entre outras.  

As entrevistas foram individuais, em locais e horários definidos pelas 

motoristas. As perguntas foram inicialmente abertas e depois semiestruturadas, para 

melhor compreensão do contexto do trabalho, das relações entre as motoristas e os 

aplicativos, das condições de trabalho nas ruas, das formas de cooperações entre as 

motoristas para buscar maior segurança e das estratégias adotadas pelas motoristas 

como forma de resistência. Os comportamentos que demonstrassem cooperação e 
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as ações estratégicas para realização do trabalho, definidas individual ou 

coletivamente, foram acompanhados pelas interações nos grupos de WhatsApp.  

As três fases de entrevistas ocorreram no período de fevereiro de 2018 a 

setembro de 2019, com um tempo médio de 80 minutos cada uma, totalizando 

40h20min. Todas as entrevistas foram gravadas com autorização das motoristas e 

transcritas na sua forma literal. As postagens dos sete grupos de WhatsApp foram 

acompanhadas e registradas durante o período de 18 meses, de 14 de abril de 2018 

a 14 de outubro de 2019, somando 548 dias. Os dados foram registrados com apoio 

do software Atlas TI versão 8.4.24.0. 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução, onde apresento o contexto que envolve as participantes da pesquisa, 

informo a pergunta de pesquisa, os objetivos geral e específicos, o percurso 

metodológico adotado e a postura ontológica, epistemológica e metodológica da 

pesquisadora.  

No Capítulo 2, faço um breve resgate teórico para contextualizar a evolução 

das pesquisas emoldurantes do conceito de precarização por meio das 

transformações nas relações de trabalho e seus desmembramentos e fecho com as 

pesquisas sobre a precarização do trabalho dos motoristas de aplicativos. Esse 

capítulo é importante por se tratar do cenário que envolve o fenômeno estudado.  

No Capítulo 3, apresento a evolução das mulheres no mercado de trabalho 

e suas conquistas nas esferas sociais, políticas e principalmente profissionais. Abordo 

índices que evidenciam a precariedade estrutural do mercado de trabalho em que a 

mulher sempre esteve, onde a maioria das ocupações se refere a trabalhos precários 

repletos de vulnerabilidades e discriminação. Fecho esse capítulo abordando a mulher 

no trabalho culturalmente designado aos homens, ou seja, mulheres exercendo o 

trabalho de motoristas, e sintetizo com elas inseridas nos aplicativos. 

No Capítulo 4, apresento os procedimentos metodológicos com os 

delineamentos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, estratégia de pesquisa e 

o método de análise. Descrevo em detalhes as etapas de conquista e acesso ao 
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campo, bem como todas as ações durante as três fases de coleta de dados contendo 

dados coletados, análises, inferências, questionamentos, dificuldades no campo e 

contribuições de cada etapa. Informo os momentos de recursividades durante as 

redefinições do instrumento e nova fase com retorno ao campo e aos participantes da 

fase anterior para confirmação.  

Nesse capítulo, também apresento o mapeamento da literatura, o qual foi 

realizado após as etapas como forma de evidenciar como se deu a escolha dos 

autores trabalhados e discutidos no referencial teórico apresentado no Capítulo 2 e 

nas discussões apresentadas no Capítulo 6. Dentro do mesmo capítulo, aparece uma 

seção voltada aos documentos secundários que foram utilizados com explicações das 

suas utilizações, bem como uma seção específica para discorrer como se deu o 

acompanhamento dos grupos por meio da netnografia. 

No Capítulo 5, apresento especificamente os dados que foram coletados 

conforme os relatos das entrevistadas, divididos em alguns pontos que se fizeram 

necessários, tais como: uma seção para apresentar a trajetória profissional percorrida 

pelas motoristas antes de entrar para os aplicativos (primeiro objetivo específico) para 

auxiliar na compreensão das expectativas com esse formato de trabalho; uma seção 

para discorrer sobre as motivações para inserção nesse formato de trabalho (segundo 

objetivo específico) para assessorar nas análises comparadas com os planos de 

futuro profissional; uma seção para detalhar os desafios constantes com demandas 

sobrepostas ocorrendo simultaneamente às atividades profissionais e ao trabalho de 

motorista de aplicativo (terceiro objetivo específico) para mapear o cenário de 

sobrecarga que elas vivenciam cotidianamente; e três seções voltadas a descrever as 

vivências no trabalho de aplicativo que conduzem tanto ao prazer e satisfação no que 

fazem quanto a situações de exploração e sofrimento relatados, mas que elas não 

conseguem perceber como tal, e, por último, as estratégias adotadas por elas para 

conseguirem sobreviver nesse cenário desafiador que se apresenta como única 

oportunidade de trabalho e obtenção de renda (quarto objetivo específico).  

Por fim, no Capítulo 6, apresento o modelo teórico-empírico da dinâmica 

do cotidiano da motorista de aplicativo, onde demonstro o contexto social e 
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profissional que influenciou as mulheres a trabalharem como motoristas de aplicativo, 

a dinâmica do trabalho contendo o contexto do trabalho, as vivências de interação 

com aplicativos e passageiros, as estratégias para alcançar eficiência na execução e 

garantir as estrelas, os planejamentos para obter eficácia no final do dia alcançando 

a meta de rendimento diário, as estratégias para conseguir minimizar as inseguranças 

e obter sentido e segurança, o processo de transmissão dos acertos para o grupo com 

foco em ajudar, e as consequências do trabalho para a saúde física dessas 

trabalhadoras.  

Nesse capítulo, também discuto os resultados e o modelo à luz da literatura 

sobre precarização do trabalho, apresento as contribuições do estudo, as limitações 

da pesquisa e as possibilidades de estudos futuros. Por fim, faço as considerações 

finais e apresento as referências utilizadas no trabalho.  



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO   



Fundamentação teórica da Precarização do Trabalho.  | 42 

  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 

Conforme apresentado na introdução desta tese, este capítulo de revisão 

da literatura não tem por objetivo mapear uma exaustiva revisão sistemática nem 

gerar hipóteses a partir dela, mas apresentar a exploração dos estudos e pesquisas 

já realizados, por meio de uma revisão integrativa, em torno dos principais conceitos 

elencados durante a pesquisa de campo, para transparecer a sensibilidade da 

pesquisadora em escolher as categorias teóricas que foram norteadoras na discussão 

dos resultados, dos dados encontrados no campo, conforme os relatos das motoristas 

entrevistadas, e tem foco na construção de uma teoria substantiva.  

Assim, fazer um mapeamento exploratório foi um enorme desafio devido à 

vasta amplitude de definições teóricas e/ou conceituais que são direcionadas às 

análises de precarização. Essa exploração teórica consta descrita em detalhe na 

Seção 4.5, com todos os passos seguidos tanto para o levantamento quanto para os 

refinamentos. 

A primeira parte desta seção apresenta uma breve contextualização 

histórica sobre as mudanças ocorridas nas configurações das relações de trabalho 

que foram construindo e/ou reforçando um cenário de muita precariedade, com 

trabalhos estruturalmente precários, bem como sistemas desconfigurados e 

informalizados que colocam as pessoas em situações de desproteção legal 

trabalhista, conforme cenário em vigor no Brasil. 

Na segunda parte, traz-se um delineamento das pesquisas realizadas 

nacional e internacionalmente com foco na precarização do trabalho, bem como seus 

desdobramentos construídos com o passar dos anos, fechando nos estudos em 

Administração, especificamente na linha de Estudos Organizacionais. 
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2.1 Breve contextualização histórica das transformações do trabalho  

Conforme a revisão da literatura, realizada em quatro momentos diferentes, 

iniciando a primeira coleta em setembro de 2018 e a última em janeiro de 2020, 

compreendendo as publicações até o mês de dezembro de 2019, identifiquei múltiplas 

vertentes e diversidade temática. Assim, a seguir, são apresentados alguns estudos 

que compõem o corpo de pesquisa realizado nos últimos 50 anos, mas sem a 

pretensão de cobrir toda a literatura que aborde os termos pertencentes aos 

desmembramentos dos conceitos de precarização e precariedade, pois são muitas 

vertentes, ideologias e dimensões, nas mais diversas áreas do conhecimento, que vão 

desde a ambiental, com discussões sobre sustentabilidade, química, física e 

geografia, até as estruturas discursivas linguísticas, culturais e retóricas sociais, 

humanas e médicas em torno das estruturas da vida.  

Assim, tendo como orientação os elementos centrais desta tese, as obras 

selecionadas são voltadas às análises e discussões em torno das relações de 

emprego com sua dinâmica, formas de exploração, a precariedade do trabalho, o 

trabalho precário e a precarização do trabalho. O fechamento das análises da 

literatura será com os estudos nos novos formatos das relações de trabalho, os 

informais e autônomos que são mediados por plataformas digitais, em específico as 

pesquisas que analisem os aplicativos de transporte, os estudos voltados ao trabalho 

por demanda, em formato de “bico”, dentro da realidade trabalhista brasileira, e 

principalmente aquelas que visem as dificuldades e desafios das mulheres. 

O trabalho sempre serviu para a subsistência das pessoas em virtude de 

as pessoas dependerem dele para sobreviver (ANTUNES, 2004). Desde o século 

XVIII, o trabalho passou por inúmeras transformações conceituais e estruturais, e, 

conceitualmente, deixou de ser um castigo e se transformou em sentimento de 

realização (ARENDT, 2004; BORGES; YAMAMOTO, 2014).  

O trabalho também passou por mudanças estruturais em decorrência de 

acontecimentos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos (JESUS, 1998; 

PETERS; BATENBURG, 2015). Entre esses acontecimentos, pode-se citar o êxodo 
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rural, que aumentou a população nas cidades pela transição das pessoas vindas dos 

campos em busca de melhores oportunidades de vida; a Revolução Industrial, que 

modificou as estruturas operacionais dos trabalhos na linha de produção 

(POCHMANN, 2006); as mobilizações de operários, que conquistaram direitos 

trabalhistas (COGGIOLA, 1996, 2015); as revoluções tecnológicas, que foram 

alterando a liberdade das pessoas, aumentando as exigências profissionais, o que 

provocou um declínio do trabalho formal (BARLEY; KUNDA, 2001; PRADO; 

MACHADO; CAMPOS, 2012); a inserção da mulher no mercado de trabalho 

profissional, impondo uma necessidade de novos formatos de trabalho mais flexíveis 

(GOULART, 2009; KOVÁCS, 2005; LESLIE et al., 2012; MASUDA et al., 2012); além 

de profissões pautadas em ambientes virtuais (BORGES; YAMAMOTO, 2014; 

CUOGO, 2016; GRATTON, 2013).  

Tais mudanças impactaram diretamente a vida dos trabalhadores, 

modificaram suas relações interpessoais, influenciaram suas percepções sobre o 

trabalho e alteraram seu comportamento dentro das organizações (CAPPELLE et al., 

2006; SANTOS, 2012), mas a sociedade adaptou-se a todas essas mudanças. Essa 

capacidade adaptativa contribuiu para a construção do sentimento de satisfação com 

o trabalho, que é um influenciador na motivação das pessoas (HERZBERG, 1980; 

HACKMAN; OLDHAM, 1976).  

Essa influência não se refere à experiência em si, mas ao sentido que ela 

tem para os indivíduos. É esse sentido, atribuído pelo indivíduo ao trabalho, que o 

impulsiona a aumentar a sua produtividade (HACKMAN; SUTTLE, 1977), mesmo 

sendo ele desgastante (SANTOS; TANURE; CARVALHO NETO, 2015a, 2015b), 

estruturalmente precarizado (COUTINHO, 2009) e com sobrecarga (MORGADO; 

TONELLI, 2013, 2014; ROHN; LOPES, 2015).  

O trabalho virou algo incessante e compulsivo, a servidão tornou-se 

liberdade e a liberdade, servidão, o tempo é escasso ou não existe ou é um 

prolongamento do trabalho. A lógica do trabalho apoderou-se de todas as esferas da 

vida humana (MENEGASSO, 1998). Por isso, as investigações em torno das 

transformações do mundo do trabalho têm se apresentado e se caracterizado como 
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análises de transformações estruturais profundas, que levam em consideração o 

conjunto da vida social (VARGAS, 2016).   

É possível inferir que, ao longo da história experenciada pelas pessoas, as 

compreensões sobre o trabalho como sustento, trabalho assalariado, desemprego e 

subemprego (BLANCH, 2003) foram se transformando e ganhando outras 

conotações, tanto negativas, que visualizam o trabalho como maldição, castigo, 

estigma, coerção, esforço e penalidade, quanto imparciais, que têm o trabalho apenas 

como um instrumento de manutenção da vida para a sobrevivência, e positivas, 

percebendo o trabalho como missão, vocação, caminho, valor, satisfação e 

autorrealização (BASTOS; PINHO; COSTA, 1995; BORGES; YAMAMOTO, 2014).  

Marx (2004, p. 81), numa perspectiva negativa, acredita que “quanto mais 

o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o mundo 

objetivo, alheio que ele cria diante de si, tanto mais pobre ele se torna ele mesmo, seu 

mundo interior, tanto menos ele pertence a si”. Essa visão sobre o sentido do trabalho 

conduz ao entendimento de que os indivíduos sacrificam suas vidas apenas para obter 

uma melhor renda, elevando o trabalho ao elemento mais importante de sua 

existência (SOUZA, 2012). Além disso, a renda se apresenta para um novo 

trabalhador como a única possibilidade para obter melhoria das condições de vida, 

mas, por trás do discurso, muitas vezes, encontra-se ali apenas um ser humano que 

está sendo superexplorado (NORONHA; BARBOSA, 2016).  

Em uma outra perspectiva oposta e positiva do trabalho, temos Hackman e 

Oldhan (1975)5, que defendiam existir motivação e sentido para quem o executa, não 

 
5 Three job characteristics combine additively to determine the psychological meaningfulness of a job: Skill 

Variety, Task Identity and Task Significance. (1) Skill Variety. The degree to which a job requires a variety of 
different activities in carrying out the work, which involve the use of a number of different skills and talents of 
the person. When a task requires a person to engage in activities that challenge or stretch his skills and 
abilities, that task almost invariably is experienced as meaningful by the individual. When a job draws upon 
several skills of an employee, that individual may frid the job to be of enormous personal meaning — even if, 
in any absolute sense, it is not of great significance or importance; (2) Task Identity. The degree to which the 
job requires completion of a "whole" and identifiable piece of work; that is, doing a job from beginning to end 
with a visible outcome. If, for example, an employee assembles a complete product (or provides a complete 
unit of service) he should find the work more meaningful than would be the case if he were responsible for 
only a small part of the whole job, other things (such as skill variety) assumed equal; (3) Task Significance. 
The degree to which the job has a substantial impact on the lives or work of other people, whether in the 
immediate organization or in the external environment. When an individual understands that the results-of his 
work may have a significant effect on the well-being of other people, the meaningfulness of that work usually 
is enhanced. (HACKMAN; OLDHAM, 1976, p. 257) 
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apenas pela importância e utilidade, mas principalmente se o trabalho fosse 

desafiador para oportunizar ao indivíduo a possibilidade de utilizar diversas de suas 

competências, promovesse a aprendizagem contínua de todo o processo envolvido 

com apoio para alcance dos objetivos desejados, e ainda permitisse a autonomia e 

liberdade para tomar decisões de modo a ajustar o seu desempenho e conseguisse 

proporcionar contribuições sociais (HACKMAN; OLDHAM, 1976)  

Diversos outros estudos elucidaram o trabalho como centro da vida das 

pessoas (ANTUNES, 2015, 1999; BAUMAN, 1998; BECK, 1999; CASTELLS, 2013; 

HARVEY, 2000; RIFKIN, 1995; SCHAFF, 1995; SENNET, 1999). Harpaz (2002) 

argumenta que essa centralidade do trabalho decorre de duas perspectivas: a 

econômica, que é orientada à satisfação das necessidades básicas e materiais; e a 

social, que contribui para a construção da identidade pessoal, fornece estabilidade e 

mantém a autoestima e o senso de realização.  

Assim, o trabalho, além de ser o centro da vida das pessoas, também é 

estruturante (SILVA, 2000), pela sua subjetividade em refletir a história individual 

(GONDAR, 1989) ao mesmo tempo que é compartilhado com outros (BRIEF; NORD, 

1990), constrói e reconstrói continuamente (BORGES, 1999) conforme a dinamicidade 

que o compreende (FERREIRA, 2000), envolto por cognições afetivas (MANN, 2012).  

Dessa forma, compreender como as pessoas atribuem sentido e significado 

a seu trabalho pode ser pesquisado por diversas vertentes epistemológicas e 

perspectivas teóricas, mas entendê-lo em sua constituição é primordial, pois ele 

pressupõe dupla relação autotransformadora entre a natureza e o homem, bem como 

o seu rompimento, que conduz ao sofrimento (CODO, 1997; SZNELWAR; UCHIDA; 

LANCMAN, 2011; TOLFO; PICCININI, 2007; TOLFO  et al., 2005, 2011). Além disso, 

uma vida de sentido fora do trabalho requer sentido dentro do trabalho, com ambientes 

de trabalho mais voltados ao bem-estar das pessoas, bem como permeados de 

confiança e afetividade, com vistas a obter qualidade de vida e prazer em realizar as 

tarefas (ANTUNES, 2015).  

É nesse ambiente de trabalho que o trabalhador vivencia experiências, 

executa atividades com envolvimento físico e emocional, expõe sentimentos, 
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motivações e emoções, os quais ultrapassam os espaços físicos da empresa e 

influenciam a vida do empregado como um todo (CIMBALISTA, 2006; MANN, 2012).  

Desde meados da década de 1960, as relações de trabalho confirmaram 

novos formatos devido à crise econômica; a rigidez do paradigma fordista 

inviabilizando as inovações na linha de produção, a necessidade de adaptação 

constante à demanda com alta qualidade desestabilizando os mercados, as 

conquistas sindicais regulamentando o mercado de trabalho, entre outras, reduziram 

os lucros das empresas que, consequentemente, cortaram investimentos 

(LAZZARESCHI, 2017). 

No Brasil, a crise econômica atingiu seu ápice na década de 1980, quando 

a inflação ficou descontrolada, houve redução dos investimentos, elevação do 

desemprego e cobrança da dívida externa pelos credores internacionais. Diversas 

foram as ações dos governos para resolver o problema e reestabelecer o crescimento 

econômico, mas apenas na década de 1990 houve estabilização. Nessa época, foram 

aceitas oficialmente as mudanças e/ou inserções de novos formatos nas relações de 

trabalho como forma de resolver o problema do desemprego. Assim, formata-se o 

método de trabalho flexível (HARVEY, 2000).  

Essa década tornou-se singular devido à nova dinâmica neoliberal, com 

diversas privatizações e terceirizações, além da força impulsionadora para a Reforma 

da Previdência, que viria a retirar os direitos dos trabalhadores. “Sob a dita ‘década 

neoliberal’ o complexo do trabalho no Brasil foi atingido por um processo disruptivo de 

reestruturação produtiva na indústria, serviços e inclusive administração pública, que 

alterou o perfil do trabalhador coletivo no país” (ALVES, 2013, p.134). 

É nesse cenário que se encontra, de um lado, uma escassez de vagas e 

alto desemprego (POCHMANN, 2006; SILVA, 2018; SINGER, 2000; STEFANO; 

NOGUEIRA; COSTA, 2006), com as mulheres ocupando o ranking de maioria da 

população desempregada (LAMEIRAS; CARVALHO, 2017; SILVA, 2018), redução de 

vagas formais assalariadas, extinção de cargos de menor qualidade; de outro, muita 

precarização relacional e estrutural na organização das relações no trabalho 

(ANTUNES, 2009; ANTUNES; BRAGA, 2009; COUTINHO, 2009; ILONA, 2004; 
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POCHMANN, 2006), além de uma enorme sobrecarga de trabalho sobre as pessoas 

mais talentosas e de maior conhecimento (GARTON, 20176; ROHN; LOPES, 2015). 

As tipologias tradicionais da força de trabalho não conseguem abarcar 

todas as transformações ocorridas nas condições de trabalho nem as imensas 

variedades de arranjos de emprego. Essa diversidade não abordada nos estudos nos 

coloca em um cenário de pouco conhecimento sobre as causas que levaram aos seus 

surgimentos, bem como as implicações que elas têm sobre os trabalhadores 

(BURGESS; CAMPBELL, 1998).  

Outrossim, mesmo com todas as alterações ocorridas nos últimos 20 anos 

tanto na estrutura da força de trabalho quanto nos regulamentos de emprego e nas 

formas de trabalho, fica evidente a relevância de continuar estudando as formas de 

trabalho e a precariedade decorrente (CAMPBELL; BURGESS, 2018).   

 

2.1.1 Algumas formas jurídicas constitutivas das relações de trabalho 

Nesse contexto, novas formas de trabalho7 são oficializadas com relações 

precárias de trabalho e por impedirem o acesso aos benefícios previstos na legislação 

trabalhista Brasileira, regulamentado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Essas formas de trabalho que são: trabalho em regime parcial, contrato temporário de 

trabalho, terceirização do trabalho, contrato de prestação de serviço, contrato de 

trabalho intermitente, trabalho em plataforma on-line e trabalho por demanda. 

 
6 Employee workloads have increased in many organizations in which hiring has not matched growth; 

companies overestimate how much can be accomplished with digital productivity tools and rarely 
check to see if their assumptions are correct. The overload problem is compounded for companies 
because the best people are the ones whose knowledge is most in demand and who are often the 
biggest victims of collaboration overload. (FONTE: https://hbr.org/2017/04/employee-burnout-is-a-
problem-with-the-company-not-the-person) 

7 Essa seção não tem por objetivo abranger todas as formas de contrato de trabalho, mas apenas 
elencar aquelas que possuem proximidade com a pesquisa analisada nesta tese e as novas 
formas em que surgiram após 2010. Em caso de interesse sobre o tema, ler AZEVEDO, M. C.; 
TONELLI, M. J. Os diferentes contratos de trabalho. São Paulo: RAM, 15(3), Edição Especial, 
http://dx.doi.org/10.15348/1678-6971/administracao.v15n3p191-220 

https://hbr.org/2017/04/employee-burnout-is-a-problem-with-the-company-not-the-person
https://hbr.org/2017/04/employee-burnout-is-a-problem-with-the-company-not-the-person
http://dx.doi.org/10.15348/1678-6971/administracao.v15n3p191-220
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2.1.1.1 Trabalho por regime de tempo parcial 

O trabalho em regime de tempo parcial é aquele em que o trabalhador não 

ultrapassa 25 horas semanais (art. 58-A, CLT), sendo permitido apenas quando 

significar atividades transitórias, for contrato de experiência e autorizado por lei (art. 

443, §2, BRASIL, 2010). Em 1998, foi aprovada a MP-1709 para regulamentar o direito 

proporcional dos trabalhadores contratados em regime parcial, incluindo férias e 13º 

salário. A legalização da flexibilização das relações de trabalho foi pautada na certeza 

de que essa redução geraria novos empregos, o que não ocorreu, porque emprego 

se gera com investimentos.  

É importante ressaltar que esse regime de trabalho significa salário parcial 

e direitos trabalhistas parciais, caracterizando um trabalho precário. Contudo, só se 

caracteriza como tal na falta da opção de jornada de trabalho integral. Vale lembrar 

que a essa modalidade de jornada de trabalho é atrativa e interessante para muitas 

pessoas, especialmente para mulheres, por permitir que desempenhem seus papéis 

de mãe e dona de casa. Nesse caso, não se pode qualificar como precário, por se 

tratar de uma opção do trabalhador. 

 

2.1.1.2 Contrato de trabalho temporário 

O contrato de trabalho temporário foi regulamentado pelo Decreto nº 

73.841/1974 e constituído pela Lei nº 6.019/1974. Esse regime de trabalho segue as 

mesmas condições do contrato por tempo parcial, se diferenciando apenas na sua 

forma de realização. Enquanto o contrato temporário ocorre pela mediação de uma 

prestadora de serviços temporários e sua duração máxima é de três meses, a de 

contrato por tempo parcial pode ser por tempo determinado e por tempo 

indeterminado.  

O profissional que trabalhe por contrato temporário terá todos os direitos 

de um trabalhador por tempo indeterminado, previstos na CLT, exceto o direito ao 
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aviso prévio e à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

A MP nº 1.726, sancionada em 1998, reza a permissão para a suspensão 

temporária do contrato de trabalho por um período máximo de cinco meses, 

necessitando apenas de um acordo entre as partes interessadas. No período de 

suspensão do contrato, o trabalhador receberá do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), uma bolsa de estudos no valor do seguro-desemprego para providenciar 

cursos de requalificação profissional, ajuda de custo e até cesta básica. 

Esse tipo de contrato é lucrativo para as empresas que planejam sua linha 

de produção de acordo com a demanda, além de não possuírem obrigações com 

encargos sociais e indenizações. Normalmente, as empresas demitem os funcionários 

por tempo indeterminado e contratam nessa modalidade de tempo determinado 

visando reduzir custos com mão de obra e encargos.  

As empresas veem esse formato como vantajoso, mas os trabalhadores 

vivenciam o desafio constante de adaptação a novos trabalhos, de interrupções 

anuais de contratos, de impossibilidade para planejar vida familiar e pessoal, além de 

receberem valores inferiores aos trabalhadores de tempo indeterminado. Contudo, 

essa forma de inserção nas empresas tem sido a oportunidade de efetivação futura. 

Para conseguir essa efetivação, as pessoas precisam ter um desempenho muito 

superior aos demais colegas, caracterizando precarização do trabalho. 

 

2.1.1.3 Terceirização do trabalho 

A terceirização do trabalho foi implementada inicialmente com foco na 

melhoria da qualidade e no aumento da produtividade ao transferir as atividades-meio 

para uma empresa especializada. Porém, com o passar dos anos, percebeu-se que 

ela possibilitava a redução dos custos, quando os processos eram fragmentados em 

regiões distintas onde a mão de obra era menos qualificada e mais barata.  
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O impacto da terceirização para os trabalhadores é uma desestruturação 

do mercado de trabalho, em virtude das inúmeras demissões e recontratações com 

salários menores, as condições de trabalho são diferentes, pois seguem a 

regulamentação da região onde se está instalado, e amplia o número de pessoas em 

busca de emprego (SILVA et all, 2019).  

O trabalho terceirizado é considerado precário porque retira dos 

trabalhadores a oportunidade de se qualificarem, limita a aquisição de novas 

competências, não há promoção vertical porque as especializadas não possuem 

plano de carreira, instala-se um ambiente de insegurança e não existem benefícios.   

A terceirização afeta quase todos os setores da economia, e existe muita 

polêmica nas definições entre o que é atividade-meio e o que é atividade-fim. O 

Projeto de Lei nº 4.330/2015 encerra essa polêmica quando autoriza terceirizar todas 

as atividades empresariais, exceto as estatais. Os trabalhadores terceirizados são 

minoria, trabalham mais e recebem um salário menor, segundo o Departamento 

Intersindical de Estatística e de Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2019). 

No Brasil, a terceirização atinge milhões de trabalhadores, o que impõe 

urgência na regulamentação das relações de trabalho dessas atividades ou na sua 

proibição (LAZZARESCHI, 2017). 

 

2.1.1.4 Contrato de prestação de serviços (pejotização) 

 O contrato de prestação de serviços é um documento formal que obriga o 

trabalhador a abrir uma empresa e se constituir como uma pessoa jurídica (PJ). Sendo 

uma PJ automaticamente, o profissional renuncia a todos os seus direitos previstos 

na CLT, tais como 13º salário, férias, FGTS e benefícios sociais. O trabalhador, 

prestador de serviço, fica obrigado a realizar atividades contratadas por um valor pré-

determinado (DEDECCA, 2009).  

Esse contrato é um documento regido pelo artigo 594 do Código Civil, Lei 
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nº 1.406, de 10/1/20028, que se aplica a qualquer atividade lícita por assegurar os 

direitos e deveres assumido pelas partes. 

 

2.1.1.5 Contrato de trabalho intermitente  

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação 

de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 

períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou 

meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, 

exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.  

A Medida Provisória no 808/2017 havia alterado o art. 452-A da CLT, 

estabelecendo que o contrato de trabalho intermitente deveria ser celebrado por 

escrito e registrado na CTPS, ainda que previsto acordo coletivo de trabalho ou 

convenção coletiva. No entanto, ela perdeu a validade desde 23/4/2018, e o 

funcionário, ao ser convocado, terá o prazo de um dia útil (antes era de 24 horas) para 

responder ao chamado. 

O período de inatividade do profissional não se considera como tempo de 

serviço à disposição do empregador e, conforme o art. 444 da CLT e a Portaria MTB 

no 349/2018, informa que deve ser acordado entre as partes o local de prestação de 

serviços; os turnos que servirão; e ressarcimento no caso de cancelamento de 

serviços agendados. 

 

2.1.1.6 Trabalho em plataforma on-line por demanda 

O trabalho por demanda é uma forma compreendida como parte integrante 

da “economia de bico” (STEFANO, 2016), sendo o seu processo fragmentado, e 

 
8 Fonte: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02#art-594 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02#art-594
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quando é mediado por aplicativos, necessita de um telefone celular para intermediar 

a conexão do solicitante pelo serviço e a recepção dos serviços a serem prestados 

pelos motoristas. Especificamente, os aplicativos de transporte que funcionam em 

plataforma on-line, o qual apresentamos na seção anterior, o trabalho funciona sobre 

o comando de um algoritmo que rastreia todos os movimentos do veículo virtualmente 

com o objetivo de coordenar, mas também permite ao empregador meios para criar 

estratégias e intensificar a execução do trabalho, bem como acelerar a contratação 

de mais trabalhadores autônomos para as tarefas por meio das plataformas 

(COLLIER; DUBAL; CARTER, 2017) 

O trabalho ‘on-demand’ por meio de aplicativos se relaciona com a 

execução de atividades laborais tradicionais, como transporte e limpeza, além de 

tarefas administrativas e de escritório especialistas. Os serviços são oferecidos por 

meio de aplicativo, que estabelece e garante um padrão de qualidade mínimo na 

realização do trabalho, bem como seleciona e gerencia a mão de obra (OITAVEN; 

CARELLI; CASAGRANDE, 2018). 

Esse formato de trabalho ocorre em plataforma on-line, como aquele 

utilizado pelos aplicativos de transporte de passageiros, como Uber, Cabify, Wappa, 

99, entre inúmeros outros, apesar de não serem apenas esses a operarem esse tipo 

de trabalho. Ainda existem outras empresas nesse ramo, no Brasil, que, além de 

trabalharem nessa modalidade de aplicativo, também operam como táxis, como é o 

caso da indiana WillGo, da espanhola Cabify, da brasileira Televo e da Easy Taxi 

(HIGA, 2016).  

O trabalho em plataforma on-line faz parte de formas de trabalho que 

ocupam a “grande maioria da população”, atualmente desempregada (FONTES, 

2017). Contudo, não se trata de uma simples inovação tecnológica “inocente” que veio 

para a resolver os “nossos problemas”, mas ações estratégias de flexibilização do 

trabalho (HARDT; NEGRI, 2006, p.360), sendo controladas por grandes empresas. 

Assim, esses trabalhos criados por startups recebem o nome de “economia 

colaborativa” para atrair os trabalhadores, mas na verdade essa “colaboração” e o 

empreendedorismo que é promovido por elas podem mascarar formas de 



Fundamentação teórica da Precarização do Trabalho.  | 54 

  

 

 

subordinação (FONTES, 2017).  

O chamariz das plataformas era o conceito social e ambiental: fornecia 
opções acessíveis para dirigir, fomentou um sentimento alternativo, 
comunitário (você é um membro, em vez de consumidor) e promoveu uma 
imagem verde (uso mais eficiente de recursos em comparação com o uso 
individual dos veículos). É uma combinação que continua a atrair pessoas 
para a Economia do Compartilhamento. Infelizmente, o apelo comunitário 
acabou sendo mais esperança do que realidade. (SLEE, 2017, p.91).  

Esses trabalhos transformam a relação empregatícia num trabalho isolado 

e completamente descoberto de direitos por não possuírem vínculos empregatícios 

estabelecidos. Lamentavelmente, o número de startups com funcionamento em 

plataformas on-line continuará crescendo em nosso país em virtude do elevado 

desemprego (FONTES, 2017). 

As principais características desse sistema são: monitoramento eletrônico, 

aumento de preço e programação de trabalho, a fusão da análise em tempo real com 

a análise prévia e a avaliação dos motoristas. Em relação ao monitoramento 

eletrônico, o trabalho dos motoristas é moldado por dois principais fatores: o uso de 

práticas de vigilância pelo empregador para realizar um controle brando dos 

trabalhadores e a adoção de práticas de resistência pelos motoristas para enfrentar 

esse sistema (MARTINS, 2017).  

 

2.2 Breve contextualização histórica da precarização do trabalho 

Conforme refletimos na seção anterior, as profundas mudanças ocorridas 

no mundo e principalmente no Brasil, nos últimos 50 anos, afetaram diretamente o 

trabalho, as relações de trabalho, as estruturas do trabalho, as configurações de 

trabalhos, a eliminação de postos de trabalhos, entre outras (ANTUNES, 1999; 

ALVES, 2000; MONTENEGRO, 2008; MORAES; COSTA, 2015; ANDRÉ; SILVA; 

NASCIMENTO, 2019). Entre essas configurações, temos as terceirizações, as 

quarteirizações, as organizações flexíveis e um reconfigurado mundo precário do 

trabalho, fragmentado, complexificado e heterogêneo (ALVES, 2011, 2014; 
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ANTUNES, 2006, 2013, 2015, 2018; DAL ROSSO, 2008, 2013, 2017).  

Essas profundas transformações impulsionaram diversos autores no 

mundo a se debruçarem sobre os acontecimentos locais, nacionais e mundiais com o 

objetivo de explorar e compreender o que estava ocorrendo, mas de modo desigual, 

abordando em demasia o emprego casual e negligenciando outros problemas 

relacionados à precariedade no emprego formal e permanente (CAMPBELL; 

BURGESS, 2018). 

De acordo com Tosta (2008), os estudos sobre a precariedade nas relações 

de trabalho iniciaram com a Revolução Industrial, quando a classe trabalhadora 

organizou protestos por causa das elevadas jornadas de trabalho. Esses movimentos 

dos trabalhadores contribuíram para uma redução dos empregos precários no século 

XX (QUINLAN; MAYHEW; BOHLE, 2001), mas infelizmente voltaram a ser 

disseminados no final do mesmo século, devido às flexibilizações regulamentadas 

pelos governos nas esferas trabalhistas, gerando desproteção social e fragilização do 

emprego (HIRATA; PRÉTECEILLE, 2012), além do surgimento de novos formatos de 

trabalho despolitizados (BORGES, 2004).  

Essas ações secundarizam os valores constitucionais do trabalho em 

defesa da manutenção da economia (FERREIRA, 2010), geram instabilidade e 

insegurança nas relações de trabalho (DRUCK, 2011), oportunizam o surgimento de 

ambientes hostis com condições de trabalho precárias que prejudicam a saúde do 

trabalhador (BENACH; MUNTANER, 2007) e estabelecem danos físicos e 

psicológicos às vezes irreparáveis (CANIVET et al., 2017).   

A precarização do trabalho tem sido recorrentemente adotada para indicar 

um contexto em mudanças, mas as definições ainda são complicadas e confusas 

(ABÍLIO, 2011). Na maioria das vezes, quando um pesquisador percebe algo novo 

ocorrendo no contexto social, tem-se uma tentativa de primeiro compreender e, em 

seguida, criar um termo para revelar tanto sua descoberta quanto suas percepções 

relacionadas às mudanças (CAMPBELL; PRICE, 2016).  

Especificamente, no caso do trabalho, as noções de precarização, 
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precariedade e trabalho precário abarcam significados que identificavam tanto 

processos quanto situações de trabalho que escancaram falta de segurança, 

desvalorização e vulnerabilidade dos trabalhadores. Os resultados relatados pelas 

primeiras pesquisas na academia sobre o "trabalho precário" e a "precariedade" 

remetem a diversas lutas políticas, principalmente da Europa (HEWISON, 2015). 

Embora a palavra “precariedade” tenha sido usada pela primeira vez entre 

os anos 1950 e 1960, o termo ganhou força no final da década de 1960, sob a 

influência de Mario Tronti (HEWISON, 2015), apesar de Bourdieu (1963) ter utilizado 

o termo précarité no início da década, quando pesquisou as diferenças entre os 

trabalhadores com empregos ocasionais e os trabalhadores com empregos 

permanentes, na Argélia (ALBERTI et al., 2018).  

Na academia, o termo foi utilizado pela primeira vez nos estudos de 

Rodgers e Rodgers (1989) como “trabalho precário”, e a primeira publicação realizada 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) manifestando seu entendimento 

sobre o termo ocorreu no ano de 2000. Dentro desse contexto, os estudos de 

precarização no trabalho ainda podem ser considerados emergentes na academia, no 

campo da Administração, devido ao foco centrar-se nas pesquisas de gestão e não 

nas relações de trabalho (CERQUEIRA; LEAL, 2018).  

A conceituação de precarização e o entendimento do seu processo ainda 

são imprecisos (HEWISON, 2015), e o seu conteúdo é vinculado a uma crítica 

declarada ao sistema político envolvido no sistema produtivo ao qual as pessoas estão 

sujeitas em nível de dependência (ARNOLD; BONGIOVI, 2013).  

O termo precarização é empregado, contemporaneamente, para definir o 
processo de redução ou supressão de direitos laborais, decorrente da 
disseminação de formas de inserção no mercado de trabalho em substituição 
ao trabalho assalariado e às proteções a ele associadas. O resultado desse 
processo é a emergência do trabalho precário (GALEAZZI; HOLZMANN, 
2011, p. 259) 

Contudo, Druck (2011) defende que a precarização deve ser compreendida 

como um processo reconfigurado historicamente, mas que atualmente se encontra 

justificada pela necessidade de adaptação à contemporaneidade. Essa “nova” 
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precarização apresenta-se por meio das fragmentações dos coletivos, da 

instabilidade, da necessidade de adaptabilidade aos desafios, da insegurança e da 

desconfiguração do conteúdo do trabalho. Esse cenário demonstra uma hegemonia 

resistente que contrapõe os direitos conquistados em várias décadas (DRUCK, 2007; 

2011). 

Campbell e Burgess (2018) argumentam que as dimensões da 

precariedade vão além das horas trabalhadas e tempo de emprego, porque se faz 

necessário acompanhar as modificações nas condições existentes para se executar 

o trabalho e os benefícios decorrentes, bem como refutam a ideia de precariedade ser 

exclusivamente para trabalho fora de padrão. Eles ampliam a discussão do conceito 

esquemático proposto por Rodgers e Rodgers (1989), desagregam o conceito 

pautados nos estudos de Standing (1993, 1997) e desenvolvem uma ferramenta 

conceitual que pode ser aplicada a quase todas as formas de trabalho e emprego 

(CAMPBELL; BURGESS, 2018).  

O conceito de precariedade foi apresentado como multidimensional, 

confinado às características objetivas do trabalho, e inicia com precariedade no 

emprego e vai até a noção de trabalho precário (BURGESS; CAMPBELL, 1998). Essa 

definição de multidimensionalidade para a precariedade se deve às suas diversas 

manifestações, que são transformadas continuamente, e por estar integrada nas 

formas de regulação do trabalho, nas constituições normativas dos sistemas de 

seguridade social, nas infinitas reproduções social, nas estratégias adotadas pelos 

empregadores para usar a força do trabalho na manutenção do funcionamento da 

máquina do mercado por meio de suas inúmeras estruturas com divisões e 

fragmentações no mercado de trabalho (VOSKO, 2006; CAMPBELL; BURGESS, 

2018). 

No início do século XX, a precariedade do emprego deixa de ser foco nas 

pesquisas acadêmicas internacionais e a preferência dos estudos se volta para a 

insegurança no trabalho precário (VOSKO, 2006), a busca do equilíbrio entre trabalho 

e família (STRAZDINS et al., 2004, 2006), os desafios da mulher para equilibrar 

extensas horas de trabalho com as responsabilidades de cuidado (VOSKO; CLARK, 
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2009; VOSKO; MACDONALD; CAMPBELL, 2009), surgimento de uma nova classe: 

“o precariado” (STANDING, 2011, 2013), equilíbrio entre trabalho e não trabalho 

(SKINNER; HUTCHINSON; POCOCK, 2012), sentidos da insegurança (TWEEDIE, 

2013), entre outros. 

No início da década seguinte, de 2000, no Brasil, ocorreu uma expansão 

de postos de trabalhos formais terceirizados, computando quatro vezes mais a 

quantidade total de ocupações (SANTANA; DOURADO, 2018; ALVES, 2011; 

POCHMANN, 2008). Esse cenário tinha como principal característica o estilo de 

trabalho flexível (ALVES, 2000) e as maiores consequências eram precariedade 

salarial (ALVES, 2014), redução de direitos trabalhistas (STANDING, 2011, 2013; 

PADILHA, 2009) e aumento dos lucros dos capitalistas (ANDRÉ; SILVA; 

NASCIMENTO, 2019; HARDT; NEGRI, 2006). 

 A flexibilidade é uma das novas formas de trabalho no capitalismo 

tecnológico que começou nas indústrias quando adotaram o sistema Toyota de 

produção. A competitividade global, de certa forma, impulsionou a expansão do 

modelo para outros setores, como o de serviços (GAIA, 2018).  

Esse formato abriu espaço para os trabalhadores que queriam liberdade, 

mas, que, no entanto, ao mesmo tempo, estão sendo prisioneiros do sistema. 

Portanto, a flexibilização das relações de trabalho é considerada uma forma de 

precarização do trabalho, que também pode estar relacionada à terceirização, 

mediando mão de obra para reduzir os custos para o capitalista, possui peculiaridades 

conforme as leis trabalhistas do país a que está vinculada (GAIA, 2018). No Brasil, as 

modificações da Lei da Terceirização nº 13.429/2017 aumentaram a precarização, 

conforme previu a pesquisa de Souza e Lemos (2016) e a Reforma Trabalhista, Lei nº 

13.467/2017, intensificou as permissibilidades para se estabelecer cenários precários 

nas relações de trabalho.    

Bernardo (2004) desfetichiza a flexibilização do trabalho pela perspectiva 

das terceirizações da produção, hoje muito bem amarradas e controladas, pois são 

operacionalmente um rígido controle realizado pelas corporações terceirizadas 

(ABÍLIO, 2011). A flexibilidade do trabalho se apresenta na criação de um novo 
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produto para atender um novo mercado, com novos padrões de consumo, pautado na 

inovação. Assim, quando se permite a integração de tecnologias, com redes 

organizacionais e terceirizações, visando a intensificação da produção, os diretamente 

afetados são os trabalhadores (CASTELLS, 2013).  

Eles profissionais são afetados com a redução de postos de trabalhos e 

redefinição de processos para eliminar custos, com o aumento de contratos 

temporários e banco de horas para conseguir produzir a demanda, com a insegurança 

de ficar desempregado devido às inovações tecnológicas, com a intensificação do 

trabalho nas atividades-meios terceirizadas (SENNETT, 1999), com as imposições por 

qualificação constante visando compreensão do todo e versatilidade nas partes com 

atitude de líder multifuncional, e com enfraquecimento do poder de negociação dos 

sindicatos (LAZZARESCHI, 2017).  

De acordo com Hewison (2015), diversos estudos já falam da expansão do 

trabalho precário que afeta os trabalhadores há duas décadas. Entre eles, encontra-

se o realizado nos Estados Unidos por Kalleberg, Reskin e Hudson (2000), mostrando 

que o trabalho temporário se associa a baixos salários e redução de benefícios, bem 

como houve declínio da segurança, colocando os trabalhadores em situações de 

vulnerabilidade (KALLEBERG, 2011).  

Hewison (2015) ainda defende que o que desencadeou o surgimento do 

trabalho precário foram os processos decorrentes da globalização neoliberal, por 

envolver mobilidade de capital, busca desenfreada por lucros maiores e redução de 

custos, bem como elevação das privatizações e corrosão do bem-estar social. Já 

Vosko (2010) e Gottfried (2009, 2014) afirmam que a maioria dos trabalhos 

precarizados, de baixa renda, com tempo parcial ou temporários, é ocupada por 

mulheres (HEWISON, 2015; KALLEBERG, 2011), bem como indicaram que o 

aumento do trabalho precário reduziu os contratos sociais de gênero.  

De acordo com Campbell e Price (2016), a precariedade e o trabalho 

precário têm sido amplamente estudados, debatidos e refinados (ARNOLD; 

BONGIOVI, 2013; KALLEBERG; HEWISON, 2013) com foco nos altos níveis de 

insegurança trabalhista nas relações de emprego (VOSKO, 2006, 2010; VOSKO; 
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MACDONALD; CAMPBELL, 2009; STANDING, 2011, 2013; TWEEDIE, 2013). Essas 

pesquisas tanto analisam as dimensões da precariedade e as formas de trabalho 

precário (KALLEBERG, 2011; MCKAY et al., 2012) quanto a exploração dos 

funcionários para reduzir custos organizacionais (FRADE; DARMON, 2005; 

RAFFERTY; YU, 2010).  

Para Campbell e Price (2016), as discussões sobre as implicações do 

trabalho precário para a vida dos trabalhadores ainda se mostram confusas, por isso 

ele sugere uma conceituação dividida em cinco níveis visando facilitar o entendimento, 

quais sejam: precariedade no emprego, trabalho precário, trabalhadores precários 

individualmente e como classe emergente, e a precariedade como condição geral de 

vida social. O autor enfatiza que, exceto os níveis de precariedade e trabalho precário 

possuem correlação comprovada por estudos empíricos apesar de caber discussões 

(ARNOLD; BONGIOVI, 2013; KALLEBERG; HEWISON, 2013), os outros níveis são 

desfocados e o quarto é provocativo (BREMAN, 2013; CAMPBELL; PRICE, 2016). 

O primeiro nível, a precariedade no emprego, é considerado o nível mais 

básico e é um conceito multidimensional que foca as características objetivas, as 

quais sobrepõem o “poor job quality” (BURCHELL et al., 2014). Essas características 

normalmente são relacionadas à baixa qualidade no trabalho em situações de vínculo 

empregatício formal e compreendem a elevada insegurança, a falta ou insuficiente 

proteção regulatória, os salários são baixos, e os funcionários não possuem controle 

sobre as horas trabalhadas nem sobre as condições de trabalho e o salário (VOSKO, 

2010; VOSKO; MACDONALD; CAMPBELL, 2009; CAMPBELL; PRICE, 2016). 

O segundo nível, o trabalho precário, é constituído por contextos de 

trabalhos não regulares, normalmente fora dos padrões sociais (VOSKO; 

MACDONALD; CAMPBELL, 2009), inclusive os informais e com várias dimensões de 

precariedade (STANDING, 2011, 2013). Nesse nível, percebe-se que múltiplas 

dimensões de precariedade se agrupam em alguns empregos em específico, 

aumentando a quantidade de trabalhos precários ou de vínculos empregatícios "ruins" 

(CAMPBELL; PRICE, 2016; HURLEY et al., 2013; KALLEBERG, 2011).  

O terceiro nível, os trabalhadores precários individualmente, diz respeito às 
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pessoas que, além serem engajadas em trabalho precário, suportam diariamente as 

consequências consideradas necessárias da precariedade (ANDERSON, 2010). 

Nesse nível, os estudiosos analisam como a precariedade impacta a vida das 

pessoas, influenciando-as e disseminando a insegurança (CAMPBELL; PRICE, 

2016). Os pesquisadores, que focam em pesquisar os jovens, acreditam que esse 

público seja uma “geração precária” (KRETSOS; LIVANOS, 2006; KRETSOS, 2010), 

uma vez que a precariedade estrutural consegue influenciar negativamente os jovens 

trabalhadores (CERQUEIRA; LEAL, 2018).  

O quarto nível, o precariado, é um termo cunhado por Standing (2011, 

2013) com base na compreensão de que seja um grupo pertencente a uma classe 

emergente, que ainda está em formação no mercado de trabalho (BREMAN, 2013). 

Esses trabalhadores são identificados como aqueles que derivam dos grupos de 

trabalhadores precários (CAMPBELL; PRICE, 2016) e são desprotegidos de sete 

formas de garantias relacionadas ao trabalho (STANDING, 2015), que são:  

1- garantia de mercado de trabalho, o que inclui a existência de políticas 
públicas tendentes a assegurar aos trabalhadores oportunidades adequadas 
de renda e salário;  

2- garantia da existência de vínculo empregatício capaz de contemplar a 
proteção contra a dispensa imotivada ou sem justa causa, a regulamentação 
da contratação e do processo demissionário;  

3- segurança no emprego, a qual são inseridas capacidade e oportunidade 
para manter um nicho no emprego, além de barreiras para diluição de 
habilidade, ascendente em termos de status e renda;   

4- segurança no trabalho, incluindo a proteção contra acidentes, doenças 
ocupacionais e de estipulação de limite para a duração da jornada de 
trabalho;  

5- garantia de reprodução de habilidade, representada pela oportunidade 
conferida ao trabalhador de adquirir habilidades, por meio de estágios e 
treinamentos e oportunidade de usar o conhecimento;  

6- segurança de renda, na qual se insere a garantia de renda adequada e 
estável, protegida, por exemplo, por meio de mecanismos de salário mínimo, 
indexação dos salários, previdência social abrangente; e, 

7- garantia de representação, ou seja, que esses trabalhadores possuir uma 
voz coletiva no mercado de trabalho por meio, por exemplo, de sindicatos 
independentes, com o direito de greve (STANDING, 2015, p. 28). 

O quinto e último nível, o da precariedade, refere-se a um conjunto de 
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fatores generalizados em torno de sentimentos vivenciados por trabalhadores 

precários, desenvolvendo a condição de insegurança e instabilidade social (WAITE, 

2009). Esses sentimentos foram se alastrando e expandindo para outros domínios 

sociais da vida do indivíduo, tais como as relações sociais, a previdência social, a 

habitação (ANDERSON, 2010; ARNOLD; BONGIOVI, 2013), a garantia de bem-estar 

físico e emocional, e a "hiperprecariedade", que é a forma mais extrema de exploração 

do trabalho vivenciada pelos trabalhadores migrantes (LEWIS et al., 2014; 

CAMPBELL; PRICE, 2016; CERQUEIRA; LEAL, 2018). 

A precarização do trabalho teve um crescimento neste século XXI aliada à 

flexibilização do trabalho e à terceirização dos postos de trabalho. No entanto, outro 

cenário que se mostra promissor e desafiador é compreender a mão de obra 

qualificada que está se inserindo em mercados de trabalhos precários e desprovidos 

de direitos e segurança. É nesse contexto que esta pesquisa de tese se insere. 

Conforme descrito na Seção 3.4, no levantamento bibliográfico com foco 

nas pesquisas brasileiras que visavam mapear a produção científica sobre a 

precarização do trabalho, três artigos eram abordagens bibliométricas. Em 2016, 

Cassundé, Barbosa e Mendonça (2016) se propuseram a realizar uma análise da 

produção crítica acadêmica em Administração utilizando um levantamento 

bibliométrico em torno dos trabalhos que abordavam tanto precarização quanto 

terceirização.  

A autora fez o levantamento nos periódicos indexados no SPELL no 

período de 2005 a 2015 e, em seu recorte, analisou 16 artigos. Assim, concluiu sua 

análise descritiva informando que os estudos são isolados e que a linha de Estudos 

Organizacionais está publicando de maneira subordinada à lógica do mercado, 

pautada em eficiência e lucratividade e negligenciando questionamentos e análises 

mais críticas em torno da temática (ANTUNES, 2013; MARTINS; MARTINS, 2012; 

ANTUNES, 2011; CASSUNDÉ; BARBOSA; MENDONÇA, 2016). 

Silva et al. (2018) realizaram uma pesquisa bibliométrica da produção 

acadêmica brasileira, realizada no período de 1997 a 2017, sobre precarização do 

trabalho apenas nas publicações ligadas à ENANPAD, que constatou que os autores 
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brasileiros que mais pesquisam a temática, e consequentemente são os mais citados, 

são Ricardo Antunes, Graça Druck e Giovanni Alves. Contudo, um dado importante é 

a não parceria entre os pesquisadores, e a quase inexistência de publicações das 

regiões Norte e Centro-Oeste. Ademais, os trabalhos encontrados são insuficientes 

diante da complexidade do tema no país, principalmente na atual conjuntura social e 

trabalhista. 

No mesmo ano de 2018, Cerqueira e Leal (2018) também fizeram um 

levantamento para examinar a produção acadêmica brasileira em Administração 

sobre a temática da precarização do trabalho situando elementos relativos à dimensão 

e significado da precarização, sem recorte temporal. Eles verificaram que existe uma 

tendência de crescimento na produção acadêmica, indicando um campo emergente 

de estudos, bem como os autores diagnosticados com uma maior quantidade de 

artigos citados são os da linha crítica sobre o trabalho.    

Os referidos autores criticam a recorrência da adoção do termo 

precarização ou seus correlatos nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos 

sem a devida abordagem no corpo deles. Foi percebido que as temáticas não são 

analisadas nem contextualizadas adequadamente, o que leva ao enfraquecimento do 

estudo e à construção de fragilidade nos debates acadêmicos. Dessa forma, faz-se 

necessário que haja um maior rigor ao se utilizar o termo, caso contrário o campo se 

defronta com inúmeras dificuldades para construir indicadores para futuros estudos 

(ALVES, 2007; CERQUEIRA; LEAL, 2018).  

Cabe ressaltar que as três pesquisas bibliométricas que compreendem o 

período de 1990 a 2017 afirmam que as produções brasileiras são isoladas e sem 

parcerias entre pesquisadores; algumas pesquisas são em estilo de coautoria apenas, 

e os autores mais utilizados por referência são Druck, Antunes, Alves e Castel, 

Harvey, Dejours, Faria, Costa, Carvalho Neto e Pochmann. Assim, percebe-se uma 

falta de referência à discussão internacional sobre precarização, a qual é consolidada 

e com abrangência em torno das discussões voltadas à flexibilização do trabalho, 

trabalhos temporários, formas contemporâneas de trabalho, permanência da 

precarização com foco em gênero, entre outras.  
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Conforme esses levantamentos bibliométricos de Leal e Cerqueira (2018), 

Silva et al. (2018) e Cassundé, Barbosa e Mendonça (2016), as pesquisas brasileiras 

parecem ignorar a notória construção histórica de pesquisas internacionais sobre 

precarização, precariedade, trabalho precário, precariado e flexibilização nas relações 

de trabalho. Esse comportamento pode estar ocorrendo devido à falta de construtos 

internacionais para análise das temáticas. Assim, é notório o quão embrionário e 

oportuno é o campo de estudos no Brasil, bem como carece de parcerias com 

pesquisadores internacionais. 

 

2.2.1 A precarização do trabalho de motoristas de aplicativos 

Os aplicativos para funcionarem e estarem disponíveis para acesso, as 

pessoas precisam ter um smartphones ou tablets para operar os serviços. No setor 

de transporte individual de passageiros, a tecnologia oportunizou a formação de um 

grande contingente de pessoas que se disponibilizariam a ficar logado 

ininterruptamente, ou seja, “on-line” 24 horas por dia em todos os dias da semana 

para atender o consumidor (MATTOS; GUIMARAES, 2012).  

Esse trabalho de motorista de aplicativo é uma atividade realizada por 

profissionais autônomos, individualmente. Conforme Prassl e Risak (2016), usar a 

tecnologia no setor terciário significa “novas formas de emprego localizadas no 

território cinza e muitas vezes inexplorado entre contratos de trabalho e trabalho 

freelance; um ajuste difícil para as categorias binárias legais existentes de trabalho 

dependente e trabalho independente”9 (PRASSL; RISAK, 2016, p. 4, tradução minha). 

O uso das tecnologias como prestadoras de serviço ampliou as 

possibilidades do trabalhador, mas gerou “inúmeras dificuldades relativas ao 

enquadramento de trabalhadores em categorias jurídicas” (GAIA, 2018, p. 238). 

 
9 “new forms of employment located in the grey and often unchartered territory between employment 

contracts and freelance work; a difficult fit for the existing binary legal categories of dependent 
labour and self-employment” (PRASSL; RISAK, 2016, p. 4) 
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Contudo, Feigelson (2018) defende os impactos das inovações disruptivas sobre o 

enquadramento jurídico dos trabalhadores.  

O antigo Direito do Trabalho na nova dinâmica disruptiva passa a ser 
substituído pelo direito do colaborador. E tal constatação parte basicamente 
de uma única característica: os indivíduos que empregam sua força de 
trabalho e dessa forma contribuem para a geração de lucro para as empresas 
possuem uma autonomia que não era observada em modelagens 
anteriormente postas (FEIGELSON, 2018, p. 56)  

Gaia (2018) analisou os Termos e Condições Gerais dos Serviços de 

Intermediação Digital, divulgados oficialmente no site dos aplicativos, constatando que 

é explícito a responsabilidade, de as pessoas interessadas em trabalhar nesse tipo de 

atividade, adquirir e manter os meios necessários para executar o trabalho. As 

plataformas tecnológicas limitam-se a formalizar convênios, tais como postos de 

combustíveis, montadoras veiculares, oficinas e locadoras, negociando apenas 

descontos e melhorias nos serviços.  

A relação dos condutores de veículos com as empresas administradoras 

dos aplicativos é mantida com constantes estímulos para que a pessoa permaneça 

trabalhando pelo maior número de horas possível ou que sempre evite recusar as 

chamadas de corridas, pois, se ultrapassar o limite, a punição é a expulsão da 

plataforma. Em relação à quantidade de horas trabalhadas pelas entrevistadas, o 

relatório consta na seção de coleta de dados desta tese, bem como as análises 

constam na seção de discussão dos resultados. Contudo, vale aqui mencionar, a 

extensão de horas trabalhadas tem causado exaustão, problemas emocionais e 

psíquicos, além de dores crônicas em decorrência de distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho (DORT10).  

As atividades de controle do trabalhador passam a ser desempenhadas por 

intermédio de algoritmos desenvolvidos pelas empresas, que fiscalizam a 

produtividade do trabalhador. No caso específico da atividade de transporte de 

passageiros por aplicativos, as funcionalidades presentes na plataforma tecnológica 

 
10 Para maiores informações ler: Assunção, A. A.; Abreu, M. N. S. Fatores associados a distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho autorreferidos em adultos brasileiros. Revista de Saúde 
Pública, 2017; 51 Supl 1:10s. 
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permitem que a empresa fiscalize, em tempo real, o período que o trabalhador 

permanece disponível na plataforma, o número de corridas realizadas e recusadas e 

até mesmo se o condutor do veículo ficou desconectado para atender outro aplicativo 

de transporte.   

Entramos nesse admirável mundo novo, no qual os atos humanos de 
exteriorização do poder diretivo e fiscalizatório não mais se fazem 
necessários e são substituídos por combinações algorítmicas, reclamando, 
consequentemente, novas dimensões teóricas e atualizações do Direito do 
Trabalho para que este importante e civilizatório ramo do direito não deixe 
passar despercebida a totalizante dinâmica de subordinação e controle 
construídas dentro de uma forma de flexibilização (GONÇALVES, 2017, p.70) 

Se, por um lado, houve a flexibilização do horário de trabalho, por outro, 

foram ampliados mecanismos de controle contra os períodos ociosos. Essa dinâmica 

permite que o trabalhador esteja sob efetivo controle e fiscalização da plataforma 

tecnológica – ou seja, situação semelhante àquela vivida pelo trabalhador 

subordinado – mas não são assegurados direitos básicos, como o pagamento de 

remuneração mínima e de adicionais legais, o estabelecimento de limites de jornada 

de trabalho limitada, entre outros direitos reconhecidos aos trabalhadores regidos pela 

CLT.  

As empresas ligadas à tecnologia e à informação implementaram, ainda, 

formas de negócios que reduzem a necessidade de utilizar força de trabalho própria 

e remuneram apenas o que é efetivamente produzido pelo trabalhador. A prática é 

perversa para o trabalhador, ao criar um círculo vicioso. O motorista de aplicativo é 

estimulado a realizar jornadas de trabalho superiores aos limites legais, como forma 

de melhorar a remuneração mensal, e ao mesmo tempo não lhe é garantido padrão 

remuneratório mínimo (legal ou mesmo normativo).  

A saúde do trabalhador e a própria sociedade são colocadas em risco, já 

que o trabalhador em jornada de trabalho excessiva está sujeito a maior risco de 

acidentes. O estímulo à ampliação da carga horária de trabalho é contraditório, afinal 

um dos próprios slogans da empresa de aplicativo de transporte de passageiros Uber 
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vende a ideia de que você dirige quando quiser!11  

O trabalho on-demand é realizado por multidões atomizadas de 

trabalhadores, que se colocam, em tese, no mesmo patamar e interconectados à 

plataforma tecnológica e aos usuários por meio de aplicativos de passageiros. O 

trabalho em rede por aplicativos de transporte de passageiros impede que se difunda, 

entre os trabalhadores, a noção de pertencimento a uma classe, coletivamente 

organizada. A dinâmica organizacional funciona, portanto, como instrumento 

estimulador à contínua precarização do trabalho dos motoristas de transportes de 

passageiros. 

As inovações disruptivas, embora tragam para o mercado consumidor 

novas opções de realização de serviços tradicionais, não podem funcionar como 

elementos limitadores à aplicação do direito do trabalho. A precarização 

proporcionada pelas novas formas de trabalho por meio de aplicativos de transporte 

de passageiros vai de encontro às vocações protetora e humanista do direito do 

trabalho (RODRIGUES, 2017) e ao próprio direito fundamental social à proteção do 

trabalho contra a automação, previsto no artigo 7º, XXVII, da Constituição da 

República12 (GAIA, 2018). 

O Dieese, por meio de estudos sobre a situação do trabalho no Brasil, 

desenvolveu um indicador envolvendo três dimensões: inserção ocupacional, 

desocupação e rendimento para apurar o Índice da Condição do Trabalho (ICT). Esse 

indicador mede o cenário numa escala que varia de 0 a 1, sendo 1 a melhor situação 

e 0 a pior situação. O ICT de 0,38 apurado no final de 2019 foi o mais baixo desde 

2012. Conforme se observa na Figura 1, o mercado de trabalho conseguiu uma leve 

recuperação até 2014 com um índice de 0,71, uma situação satisfatória com abertura 

de novas oportunidades de trabalho e queda no custo de vida (DIEESE/ICT, 2019). 

No entanto, desde o início de 2015, os índices foram regredindo em direção ao cenário 

de precarização estrutural do trabalho, além de haver a violação dos direitos dos 

 
11 UBER. Brasil. A oportunidade que coloca você em primeiro lugar: dirija quando quiser. Disponível 

em: < https://www.uber.com/pt-BR/drive/ >. Acesso em: 23 mar. 2018. 

12 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: (...) XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei.   
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trabalhadores com as reformas em 2017.  

 

Figura 1 – Taxa de desocupação, inserção ocupacional e rendimento no período de 2012 a 2019 
Fonte: DIEESE/ICT (2019) 

Segundo o Dieese, a crise econômica em que o Brasil se encontra, desde 

o segundo trimestre de 2014, tem gerado expansão de postos de trabalhos informais 

e outras formas precárias, como trabalho em tempo parcial, temporário, intermitente, 

terceirizado, entre outros. A taxa de informalidade registrada no fechamento de 2019, 

de 28,7%, é a maior já registrada desde o início de 2012. O desemprego totalizou 12,4 

milhões de pessoas, o que significa uma taxa de 11,6% (DIEESE/PNAD, 2019).  
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3 AS MULHERES E O MERCADO DE TRABALHO  

Não menos importante que a base teórica, a evolução histórica da mulher 

até o cenário em que se encontra atualmente é de suma importância, pois é mapeando 

o passado que se compreende o presente e se criam pressupostos coerentes para o 

futuro. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), a inserção e a participação da mulher no mercado de 

trabalho vêm demonstrando um cenário de progressos e retrocessos. De um lado, as 

mais qualificadas conquistam espaços de prestígio e crescem na carreira e, de outro, 

um grande contingente trabalha em atividades informais e precarizadas, além de 

haver elevado desemprego (LAVINAS, 2001; BRUSCHINI, 2007).  

 

3.1 A evolução das mulheres no mercado de trabalho 

Desde a década de 1970, as mulheres vêm ampliando seu espaço no 

mercado de trabalho (BRUSCHINI, 1994), bem como aumentando a porcentagem 

economicamente ativa, o que se deve aos movimentos políticos e sociais ocorridos 

mundialmente em meados da década de 1960 (SANTOS, 2012). Assim, no final da 

década de 1980, as mulheres representavam mais de um terço da PEA brasileira 

(BALTAR; LEONE, 2008).  

Elas ocuparam espaços que eram cenários quase exclusivamente de 

homens (BANDEIRA, 2014; BRUNSTEIN; COELHO JR., 2006; D’ALONSO, 2012; 

MOREIRA et al., 2011). Ademais, as reformulações tecnológicas e a mecanização das 

tarefas, durante o século XX, das quais elas participaram, expandiram a economia de 

serviços (LAVINAS, 2001), transformaram os espaços de trabalho e oportunizaram às 

mulheres uma inserção maior no mercado empresarial (SANTOS, 2012). 

Entre 1981 e 2002, a taxa de atividade feminina teve um acréscimo de 
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quase 14 pontos percentuais, subindo de 32,9% para 46,6% em 21 anos, além de 

uma mudança etária, pois, em 1981, a taxa de atividade foi na faixa de 20 a 24 anos, 

com 45,8%. Já em 1985, a faixa de atividade foi entre 25 e 39 anos, com 50%. Essa 

alteração pode ser pelo fato de que as mulheres não saem mais do mercado de 

trabalho por terem filhos ou por terem se tornado mães. Em contrapartida, os homens 

tiveram uma redução de quatro pontos percentuais nesse mesmo período, caindo de 

74,6 para 71,4% (HOFFMANN; LEONE, 2004; RAMOS; AGUAS; FURTADO, 2011).  

Uma especificidade percebida refere-se ao amadurecimento da mão de 

obra empregada, pois, entre 1990 e 1995, o índice de atividade ficou na faixa de 40 a 

44 anos e, no período posterior, de 1995 a 2002, o aumento ocorreu nas faixas acima 

de 50 anos e houve uma queda na faixa abaixo de 20 anos (WAJNMAN; RIOS-NETO, 

2000). Outros dados corroboram o motivo de as mulheres continuarem subindo na 

taxa de atividade em detrimento dos homens, que é a formação e qualificação, sendo 

30% feminina contra 20% masculina, computando-se mais de 10 anos de estudo 

(PROBST; RAMOS, 2009). Entretanto, a renda média das mulheres continua inferior, 

representando 63% da renda dos homens, mas houve um aumento de lares que são 

sustentados por elas, subindo de 18%, em 1991, para 25%, em 2000 (BRUSCHINI, 

2007). 

Outrossim, relevante é mencionar que, no período entre 1985 e 2004, 

ocorreu um enxugamento de postos de trabalho formalizados regulamentados pela 

CLT, sendo o público masculino o que sofreu o maior impacto, com redução de sete 

pontos percentuais, caindo de 83,7% para 77,8%, enquanto a parcela feminina teve 

redução de menos de dois pontos percentuais, de 68,3% para 67,1% (MTE-RAIS, 

2004). No entanto, as estatísticas do IBGE-PEA apresentam um aumento de mais de 

sete pontos percentuais a favor das mulheres em virtude de serem computados os 

números dos trabalhos avulsos, temporários e dos menores aprendizes (BRUSCHINI, 

2007). 

Em 2005, a taxa de atividade da PEA das mulheres mostra mais um 

acréscimo de quase 14 pontos percentuais, subindo para 53% uma taxa de ocupação 

que era de 42,1%, incluindo os trabalhos domésticos, e 36,6% excluindo as 
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empregadas domésticas. Esse público feminino tinha uma média de 2,1 filhos por 

mulher (FIBGE, 2006), uma expectativa de vida de 75,5 anos e uma média de 30,6% 

dos lares brasileiros sendo chefiados por mulheres (FIBGE, 2006).  

Além disso, o perfil da força de trabalho havia mudado de jovens, solteiras 

e sem filhos para mais velhas, casadas e mães (BRUSCHINI, 2007). Em 

contrapartida, nas seis regiões metropolitanas brasileiras, a taxa feminina de 

desemprego foi superior à masculina, com 13,5% e 8,3%, respectivamente (IPEA, 

2006). Entre os anos de 2000 e 2015, conforme os relatórios do IBGE-PNAD, houve 

queda na taxa de desocupação, de maneira lenta e gradativa, tanto para homens 

quanto para as mulheres, apesar de o índice do público feminino ser em proporção 

sempre superior à dos homens (vide Figura 2).  

Outrossim, a estabilidade econômica iniciada com o Plano Real, seguida 

do crescimento econômico com a gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), 

proporcionou manutenção da redução do desemprego e, consequentemente, 

ocasionou o crescimento na oferta de trabalho no setor da construção civil, local de 

contratação tradicionalmente masculina e em grande numerário (PINHEIRO, 2012).  

 
Figura 2 – Taxa de desocupação por sexo no período de 2002 a 2015 
Fonte: IBGE-PNAD (2016) 

Entre 2011 e 2012, continuou a aumentar a inserção feminina na força de 

trabalho, principalmente, nas regiões metropolitanas brasileiras, refletindo em uma 
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redução no contingente de mulheres desempregadas. No entanto, elas ainda são em 

menor proporção entre os ocupados e a maioria entre os desempregados (PED, 

2013).   

O desemprego no Brasil continuou em queda até o final do quarto trimestre 

do ano de 2014, com o índice das mulheres em 7,7% e o de homens em 5,5% (vide 

Figura 1). No início do ano de 2015, o desemprego voltou a crescer. Em 2017, chegou 

a quase 16 pontos percentuais para as mulheres, no início do ano de 2017, e, no 

segundo trimestre de 2018, o índice encontrava-se em 15% para as mulheres e em 

12% para os homens (vide Figura 3), bem como as faixas de maiores taxas de 

desocupação se situavam entre 14 e 24 anos, conforme Figura 4 (IBGE-PNAD, 2018). 

 
Figura 3 – Taxa de desocupação por sexo no período de 2014 a 2018 
Fonte: IBGE-PNAD (2019) 

 

 
Figura 4 – Taxa de desocupação por grupo de idade no período de 2012 a 2018 
Fonte: IBGE-PNAD (2019) 
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Dessa forma, compreende-se que o cenário de queda de desemprego fez 

com que a taxa de ocupação se comportasse em crescimento de 2003 a 2012, 

iniciando uma diminuição no final dos anos de 2017, começando a subir no início de 

2018 (LAMEIRAS; CARVALHO, 2017; SILVA, 2018) e caindo no final de 2018. A taxa 

de desemprego feminino diminuiu devido ao aumento do resultado do nível de 

ocupação, com a saída das mulheres do mercado de trabalho formal e se inserindo 

no mercado informal (DIEESE, 2019). 

Conforme o último resumo do IBGE-MTE (2016), demonstrado no Tabela 

2, as mulheres continuam sendo minoria da população ocupada (PO), com maior 

quantidade de horas semanais trabalhadas e com maior tempo dedicado aos afazeres 

domésticos, estando sua maior representação na área de serviços – “guetos” 

femininos (BRUSCHINI, 2007), mesmo tendo maior tempo de estudo e melhor 

qualificação educacional.  

Tabela 2 – Resumo de indicadores CGMI MTE-PEA-IBGE 

Indicador CGMI O que foi calculado Ano 
Brasil Homem Mulher 

% % % 

Horas com trabalho doméstico Horas semanais  2016 14,1 10,5 18,1 

Carga horária de trabalho total 
Horas semanais (remunerado 
mais trabalho doméstico) 

2016 52,9 51,5 54,4 

Força de trabalho  

Proporção de pessoas de 14 
anos ou mais de idade 

2016 62,9 74,0 52,8 

Trabalhadores Autônomos 2016 24,7 29,0 19,0 

Cuidado de idosos ou incapazes 2016 2,4 1,5 3,6 

Empreendedores 2016 4,7 5,7 3,3 

População de 14 anos ou mais de 
idade ocupada por setor  

Agropecuária 2016 10,0 14,0 4,7 

Indústria 2016 20,8 28,4 10,7 

Serviços 2016 69,2 57,6 84,5 

Ocupação Informal Atividades não agrícolas 2016 35,6 34,4 37,0 

Trabalho em tempo parcial Pessoas de 14 anos ou mais  2016 20,2 14,1 28,2 

 
Nível de instrução da população de 
25 anos ou mais, por sexo 

Sem instrução e Ensino 
Fundamental incompleto 

2016 41,8 43,4 40,5 

Ensino Fundamental ou 
Médio incompleto 

2016 13,1 13,5 12,7 

Ensino Médio completo ou 
Superior incompleto 

2016 29,7 29,6 29,9 

Ensino Superior completo 2016 15,3 13,5 16,9 

 
Participação das mulheres em 
cargos 

Cargos ministeriais governo 2017 - - 7,1 

Câmara dos Deputados 2017 - - 10,5 

Câmara dos Deputados 2014 - - 9,9 

Cargos gerenciais 2016 - - 39,1 

Policiais militares e civis 2013 - - 13,4 

Fonte: elaboração própria (2020) com base nos dados do IBGE 
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De maneira geral, as mulheres encaram enormes dificuldades no mercado 

de trabalho, são a maioria da população desempregada e, quando ocupadas, 

recebem salários inferiores aos dos homens. Assim, faz-se necessário continuar com 

o desafio de buscar por transformações nas condições nas quais elas estão inseridas, 

com vistas a reduzir a discriminação de gênero ainda existente após tantas conquistas 

e mudanças alcançadas durante o século XX (LAMEIRAS; CARVALHO, 2017; SILVA, 

2018).  

 

3.2 As conquistas das mulheres no mercado de trabalho 

Ao longo de muitas décadas, a mulher presenciou mudanças sociais, 

políticas e econômicas, mas, aos poucos, foi conquistando espaços na sociedade. 

Entre esses espaços conquistados, temos o direito ao voto, com o ineditismo da 

Constituição de 1934, e o Estatuto da Mulher Casada na década de 1960, devolvendo 

a plena capacidade à mulher, bem como a Lei do Divórcio de 1977 e o princípio da 

igualdade entre homens e mulheres nos direitos e deveres, além da proibição de 

qualquer forma de preconceito ou discriminação (SANTOS, 2012).  

O princípio da igualdade, advindo com a Constituição Federal de 1988, foi 

uma grande conquista, mas a mulher continua obtendo novos espaços no mercado 

de trabalho, na política, na sociedade e na economia devido ao seu comprometimento 

em manter o equilíbrio sem abrir mão da sua feminilidade (SANTOS, 2012), além de 

sua capacidade de enfrentar desafios com seriedade, administrando conflitos com 

criatividade e recursos escassos, o que a fortalece para conseguir conciliar a vida 

pessoal com a social e a profissional (CALIL, 2000).  

A capacidade de enfrentar desafios em um cenário altamente competitivo 

e discriminatório (LIMA et al., 2013) é apenas um dos conflitos vivenciados pelas 

mulheres, que, no século passado, enfrentavam dupla jornada de trabalho (SANTOS, 

2012). Já no século XXI, as mulheres se encontram diante de uma tripla jornada para 

conciliar, o que evidencia o largo distanciamento da sua condição profissional em 
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relação à do homem (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000).  

O tempo ainda permanece como o fator de maior conflito vivenciado pelas 

mulheres, pois a dualidade “trabalho/família” requer um alto controle emocional para 

amenizar os impactos nas performances das atividades domésticas, do 

gerenciamento do convívio familiar, dos desafios de desempenho contínuo 

profissional, e por ser considerado uma competência feminina e um objeto de divisão 

com seus/suas companheiros(as) (STROBINO; TEIXEIRA, 2010; ZAMPIER; 

TAKAHASHI, 2011).    

O trabalho feminino brasileiro caracteriza-se por dois paradigmas: o da 

constância, pelo elevado número de inserção de mulheres no mercado profissional, 

sendo a maioria precarizado ou com baixo valor remuneratório ou, ainda, em ambiente 

de trabalho insalubre e com períodos prolongados de atividade; e o da alteração, em 

virtude do acesso acentuado da mulher à formação superior (BRUSCHINI, 2007). 

Dessa forma, o trabalho feminino ainda é posicionado como inferior ao 

trabalho masculino (HENDERSON; FERREIRA, 2012), a discriminação permanece, 

os salários continuam inferiores aos recebidos pelos homens, assim como a crença 

estabelecida de que alguns trabalhos não são feitos para as mulheres (CARVALHO 

NETO; TANURE; ANDRADE, 2010). Uma maioria continua desempenhando trabalho 

sem muita atribuição de responsabilidade, o período de descanso é dividido com os 

afazeres domésticos, com os filhos e com o lazer (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2000), 

além de o trabalho doméstico ser considerado improdutivo (HIRATA; PRÉTECEILLE, 

2012) e não ser valorizado socialmente (CAPPELLE et al., 2004).  

 

3.3 Mulheres no volante – “será uma profissão de e para homens?”  

As pesquisas acadêmicas brasileiras mais recentes, abordando gênero, 

enfatizam que alguns estudos ainda mostram a prevalência masculina no ambiente 

de trabalho (BANDEIRA, 2014; BRUNSTEIN; COELHO JR., 2006; MOREIRA et al., 
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2011), evidenciando o discurso hegemônico masculino pautado no machismo e um 

discurso consciente feminino de desigualdade, mas aceito por necessidade de 

sobrevivência no mercado de trabalho (MACÊDO; MACÊDO, 2004).  

Nas análises anteriores, descreveu-se como tem sido a história evolutiva 

de conquistas das mulheres no mercado de trabalho, bem como as dificuldades 

enfrentadas pelo público feminino. As experiências vivenciadas foram transformando 

a concepção das mulheres sobre trabalho, mercado de trabalho, oportunidades 

profissionais, qualidade de vida e os impactos desses fatores sobre suas decisões 

profissionais, familiares e sociais (MAINERO; SULLIVAN, 2005).  

E, ainda, discorreu-se sobre os desafios que, diariamente, são impostos a 

elas para que sejam consideradas bem-sucedidas profissionalmente. Na maioria das 

vezes, as mulheres são objeto de comparações com os homens, com o discurso de 

igualdade, mesmo sendo elas detentoras de uma carga laboral superior (FERRAZ; 

MAPURUNGA; FERRAZ, 2012; NASSIF; ANDREASSI; TONELLI, 2014).  

Nesse cenário de trabalho intenso, sem tempo adequado para lazer, 

formação, trabalho e família, surge a oportunidade de um trabalho flexível, tanto em 

horário quanto em cobranças profissionais, com remuneração igual à do homem, que 

é a de ser motorista de aplicativo, bem como a alternativa de escolher aplicativos que 

são especificamente voltados às mulheres. No entanto, esse espaço, mesmo em 

amplo crescimento e abertura irrestrita às mulheres, ainda é um local basicamente 

invisível à academia, tendo em vista o número inexpressivo de pesquisas.  

Assim, esta proposta de tese tem por foco pesquisar as mulheres que estão 

inseridas nesse segmento de mobilidade administrada por meio de aplicativos na 

cidade de São Paulo. Esses espaços profissionais ainda são culturalmente 

considerados masculinos, por serem uma atividade que sempre foi realizada por 

homens (SILVA, 2016), tanto na direção profissional de veículos utilitários quanto de 

veículos de transporte de carga. Cenário semelhantes foram encontrados nas 

pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, pois o número de pesquisas é, em 

sua maioria, voltado ao público masculino.  
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Na literatura internacional, foram encontradas apenas quatro pesquisas, 

nos últimos 20 anos, em que público-alvo era a mulher desempenhando a atividade 

de motorista (SILVA, L. 2016). Em 1999, foram pesquisadas 27 mulheres motoristas 

de caminhão de longa distância de uma transportadora do Oeste de Kentucky (EUA) 

com foco nos fatores estressores no trabalho (BERNARD; BOUCK; YOUNG, 2000). 

No ano seguinte, pesquisaram 284 mulheres motoristas de caminhão da Mid-America 

Truck Show. A pesquisa foi realizada durante o maior evento de caminhões do mundo, 

sediado no Centro de Exposições de Kentucky, em Louisville (REED; CRONIN, 2003). 

Somente nove anos depois, outra pesquisa foi realizada, com 50 motoristas. A 

pesquisa estudou homens e mulheres nas áreas rurais de Ohio (LAYNE; ROGERS; 

RANDOLPH, 2009). Em 2012, na região metropolitana do Porto, pesquisaram as 

motoristas do Grupo TRACAR (BRÍZIDA, 2012).  

Essas pesquisas mostraram que a maioria das caminhoneiras tinha o 

esposo como companheiro de viagens, não tinham filhos, ficavam em torno de 15 dias 

nas estradas, longe de casa, e passaram por algum assédio (BERNARD; BOUCK; 

YOUNG, 2000). Elas também apresentavam elevado estresse no trabalho em virtude 

da pressão por cumprimento de prazos nas entregas (REED; CRONIN, 2003). A 

hipertensão e a sinusite eram problemas de saúde comuns entre os homens e 

mulheres, mas a bronquite, as dores lombares e a artrite eram frequentes apenas nas 

mulheres (LAYNE; ROGERS; RANDOLPH, 2009; SILVA, 2016). As motoristas 

pesquisadas relataram facilidade em se adaptar ao trabalho, em se integrar ao coletivo 

de trabalhadores homens e em conciliar família e trabalho, divergindo dos homens 

que expuseram ser uma problemática essa combinação trabalho-família. Contudo, 

elas relataram sentir constrangimento na atividade durante o manuseio das cargas 

(BRIZIDA, 2012).  

Ao buscar por pesquisas nos últimos 20 anos com foco na profissão de 

motoristas na literatura nacional e internacional, percebeu-se a escassez de trabalhos 

sob a perspectiva de gênero. A maioria contempla apenas os homens. As pesquisas 

encontradas na literatura nacional, com foco na motorista mulher, resumem-se a 

apenas seis, sendo três dissertações, duas teses e um TCC.  
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Entre esses estudos, apenas um TCC pesquisou motoristas de aplicativos 

em Porto Alegre (FALLAVENA, 2017); três dissertações pesquisaram motoristas de 

ônibus, uma no Rio de Janeiro (VELLOZO, 2010), outra em Araraquara e São Carlos 

(CELESTINI, 2015) e outra em Curitiba (CARVALHO, 2017); e duas teses, uma 

pesquisou uma transportadora em Itupeva/SP (SILVA, 2016) e outra focou motoristas 

de caminhão (SALVAGNI, 2016). 

Essas pesquisas observaram as condições de trabalho (SILVA, 2016; 

VELLOZO, 2010), a sociabilidade com o cotidiano (CELESTINI, 2015), a identidade 

de gênero (SALVAGNI, 2016), os desafios para acesso e permanência na profissão 

(CARVALHO, 2017) e as trajetórias de carreiras (FALLAVENA, 2017). Os resultados 

mostraram que as mulheres sofrem com desgastes físicos devido à inadequada 

ergonomia dos ônibus, que são projetados para homens, além de esgotamento físico 

e mental (CELESTINI, 2015; VELLOZO, 2010). Foi identificada a terceira jornada de 

trabalho (CELESTINI, 2015), a frequência de dores lombares, o uso de drogas e 

anfetaminas para combater o sono, o estresse e infecção urinária (SILVA, 2016). 

Foi relatado que a primeira viagem como motorista profissional foi 

inesquecível (SILVA, 2016) e que a maioria virou motorista “por acaso”, seja por 

necessidade financeira ou por falta de perspectiva de emprego (FALLAVENA, 2017). 

Elas afirmaram que, apesar das dificuldades de conciliação entre a vida dentro e fora 

do caminhão (SILVA, 2016), dentro das empresas não existe diferenciação no 

tratamento (CELESTINI, 2015). Ficou evidenciado ainda que a profissão concretiza 

autenticidade, balanço e desafios, mas há precarização na carreira e o futuro é 

instável pela falta de legalidade, nos casos dos aplicativos (FALLAVENA, 2017). 

Outrossim, observou-se que a profissão é permeada por contradições e 

que, apesar do alto grau de empoderamento, elas ainda são submetidas ao poder 

machista do sexo masculino (CARVALHO, 2017) e que precisavam mostrar serem 

seguras de si e tão capazes quanto os homens na condução dos ônibus (CELESTINI, 

2015). Foi evidenciado o hábito de se portar como homens para ignorar situações 

discriminatórias (SILVA, 2016) e evitar cantadas e assédios, moral e sexual 

(CELESTINI, 2015). Elas relataram que há muito preconceito pela orientação sexual, 
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constantes conflitos conjugais decorrentes da vida profissional e falta de infraestrutura 

nos postos rodoviários (SILVA, 2016).  

Entre essas pesquisas, no contexto brasileiro, cabe destacar a de Julice 

Salvagni (2016), por se tratar de um estudo pautado na fotoetnografia e entrevistas 

durante os percursos das viagens dentro da boleia do caminhão. Durante um período 

de 3 anos, a pesquisadora viajou com 14 motoristas, com duração de 5 a 40 dias e 

conseguiu entrevistar um total de 22 motoristas. A pesquisa objetivava analisar 

identidade de gênero no trabalho de caminhoneira. Entre os resultados, destaca-se o 

fato de serem consideradas loucas pelos familiares e serem julgadas de incapazes de 

dirigir caminhão. Elas se vestiam com trajes masculinos e se comportavam como 

homens para mostrar capacidade e não serem confundidas com amantes. Para não 

serem chamadas de frágeis, elas dirigiam mais de 10 horas por dia e executavam os 

serviços de pesos elevados. Os conflitos vivenciados por elas eram dificuldades para 

conciliar casa/caminhão, família/estrada, vaidade/graxa, privado/público. Elas não 

possuíam vida social, pois trabalhavam de três a seis meses direto, sem intervalo 

(SALVAGNI, 2016). 

 



 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos adotados na tese, 

de abordagem qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2006) e natureza exploratória 

(CRESWELL, 2010, 2014), que utilizou a grounded theory como estratégia de 

pesquisa, seguindo as diretrizes propostas por Charmaz (2009). Assim, primeiramente 

são apresentados os pressupostos que caracterizam os posicionamentos ontológicos, 

epistemológicos e metodológicos adotados pela pesquisadora.  

Em seguida, são descritas as ações e decisões tomadas no processo de 

definição e acesso ao campo, bem como são descritos detalhadamente todos os 

passos percorridos durante a realização das 30 entrevistas, por meio de três fases de 

coleta de dados. As entrevistas foram abertas e em profundidade, mas seguindo um 

roteiro semiestruturado para possibilitar que nenhum contexto ficasse sem ser 

abordado. Elas ocorreram no intervalo de fevereiro de 2018 a setembro de 2019 e 

totalizaram 40h20min de relatos gravados. Todas as entrevistas foram transcritas, e 

notas de campo foram registradas (vide Apêndice F). 

As três fases deram-se por meio de ações recursivas e simultâneas 

conforme estudo indutivo visando explorar novos insights, direcionar as análises e 

refinar a pergunta de pesquisa (vide Figura 5). Inicialmente, a pergunta era: “Como as 

mulheres motoristas constroem sentido numa profissão permeada de sofrimento?”. 

Após a primeira fase de coleta, percebeu-se muita satisfação, e elas evidenciavam 

gratidão por estarem trabalhando com liberdade e autonomia em um trabalho flexível.  

Reformulei a pergunta e retornei para uma segunda fase, mas tendo a 

pergunta: “Como as mulheres vivenciam a liberdade em um trabalho flexível como o 

de motorista de aplicativo?” apenas como orientação e foco. Analisou-se e percebeu-

se que elas direcionavam muito esforço traçando estratégias para que o trabalho 

desse certo. Reformulamos novamente a pergunta visando explorar essa brecha, 

mantendo as perguntas abertas para melhor compreensão do fenômeno. Assim, 

reconstruímos a nossa pergunta de pesquisa, que foi norteadora para a terceira e 

última fase: “Como as mulheres vivenciam o trabalho flexível de motorista de 
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aplicativo, mediado por plataformas digitais, na cidade de São Paulo?”. 

Na sequência, relato a pesquisa netnográfica realizada nos grupos de 

WhatsApp. Esse processo ocorreu simultaneamente à realização das entrevistas, mas 

apresento separadamente para evidenciar algumas vivências e experiências que são 

específicas e colaboram na compreensão das incertezas, inseguranças, 

vulnerabilidades e ambientação que consolida o engajamento e a construção da 

confiança entre os membros do grupo. As postagens foram acompanhadas 

diariamente nos sete grupos de WhatsApp, com foco em compreender como ocorriam 

as inter-relações e engajamentos das motoristas com o grupo em torno das atividades 

desenvolvidas e seus desafios decorrentes. O período foi de 18 meses, de 14 de abril 

de 2018 a 14 de outubro de 2019, somando 548 dias.   

Em seguida, apresento as etapas de codificações inicial, focalizada, axial e 

seletiva que objetivaram elucidar o raciocínio da construção da teoria, bem como 

explicar a condução do método para a seleção dos códigos que foram surgindo em 

cada etapa, dando direcionamento para o reajuste do instrumento utilizado como eixo 

norteador das entrevistas. Além disso, são apresentados os raciocínios e análises na 

junção dos códigos mais importantes, constituindo os grupos e as subcategorias de 

primeira e segunda ordens, as agregações que contextualizam a categorial central. 

Por fim, apresento o mapeamento da literatura, o qual foi realizado somente 

após terminadas as etapas de coleta e análise dos dados, e descrevo o processo aqui 

para evidenciar como se deu a escolha dos autores trabalhados e discutidos no 

referencial teórico, no Capítulo 2. Ainda relato os documentos secundários utilizados, 

pois o processo de coleta de dados foi desenvolvido por meio de múltiplas fontes, 

devido ao campo escolhido ser uma profissão recente, “motorista por aplicativo”. O 

conhecimento sobre sua funcionalidade e operacionalização, a qual é baseada no uso 

da tecnologia gerenciada por algoritmos para conectar os clientes, “passageiros”, aos 

prestadores de serviços, “o motorista”, ainda é pouco explorado e se encontra em 

processo de construção. 

É relevante informar que a pesquisa teve seu projeto submetido ao Comitê 

de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação 
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Getulio Vargas (CEPH/FGV) para avaliação antes do início das entrevistas e foi 

aprovada via Parecer n. 82/2018 (vide Anexo A). As participantes deveriam ser 

mulheres, maiores de 18 anos, habilitadas com CNH categoria B ou mais contendo 

autorização para exercer atividade remunerada (EAR), cadastradas em algum dos 

aplicativos em funcionamento na cidade de São Paulo-SP, autorizar a entrevista e 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.1 Pressupostos ontológico, epistemológico e metodológico da pesquisa 

Uma pesquisa necessita que o pesquisador se posicione quanto ao 

paradigma adotado, evidenciando seus valores, crenças e técnicas. Nas pesquisas 

em Administração, tem prevalecido o paradigma positivista numa posição realista, 

determinista e nomotética (TEIXEIRA; NASCIMENTO; CARRIERI, 2012; PAULA, 

2016; SILVA; RUSSO; OLIVEIRA, 2018); em específico nos Estudos Organizacionais, 

o paradigma funcionalista é quase uma ortodoxia (PROLO; LIMA; SILVA, 2018).  

As pesquisas qualitativas continuam sendo criticadas, em virtude de muitos 

estudos carecerem de maior rigor e qualidade na condução da pesquisa (GIOIA; 

CORLEY, HAMILTON, 2013). Contudo, no final da década de 1980, discretamente, 

as pesquisas qualitativas fundamentadas no paradigma interpretativista começaram a 

se expandir (PROLO; LIMA; SILVA, 2018), nas lentes do construcionismo e na 

metodologia da grounded theory, ampliando gradativamente o seu espaço para 

compreender como o conhecimento é socialmente construído (BANDEIRA-DE-

MELLO; CUNHA, 2010; CUNLIFFE, 2008).  

Minha pesquisa adota uma abordagem qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 

2005) por buscar compreender o significado das situações para as pessoas e os 

efeitos consequentes em suas vidas. Acredito que essa abordagem oportuniza um 

entendimento mais amplo e aprofundado do fenômeno estudado em torno das 

experiências dos indivíduos sobre esse fenômeno (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

2013).  
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A pesquisa é de natureza exploratória, pois investiga um universo ainda 

emergente e pouco conhecido, visando proporcionar maior familiaridade com o 

problema (GIL, 2010). O fenômeno deste estudo é a precarização nas relações de 

trabalho das motoristas de aplicativos que têm a tecnologia como plataforma de 

suporte e gestora das demandas, interligando solicitantes de serviços aos 

trabalhadores ofertantes de trabalho não profissionalizados. A exploração faz-se 

necessária para compreender as ambiguidades e crenças vivenciadas pelo indivíduo 

ou pelos grupos inseridos nesse formato de trabalho, além de possibilitar o 

entendimento dos comportamentos adotados para enfrentamento das diversidades 

(CRESWELL, 2010, 2014).  

Uma vez apresentada a abordagem e a natureza da pesquisa desta tese 

“qualitativa, exploratória”, faz-se necessária a apresentação do posicionamento 

ontológico e epistemológico adotado pela pesquisadora. Afinal, desde a constituição 

do diagrama paradigmático de Burrell e Morgan (1979), diversos debates têm sido 

realizados entre os pesquisadores defensores de cada paradigma (PAULA, 2016) e, 

no Brasil, é a maior referência adotada nos Estudos Organizacionais (CALDAS, 2005).  

Kuhn (2006) argumenta que as teorias científicas evoluem, se transformam 

e ficam melhores a cada surgimento de novos estudos. De acordo com o levantamento 

realizado por Paula (2016), as pesquisas desenvolvidas nos Estudos Organizacionais 

nos últimos 20 anos revelaram que as abordagens sociológicas adotadas vão além 

dos quatro paradigmas de Burrell e Morgan, e atualmente são funcionalista, 

interpretativista, humanista, estruturalista, pós-estruturalista e realista crítica (PAULA, 

2016).  

Esta pesquisa é fundamentada no paradigma interpretativista, por acreditar 

que os significados do trabalho executado pelas motoristas são compartilhados pela 

maioria, e as estratégias adotadas são negociadas entre os participantes e 

transferidas para os novatos. Portanto, o foco da pesquisa é compreender como as 

relações são construídas (MARSH; FURLONG, 2002) e os engajamentos, 

estabelecidos. O trabalho é desenvolvido em um novo formato, mediado por 

tecnologia, repleto de desafios, e será compreendido a partir do olhar do indivíduo e 
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da percepção dessas motoristas, que atualmente estão vinculadas aos aplicativos de 

São Paulo.  

Dentro desse contexto, a realidade é construída no momento da interação, 

e o paradigma interpretativista permite compreender e explicar os processos surgidos 

de ações propositais das pessoas, bem como entender a intencionalidade na 

interação entre pesquisador e pesquisado (VERGARA, 2005; VERGARA; CALDAS, 

2005). Essa dinâmica é complexa e subjetiva, mas repleta de significados que 

oportunizam a compreensão de fenômenos complexos (AMBONI et al., 2017).  

Esse paradigma foi escolhido para a pesquisa desta tese por acreditar que 

uma compreensão ampla e profunda do fenômeno seja possibilitada ao adotar a 

perspectiva teórica do construcionismo social (SCHWANDT, 2006). Essa lente teórica 

foca a experiência subjetiva (BURRELL; MORGAN, 1979), que pode ser influenciada 

por diversos fatores ambientais, culturais, ambientais, locais, econômicos, entre 

outros (GIOIA; CORLEY; HAMILTON, 2013).  

A pesquisa foi realizada com mulheres que trabalham como motorista de 

aplicativo, sem nenhuma regulamentação, que são cotidianamente bombardeadas 

com discursos sedutores “de empoderamento, de autonomia pela inexistência de 

regras, sendo empreendedora de si mesma, de flexibilidade para decidir o melhor 

momento para trabalhar e no momento que quiser”. Esses discursos maquiam o 

processo de precarização do trabalho brasileiro.  

Dessa maneira, eu, como pesquisadora, acredito ser fundamental 

reconhecer os discursos socialmente construídos e o poder que eles possuem para 

convencimento social, bem como são introjetados e verbalizados como verdades, 

além das estratégias adotadas pelas mulheres para suportar o contexto de exploração 

não percebido e as consequências ao bem-estar pessoal, familiar e social. Portanto, 

na intenção de compreender esse cenário, ainda incerto, permeado de irregularidades 

e situações ambíguas, adotou-se o método de estudo indutivo, por permitir novas 

descobertas num processo recursivo e dinâmico entre as fases de entrevistas, 

análises em busca de regularidades e inconformidades, e readequações nos 

instrumentos e redirecionamento da pesquisa (SAUNDERS, LEWIS; THORNHILL, 
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2009; GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO, 2010).  



 

 

 
Figura 5 – Processo recursivo da grounded durante as fases de coleta e análise de dados 
Fonte: elaboração própria (2020) 



 

4.2 Entrada no Campo e Acesso ao público-alvo  

Desde o início do doutorado, o meu interesse era pesquisar sobre a mulher 

no mercado de trabalho, pois, mesmo com todas as conquistas, ela ainda sofre com 

preconceitos e muitos questionamentos em torno de suas capacidades. Em alguns 

espaços, ela continua necessitando se estereotipar, com vestimentas que remetem 

ao masculino, bem como modificar a postura e/ou comportamento visando 

representar, simbolicamente, a força do homem, e obter tanto respeito quanto espaço 

para conseguir estabelecer o mesmo nível de diálogo.  

O meu público-alvo, motoristas de aplicativos, foi pensado, pela primeira 

vez, no segundo semestre do ano de 2017, quando eu fazia o segundo ano do 

doutoramento. A partir desse momento, iniciei um levantamento de informações para 

compreender o contexto operacional dos aplicativos, levantar os que estavam em 

funcionamento na cidade de São Paulo e como estava sendo o movimento das 

mulheres para se inserirem nesse cenário, o qual se mostrava, e ainda é, tão 

desafiador e permeado por preconceitos com relação à mulher desempenhando essa 

atividade. A profissão de motorista, histórica e culturalmente, sempre foi um local 

profissional ocupado por homens.  

Apresentei meu interesse para a minha orientadora, Professora Maria José, 

e em conjunto percebemos a oportunidade que se abria para pesquisas em 

Administração, em especial na linha de Estudos Organizacionais. Analisamos 

algumas possibilidades, definimos a grounded theory como estratégia de pesquisa e 

as diretrizes propostas por Charmaz (2009) como eixo norteador. O seu livro “A 

construção da teoria fundamentada”, de 2009, descreve minuciosamente um conjunto 

de diretrizes que auxiliam e guiam a pesquisa qualitativa. Ademais, minha orientadora 

solicitou que eu realizasse uma primeira rodada de entrevistas para explorar o campo. 

Durante os meses de setembro e outubro do ano de 2017, realizei um 

levantamento dos aplicativos que estavam em funcionamento na cidade de São Paulo 

e detectei a existência de aplicativos mistos, que transportam as pessoas 

independentemente do sexo, mas havia quatro aplicativos com constituição específica 

para transporte exclusivo de mulheres, além de serem conduzidos apenas por 
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mulheres. Esses aplicativos são o Lady Driver, o Nüshu, o 99Flores e o FemiTáxi13. 

Alguns aplicativos serão caracterizados no Capítulo 4, Seção 4.1.1, com um esboço 

resumido contendo a linha do tempo de surgimento desses aplicativos na cidade de 

São Paulo. 

No início do mês de novembro, eu comecei a buscar o contato dos 

responsáveis pelos aplicativos femininos, em diversos sítios, principalmente no 

Linkedin e no Facebook. Ao localizar os grupos ou páginas, entrei em contato pelo 

Messenger com os responsáveis para solicitar um e-mail e a pessoa responsável pelo 

aplicativo. Em seguida, enviei e-mail para Lady Driver, Nüshu e FemiTáxi. No e-mail, 

me apresentei como doutoranda da FGV, falei sobre o objetivo da minha pesquisa de 

tese, solicitei a possibilidade de agendar uma entrevista e uma oportunidade para 

visitar a estrutura administrativa onde funcionavam, e ainda, se possível, obter uma 

explanação do processo de implantação e funcionamento do aplicativo.  

No dia 8 de novembro de 2017, obtive retorno apenas do e-mail enviado 

para o aplicativo Lady Driver, agradecendo o interesse, informando a falta de agenda 

da CEO e fundadora e encaminhando o contato de uma das sócias, a qual me 

concederia uma rápida entrevista. No dia 10 de novembro do ano de 2017, realizamos 

uma entrevista prévia por Skype, pois ela se encontrava no oitavo mês de gestação e 

não haveria condições de fazermos presencialmente.  

Durante a conversa, ela apresentou as razões para abertura do aplicativo 

com foco em transportar apenas mulheres, que se deu após uma situação de assédio 

ocorrida com a CEO e fundadora, e reafirmou a impossibilidade de marcar uma 

entrevista com a CEO devido a sua agenda com inúmeros compromissos. Ela me 

pediu maiores informações sobre a pesquisa, e detalhei os objetivos e as pretensões 

iniciais. Informei as questões éticas de proteção e garantia de sigilo das participantes, 

bem como o interesse em fazer um estudo de caso da Lady Driver, e ela, de pronto, 

 
13  No final do ano de 2019, a cidade de São Paulo já contava com então legalizados e em 

funcionamento os aplicativos femininos Lady Driver, FemiTáxi, Nüshu, Venuxx e U-Elas (Elas na 
Direção da Uber, com previsão para início em 2020. Fonte: https://www.uber.com/pt-
BR/newsroom/uber-lanca-elas-na-direcao/). O 99Flores foi extinto após a venda da 99POP para 
a Didi Chuxing (Fonte: https://99app.com/sobre-a-99/). Acesso em 20/10/2019. 

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-lanca-elas-na-direcao/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-lanca-elas-na-direcao/
https://99app.com/sobre-a-99/
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informou que faria uma reunião com os demais sócios para averiguar a possibilidade 

de permitir o meu acesso às informações do aplicativo. 

Nessa entrevista, ela perguntou a quantidade de motoristas de que 

precisava, e naquele momento, informei a quantidade de 60, pensando num 

quantitativo suficiente para a execução de quatro fases e melhor exploração do 

contexto até chegar à saturação teórica. Ela informou que solicitaria, à responsável 

pelos cadastros das motoristas no aplicativo, uma relação com os nomes e os contatos 

das 60 motoristas que precisávamos, e que também organizaria um local para 

realizarmos as entrevistas dentro da sede administrativa, pois assim não seria 

necessário o deslocamento até elas.  

Ela também afirmou que verificaria, com os demais sócios, a possibilidade 

de permitir acesso para uma visita à sede de funcionamento administrativo e 

tecnológico do aplicativo, com foco em conhecer a estrutura de apoio e suporte do 

aplicativo. Contudo, se passaram 90 dias, diversos contatos foram realizados com a 

secretária do Lady Driver, tanto por e-mail quanto por telefone, em virtude de a sócia 

estar de licença-maternidade, mas não houve nenhum avanço.  

Os contatos ocorreram semanalmente, durante os meses de novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Os feedbacks sempre eram: “Agradecemos pelo 

interesse da sua pesquisa [...] sua mensagem já foi encaminhada à equipe 

responsável [...] aguarde que entraremos em contato” (fragmentos de um dos e-mails, 

datado de 3/1/2018, às 11h10).  

Com base nesse cenário de dificuldades em obter acesso às motoristas, 

uma alternativa encontrada foi pesquisar os grupos e comunidades registrados no sítio 

do Facebook, me cadastrar, informar aos administradores o motivo do meu cadastro 

e solicitar autorização da minha presença junto ao grupo. Assim, me cadastrei em 

todos os grupos de motoristas de aplicativos da cidade de São Paulo que constavam 

registrados no Facebook; alguns eram fechados, com acesso restrito, e outros eram 

abertos, de acesso público.  

Eu consegui autorização dos administradores de quase todos os grupos, 
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exceto três, porque eles autorizavam apenas pessoas registradas em algum aplicativo 

e que estivessem em atividade e, como forma de comprovação do vínculo e situação 

“ativa”, solicitavam o envio de um print da tela do aplicativo no celular, onde constam 

a nota de avaliação, as porcentagens de aceitação e cancelamento de corridas, a 

quantidade de viagens já realizadas e o tempo há que dirige para o aplicativo. 

Em relação aos grupos fechados, a permissão concedida pelos 

administradores foi apenas para eu acompanhar as interações dos membros 

registrados, e, caso eu necessitasse entrar em contato com algum dos membros, os 

contatos deveriam ser no particular. Em caso da utilização de alguma informação, eles 

não permitiam a divulgação de dados ou de imagens que levassem à identificação de 

qualquer membro. Informei que garantia o sigilo absoluto dos membros participantes 

e que a pesquisa teria um protocolo ético registrado junto à FGV.  

Todos os administradores me solicitaram que eu não fizesse nenhuma 

interação nas publicações, como pesquisadora, exceto se eu me registrasse e me 

tornasse motorista de aplicativo. No entanto, deram a permissão para realizar a 

inclusão de posts descrevendo os objetivos da pesquisa, mas que eles não 

garantiriam a obtenção de respostas de algum membro cadastro no grupo ou página 

nem fariam qualquer intermediação para auxiliar o processo.  

No Quadro 1, estão relacionados os grupos de maior quantidade de 

membros ou as páginas que possuem a maior quantidade de curtidas. Já no Quadro 

2, estão destacadas as quatro comunidades destinadas especificamente às mulheres 

que trabalham como motoristas de aplicativos ou às que usam apenas aplicativos 

dirigidos por mulheres. 
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Quadro 1 – Grupos de motoristas de aplicativos, registrados no Facebook, com maior 

quantidade de membros participantes  

Grupos Fechados Nº membros 

Ladies Only Riders & Drivers – LORD  
https://www.facebook.com/groups/ubertransporterforladiesmy/members/  

14.643 

Motoristas Parceiros Uber Portugal – (Grupo arquivado em 07/11/2019) 
https://www.facebook.com/groups/1840719032811404/members/  

4.049 
  

Uber Brasil - Motoristas e Passageiros (Tudo para Uber) – Grupo público 
https://www.facebook.com/groups/798061563692945/members/  

4.049 

UBER Motoristas e Passageiros Brasil (7.001 foram direcionados p/Uber depressão–banidos) 
https://www.facebook.com/groups/ubersampa/members/  

14.193 
  

99 POP - MOTORISTA BRASIL 
https://www.facebook.com/groups/99POPBRASIL/members/  

56.387 

Motoristas de aplicativos - Estado de SP 
https://www.facebook.com/groups/136428470317344/members/  

1.365 

Motoristas SP: 99pop / Cabify / Uber 
https://www.facebook.com/groups/175058616355970/members/  

5.453 

UBER – Motoristas 
https://www.facebook.com/groups/540194489468185/members/  

8.315 

Uber Motoristas – SP 
https://www.facebook.com/groups/1593691577589619/members/  

13.522 

Uber MOTORISTAS sem mi-mi-mi 
https://www.facebook.com/groups/1251834444868309/members/  

124.780 

Uber Motoristas SP 
https://www.facebook.com/groups/1683001295289234/members/  

2.298 

UBER São Paulo - Motoristas e Clientes – (Grupo arquivado em 19/09/2019) 
https://www.facebook.com/groups/uberspmtcts/members/ 

9.245 

UBER SEM MIMOS  
https://www.facebook.com/groups/189574568258170/members/  

8.508 

Uber X - Motorista Sp 
https://www.facebook.com/groups/593872797476836/members/  

2.673 

Uber X motorista SP 
https://www.facebook.com/groups/1142210115895147/members/  

10.727 

Fonte: elaboração própria (2018 e atualizados em 01/12/2019) 

 

Quadro 2 – Páginas e comunidades de motoristas de aplicativos, registradas no 

Facebook, destinadas às mulheres, motoristas e passageiras 

Grupos Fechados Nº curtidas 

Lady Driver – Página / Comunidade  
https://www.facebook.com/pg/appladydriver/community/?ref=page_internal/  
https://ladydriver.com.br/  

54.966 

Venuxx – Página / Comunidade 
https://www.facebook.com/pg/NushuApp/about/?ref=page_internal  
https://venuxx.com/  

16.754 

Femitáxi – Página / Comunidade  
https://www.facebook.com/pg/femitaxibr/about/?ref=page_internal  
http://www.femitaxi.com.br/  

9.010 

Nüshu – Página / Comunidade 
https://www.facebook.com/pg/NushuApp/about/?ref=page_internal  
http://nushu.com.br/  

8.018 

Fonte: elaboração própria (2018 e atualizados em 01/12/2019) 

 

https://www.facebook.com/groups/ubertransporterforladiesmy/members/
https://www.facebook.com/groups/1840719032811404/members/
https://www.facebook.com/groups/798061563692945/members/
https://www.facebook.com/groups/ubersampa/members/
https://www.facebook.com/groups/99POPBRASIL/members/
https://www.facebook.com/groups/136428470317344/members/
https://www.facebook.com/groups/175058616355970/members/
https://www.facebook.com/groups/540194489468185/members/
https://www.facebook.com/groups/1593691577589619/members/
https://www.facebook.com/groups/1251834444868309/members/
https://www.facebook.com/groups/1683001295289234/members/
https://www.facebook.com/groups/uberspmtcts/members/
https://www.facebook.com/groups/189574568258170/members/
https://www.facebook.com/groups/593872797476836/members/
https://www.facebook.com/groups/1142210115895147/members/
https://www.facebook.com/groups/1950483328546588/members/
https://ladydriver.com.br/
https://www.facebook.com/pg/NushuApp/about/?ref=page_internal
https://venuxx.com/
https://www.facebook.com/pg/femitaxibr/about/?ref=page_internal
http://www.femitaxi.com.br/
https://www.facebook.com/pg/NushuApp/about/?ref=page_internal
http://nushu.com.br/
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Um fator muito importante de ser mencionado é que, em todas as minhas 

aproximações com as mulheres que exercem a atividade de motoristas, eu sempre 

me apresentei como aluna de doutoramento da FGV, porque era evidente o receio 

delas em conversar comigo, por medo de eu estar sob as ordens dos aplicativos, 

podendo prejudicá-las de alguma forma, ou, ainda, que eu pudesse ser uma jornalista 

e expô-las indevidamente na mídia.  

Dessa forma, em alguns momentos, também se fez necessário que eu 

apresentasse alguma identificação para comprovar meu vínculo de aluna da FGV ou 

de professora da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Essa identificação foi 

realizada com o envio da foto da carteira de estudante ou da carteira de professora. 

Em outros momentos, mesmo com a identificação, algumas motoristas não aceitaram 

conversar comigo sobre o assunto em pesquisa. 

No dia 13 de fevereiro, às 8h58min, publiquei um post em todos os grupos 

e páginas apresentando os objetivos da minha pesquisa, com foco em mulheres que 

trabalhavam como motoristas de aplicativos, bem como informei meu contato 

particular de WhatsApp para as motoristas interessadas em fazer parte da pesquisa, 

para que entrassem em contato pelo privado ou pelo WhatsApp, para agendarmos um 

horário e, então, me concedessem uma entrevista. No prazo de uma semana, eu 

recebi mensagens de sete mulheres interessadas em colaborar com a pesquisa.  

Foi realizado o contato telefônico com as sete motoristas, mas foram 

agendadas apenas quatro entrevistas, porque três eram motoristas de metrô ou de 

ônibus. Agradeci a disponibilidade e interesse e informei que o foco da pesquisa 

naquele momento eram apenas as mulheres que dirigiam para algum aplicativo de 

transporte individual. As entrevistas foram agendadas para o período compreendido 

entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março de 2018. Essa etapa de entrevista será 

detalhada na Seção 3.2.1. 

No dia 23 de março de 2018, a responsável pelo setor de comunicação do 

aplicativo feminino Lady Driver entrou em contato, informando que havia sido 

autorizada a minha presença na recepção para treinamento de motoristas iniciantes 

no aplicativo. O evento ocorreu no dia 27, das 8 h às 18 h, com objetivo de apresentar 
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as regras funcionais e operacionais das plataformas às iniciantes, mas também 

repassar instruções sobre mudanças nas exigências municipais e regulamentatórias 

para a circulação dos motoristas de aplicativos.  

No início do evento, eu fui convidada pela CEO e fundadora a apresentar 

os objetivos da pesquisa e informar o motivo da minha presença, bem como tive a 

permissão para interagir durante os intervalos com as mulheres ali presentes, para 

pegar os contatos e realizar as entrevistas com as interessadas em participar. Fui 

orientada sobre a não utilização de celulares e gravadores durante as palestras do 

treinamento, bem como não poder tirar fotos, mas sim fazer anotações. Esse 

treinamento será relatado na Seção 4.4.3. 

O evento contou com a presença de 35 mulheres, sendo 15 já atuantes, 17 

iniciantes, e as outras três eram a CEO, uma sócia e a secretária administrativa. 

Durante os intervalos, eu consegui pegar o contato de 28 motoristas com interesse 

em fazer parte da pesquisa, sendo duas realizadas no mesmo dia, uma na hora do 

almoço e outra no final do evento. Todas as outras 26 motoristas foram contactadas 

por telefone, poucas aceitaram participar da pesquisa, mas indicaram outros contatos.  

Nesse momento, houve o primeiro redirecionamento da pesquisa, pois 

inicialmente pretendia-se realizar um estudo de caso com a Lady Driver, e as 

entrevistas seriam com as motoristas exclusivas do aplicativo dela. Essa escolha 

devia-se ao fato de ser o primeiro aplicativo brasileiro com foco no público feminino, 

mesmo existindo o FemiTáxi funcionando há um ano, que também era um aplicativo 

voltado para as mulheres. No entanto, esse último se tratava de um aplicativo 

exclusivamente para mulheres motoristas de táxi14.  

A redefinição da pesquisa para não ser mais um estudo de caso se deve a 

alguns motivos que serão aqui mencionados: em primeiro lugar, a secretária do 

 
14 Conforme as regulamentações do Estado de São Paulo, para ser motorista de táxi, é obrigatório 

a pessoa possuir o Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax), estar aprovado pelo 
Departamento de Transportes Públicos (DTP), e os veículos a serem utilizados devem ter o Alvará 
de Estacionamento expedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo (livre ou privativo). Fonte: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/noticias/   

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/noticias/
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aplicativo Lady Driver informou que, após reunião com os sócios, eles não aprovaram 

meu acesso às informações técnicas, nem as operacionais, estruturais, tecnológicas 

ou as de gestão. Essa impossibilidade de acesso tornava inviável a realização de 

estudo de caso. Em segundo lugar, as sete respondentes das entrevistas realizadas, 

com exceção das duas ocorridas durante o evento do dia 27/3/2018, afirmaram 

trabalhar em outros aplicativos porque era impossível se manter apenas com o 

aplicativo feminino. Em terceiro lugar, no dia 28 de março, encaminhei outro e-mail 

solicitando a relação dos contatos das motoristas, que estava aguardando desde 

novembro de 2017, para completar a quantidade inicialmente estabelecida de 60 

mulheres, mas não forneceram a lista, com a justificativa de indisponibilidade de 

tempo para providenciá-la em virtude da alta demanda de trabalho, com a expansão 

e lançamento do aplicativo no Rio de Janeiro. Assim, em reunião com minha 

orientadora, definimos focar as mulheres, e não faríamos mais estudo de caso.  

Conforme abordado anteriormente, e está detalhado na próxima Seção 4.3, 

as entrevistas foram conseguidas, em sua maioria, por meio da técnica snowball. Essa 

técnica oportuniza a realização de entrevistas por meio de indicação, devido a não 

possuir acesso ao público-alvo pretendido para a pesquisa (MARCUS et al., 2017; 

VINUTO, 2014). Apenas algumas entrevistas foram provenientes dos contatos 

conseguidos durante o evento de treinamento do aplicativo feminino Lady Driver, e 

algumas outras foram por meio de postagens nos grupos de WhatsApp.   

Durante a entrevista com Maria Clara, em abril de 2018, ela me perguntou 

sobre a quantidade de motoristas que eu havia entrevistado e se prontificou em me 

ajudar, caso eu precisasse de mais motoristas, porque ela era administradora de 

alguns de grupos de WhatsApp e também participava da Associação dos Motoristas 

por Aplicativos de São Paulo (AMAPP15) e do Sindicato dos Trabalhadores com 

Aplicativos de Transportes Terrestres Intermunicipal do Estado de São Paulo 

(STATTESP16).  

Eu comentei que estava com dificuldades para conseguir a quantidade 

 
15 Fonte: https://web.facebook.com/contatoAmapp/?_rdc=1&_rdr  

16 Fonte: http://stattesp.com.br/  

https://web.facebook.com/contatoAmapp/?_rdc=1&_rdr
http://stattesp.com.br/
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necessária de motoristas, e ela, imediatamente, me informou que consultaria os 

membros dos grupos que ela administrava, bem como entraria em contato com outras 

administradoras de grupos de WhatsApp, e, tão logo obtivesse a autorização das 

motoristas participantes dos grupos, ela me adicionaria.  

Assim, entre os meses de abril do ano de 2018 e abril do ano de 2019, eu 

fui inserida em sete grupos de WhatsApp. Esses grupos estão relacionados na Tabela 

3. Os grupos tiveram os nomes codificados para garantir o sigilo absoluto das 

identidades das mulheres que fazem parte deles e eliminar qualquer possibilidade de 

identificação, mantendo, assim, total preservação.  

Tabela 3 – Dados dos sete grupos de Whatsapp de motoristas de aplicativos  

Nomes/Dados 
Data 

criação do 
Grupo 

Data da minha 
inserção no 

grupo 

Administradoras  
do Grupo 

Nº 
motoristas 

ativas 

GW-1 14/08/17 14/04/18 Maria Vitória e Maria Rita 71 

GW-2 07/06/18 08/06/18 Maria da Conceição 18 

GW-3 11/06/18 11/06/18 Maria das Dores e Maria Elizabeth 8 

GW-4 09/09/17 12/06/18 Maria das Dores, Maria Tereza  48 

GW-5 19/06/18 02/08/18 Maria Rosa, Maria Aline e Maria Sandy 59 

GW-6 19/06/18 02/08/18 Maria Aline 65 

GW-7 21/12/18 09/04/19 Maria Vitória 201 

Fonte: elaboração própria (2018) 

 

Após a minha inserção, eu me apresentei nos grupos como aluna de 

doutorado da FGV, informei que o motivo de estar participando do grupo era 

estritamente acadêmico, agradeci por elas terem concordado com a minha presença 

naquele ambiente fechado e informei as questões éticas da pesquisa. Em seguida, fiz 

uma postagem relatando os objetivos da pesquisa, tirei uma foto pelo WhatsApp, em 

tempo real, com data e hora, segurando a carteira de aluna da FGV17, e solicitei que 

as interessadas em participar, concordando em serem entrevistadas, me chamassem 

no privado.  

As observações dos comportamentos e o acompanhamento de todas as 

 
17 Essa decisão de tirar uma foto segurando a carteira de identificação da FGV foi com objetivo de 

conquistar a confiança das participantes dos grupos de que eu não manipularia nenhuma 
informação pessoal que fosse inserida no grupo e que não as exporia nem cometeria nada que 
implicasse questão ética. 
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postagens, dos sete grupos de WhatsApp, ocorreram diariamente desde a inserção 

da pesquisadora pela responsável do grupo. As postagens do WhatsApp foram 

baixadas e lidas semanalmente. Os grupos do Facebook têm poucas postagens 

diárias, e a maioria se refere às propagandas e promoções veiculares.  

Esse acompanhamento ocorreu simultaneamente às fases de coleta e 

análise dos dados, mas, por se tratar de um procedimento de cunho netnográfico, ele 

será descrito em detalhes numa seção específica, 4.3.4. No entanto, os códigos que 

foram reforçando os elencados nas entrevistas estão informados nas seções das 

fases de coleta, de 4.3.1 a 4.3.3.     

O processo de conseguir entrar na agenda das mulheres que trabalham 

como motoristas foi muito complicado e desgastante. Elas trabalham muito, são 

muitas horas diárias disponíveis nas ruas esperando por chamadas de corridas, 

algumas ainda exercem outras atividades em paralelo, além das responsabilidades 

domésticas e familiares. A maioria foi bem solícita, mas conseguir um tempo para 

destinar a sentar e conversar comigo, mesmo sendo um tempo médio de no máximo 

90 minutos, era algo quase impossível.  

 

4.3 As Fases de Coleta e Análises dos Dados  

Nesta seção, serão descritas em detalhes todas as três fases de coleta e 

análise dos dados realizadas durante esta pesquisa. Foram realizadas 30 18 

entrevistas semiestruturadas, sendo as cinco primeiras com perguntas abertas e 

amplas (Apêndice A).  

As participantes da pesquisa foram mulheres que desempenham a função 

 
18 No total, foram realizadas 35 entrevistas, mas apenas 30 são utilizadas nesta tese devido a alguns 

imprevistos ocorridos. Dessa forma, nada do que se refere a essas cinco entrevistas consta neste 
trabalho de tese, bem como os áudios gravados e transcritos e os TCLE’s assinados que estavam 
em minha posse foram apagados (áudio) e incinerados (TCLE e entrevistas transcritas). Essas 
cinco entrevistas totalizavam 236 minutos (55+62+47+23+49).   
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de motoristas de aplicativos19 , femininos e mistos20 , atuantes na cidade de São 

Paulo/SP. A cidade de São Paulo foi a escolhida por ser a detentora da maior 

concentração de motoristas trabalhando nessa modalidade atualmente no Brasil21.  

No início da pesquisa, havia o interesse em fazer um estudo comparativo, 

envolvendo mulheres motoristas da cidade de São Paulo e também mulheres 

motoristas da cidade de Uberlândia22, contudo, à medida que as entrevistas foram 

sendo realizadas, com muita dificuldade, devido ao tempo escasso das motoristas, a 

comparação foi abandonada para um segundo plano23. A grounded theory é flexível e 

permite essa modificação durante o processo da pesquisa (CHARMAZ, 2009). 

Durante a primeira fase de coleta e análise dos dados, as entrevistas foram 

analisadas uma a uma. A cada entrevista, o roteiro sofria alguma alteração nas 

perguntas, as quais eram reformuladas, retiradas ou adicionadas, visando afunilar o 

roteiro, deixando-o semiestruturado, com capacidade para melhor compreender o 

contexto da pesquisa. No final da primeira fase, o roteiro estava semipronto para ser 

utilizado na segunda fase de entrevista, e assim sucessivamente (vide Figura 5). 

As entrevistas foram realizadas no período de 19 meses, entre os meses 

de fevereiro do ano de 2018 e setembro do ano de 2019, completando 40h20min, que 

totalizaram 686 páginas transcritas. Esses dados estão apresentados no Quadro 4.   

 
19 Dos aplicativos em funcionamento na cidade de São Paulo, no ano de 2019, o Uber é o que 

contém a maior quantidade de usuários ativos na plataforma, e, destes, apenas 6% são mulheres. 
Atualmente atende mais de 100 cidades brasileiras (vide Anexo B). Fonte: 
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-completa-5-anos-de-brasil-com-26-bilhoes-de-
viagens-realizadas/  

20 Dos aplicativos mistos em funcionamento na cidade de São Paulo, em 2019, as entrevistadas 
estão ativas nas seguintes plataformas: 99POP, Cabify, EasyGo, Leve-me, Televo, Uber, Wappa 
e WillGo.  

21 São Paulo é a maior cidade do mundo, em volume de viagens, no aplicativo da Uber. Segundo o 
sitio do aplicativo, o Brasil conta com mais de 600 mil motoristas parceiros e conseguiu realizar 
26 bilhões de viagens em apenas cinco anos. Fonte: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-
completa-5-anos-de-brasil-com-26-bilhoes-de-viagens-realizadas/  

22  Esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais, são aqueles com a maior quantidade de 
municípios atendidos pelo aplicativo de locomoção Uber (vide Anexo B).  

23 Eu objetivo continuar pesquisando essa modalidade de trabalho, administrada por aplicativos, 
tanto nos meus pós-doutorados como no meu núcleo de estudo da UFU. 

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-completa-5-anos-de-brasil-com-26-bilhoes-de-viagens-realizadas/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-completa-5-anos-de-brasil-com-26-bilhoes-de-viagens-realizadas/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-completa-5-anos-de-brasil-com-26-bilhoes-de-viagens-realizadas/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-completa-5-anos-de-brasil-com-26-bilhoes-de-viagens-realizadas/
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Quadro 3 – Cronologia das 30 entrevistas, realizadas em três fases  

 Nome Data Hora 
Tempo 

minutos 
Local de residência 

P
ri

m
e
ir

a
 F

a
s

e
 

Maria Alice 26/02/2018 08h15 92 min Zona Norte (Vila Aurora) 

Maria Antônia 27/02/2018 11h 105 min Zona Noroeste (Vila Perus) 

Maria Aparecida 28/02/2018 10h 265 min Zona Norte (Jardim Paraiso) 

Maria Augusta 01/03/2018 17h32 153 min Zona Norte (Morro Damasceno) 

Maria Beatriz 03/03/2018 13h30 140 min São Bernardo Campo/SP 

Maria Carolina 27/03/2018 12h 30 min Zona Oeste (Pinheiros) 

Maria Cecília 27/03/2018 17h30 35 min Embu das Artes/SP 

Maria Clara 10/04/2018 15h 63 min Zona Sul (Vila Mariana) 

Maria Cláudia 12/04/2018 12h 94 min Zona Leste (Tatuapé) 

Maria Cristina 13/04/2018 9h30 107 min Zona Sul (Jabaquara) 

S
e
g

u
n

d
a
 F

a
s
e

 

Maria da Conceição 12/06/2018 9h 120 min Zona Oeste (Vila Ipojuca) 

Maria das Dores 14/06/2018 10h 132 min Zona Sul (Saúde) 

Maria das Graças 23/10/2018 10h20 50 min Zona Sudoeste (Campo Limpo) 

Maria de Fátima whatsapp: de 23/10 a 20/11/19 Zona Sudeste (Jardim Bichinhos) 

Maria de Lourdes 06/04/2019 19h 102 min Zona Norte (Limão) 

Maria do Carmo 10/04/2019 17h05 81 min Zona Sudeste (Jardim São Savério) 

Maria dos Anjos whatsapp: de 08/04 a 12/04/19 Guarulhos/SP 

Maria Eduarda whatsapp: de 13/04 a 15/04/19 Zona Oeste (Vila Romana) 

Maria Elisa whatsapp: de 12/04 a 18/04/19 Zona Norte (Pirituba) 

Maria Vitória 09/05/2019 18h30 44 min Zona Oeste (Alto da Lapa) 

T
e
rc

e
ir

a
 F

a
s
e

 

Maria Fernanda whatsapp: de 13/04 a 14/06/19 Zona Norte (Mandaqui) 

Maria Flor whatsapp: de 10/04 a 17/06/19 Zona Leste (Penha) 

Maria Gabriela 15/06/2019 13h  46 min Zona Sul (Vila Mariana) 

Maria Helena 17/06/2019 15h40 37 min Zona Oeste (Butantã) 

Maria Quitéria whatsapp: de 19/06 a 24/06/19 Santo André/SP 

Maria Inês 25/06/2019 18h50 71 min Zona Norte (Lauzane Paulista) 

Maria Isabel whatsapp: de 06/08 a 23/08/19 Zona Leste (Parque do Carmo) 

Maria João 03/09/2019 15h20  50 min Mongaguá/SP 

Maria Josefina whatsapp: de 03/09 a 26/09/19 Zona Sul (Broklin Velho) 

Maria Júlia 30/09/2019 09h05  46 min Barueri/SP 

Total 30 entrevistas 
40h 

20min 
2402 min 686 páginas transcritas 

Fonte: elaboração própria (2018)  

Antes do início de cada entrevista, foram informados o objetivo da 

pesquisa, o direito de desistir da entrevista a qualquer momento e a possibilidade de 

parar a entrevista quantas vezes fossem necessárias. Em seguida, foi lido e entregue 

o TCLE para coleta da assinatura (Apêndice E) das entrevistas presenciais. Após a 

assinatura do termo, foi solicitada à participante a autorização para gravar a entrevista, 

bem como autorização para utilização do conteúdo gravado durante a entrevista para 

a escrita da tese e para futuras elaborações de artigos para publicações.  

A autorização da gravação da entrevista e a autorização da utilização do 
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material coletado também foram gravadas no início dos áudios de todas as 

entrevistas. Esse cuidado ético é de fundamental importância para futuros manuseios 

do material com vistas a publicações de artigos. Ademais, foi informado às motoristas 

que os conteúdos gravados durante as entrevistas seriam para uso exclusivamente 

acadêmico, manuseado apenas por mim, e que haveria muito cuidado para manter o 

sigilo absoluto das suas identidades. Também informei que a versão final da tese, 

bem como os artigos que derivarem dela, seria disponibilizada em links de acesso nos 

grupos de WhatsApp para que elas pudessem ter acesso a eles, futuramente. 

O CEPH/FGV e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

orientam que, após a escrita de construção da tese, todas as entrevistas que deram 

suporte às análises da pesquisa deverão ser armazenadas em um banco de dados 

sob os cuidados da pesquisadora responsável e que, após o período de cinco anos, 

elas deverão ser destruídas. 

Como estratégia para garantir o anonimato das entrevistadas, manter em 

sigilo absoluto sua identidade e impossibilitar o máximo possível suas identificações, 

elas estão sendo chamadas de Marias, na tentativa de representar o desenho da 

realidade da mulher brasileira. Dessa forma, cada uma terá um nome composto com 

Maria. Cabe ressaltar que as motoristas pertencentes aos sete grupos de WhatsApp, 

exceto as que foram entrevistadas, foram renomeadas para MotApp, acompanhado 

de um número na ordem de 1 a 300.  

Os nomes das organizações, instituições ou empresas que as 

entrevistadas relataram em seus históricos profissionais, foram alterados pelo 

segmento ou ramo de atuação. As demais pessoas mencionadas tiveram seus nomes 

caracterizados pelo elo, tais como: pai, mãe, filho(a), esposo(a), amigo(a) entre outros. 

Enfim, todas essas ações foram tomadas visando garantir o anonimato e preservar a 

confidencialidade das entrevistadas. 

As entrevistas foram codificadas com a utilização do software Atlas.TI 

versão 8.4.24.0 após cada fase de coleta de dados, e o instrumento orientador das 

entrevistas foi redefinido para melhor alcance do entendimento pretendido pela 

pesquisa. Assim, a seguir, serão descritas as fases percorridas durante os 19 meses 
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de coleta e análise dos dados seguindo os princípios da grounded theory. 

 

4.3.1. Primeira fase de coleta e análise de dados 

A primeira fase de entrevistas para coleta de dados foi realizada com 10 

mulheres, no período de fevereiro a abril do ano de 2018, todas presenciais, com 

agendamento telefônico precedente e em locais escolhidos e definidos por elas. 

Algumas optaram por ser na residência delas, outras solicitaram que fosse no local de 

trabalho, e outras escolheram locais públicos, tais como cafeterias, shoppings e 

galerias, por se sentirem mais confortáveis.  

Essa primeira fase ocorreu em duas etapas. A primeira foi com cinco 

entrevistadas, tendo o roteiro com perguntas amplas e abertas (vide Apêndice A), 

apenas como um guia para não perder o foco da entrevista, conforme sugere Charmaz 

(2009), pois pretendia-se inicialmente explorar o campo para compreender esse novo 

formato de trabalho, bem como entender os motivos que levaram essas mulheres a 

entrar na profissão de motorista de aplicativo, conhecer o contexto estrutural e social 

que envolve a profissão, compreender as dificuldades enfrentadas diariamente e as 

insatisfações decorrentes do trabalho.   

Durante todas as entrevistas, foram registradas notas sobre as minhas 

ansiedades e reflexões anteriores às entrevistas24, algumas questões delineadoras 

referentes ao contexto social de onde as motoristas moravam, das relações com o 

 
24 Cheguei à rodoviária do Tietê, em São Paulo, às 7h12min e, no caminho, algumas indagações iam surgindo 

em meus pensamentos sobre esse espaço de trabalho: Quais são as mulheres que entraram nesse 
segmento? Será que são mulheres sem formação ou será que algumas têm formação superior? Será que 
encontrarei mulheres com experiência profissional dirigindo? Qual o sentido desse trabalho para as mulheres 
com formação superior e experiência de mercado? E as mulheres que sempre foram dedicadas às atividades 
do lar e da família, essa oportunidade de trabalho lhes remete qual importância e significado? Será que as 
mulheres sem formação e com idade superior a 40 anos enfrentam preconceito nesse tipo de trabalho? E as 
mulheres negras, será que enfrentam muito racismo? Por que as mulheres jovens com diversas 
oportunidades de emprego e com formação técnica ou superior trabalhariam como motorista de aplicativo? 
Como elas organizam o dia de trabalho, com essa alta demanda de tempo na rua, para conciliar a vida 
pessoal e cuidado consigo mesmas, com a vida social e amorosa, com os momentos da vida familiar e com 
a sua formação acadêmica e/ou profissional? Qual é a estrutura funcional desse tipo de trabalho? Qual a 
relação das mulheres com esse trabalho culturalmente masculino? (Nota de Campo: 26/2/2018) 
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entorno e atitudes que auxiliariam posteriormente no entendimento do perfil. Também 

se observou entonação da voz durante os relatos, repetições de palavras e 

contradições de informações, bem como o tempo em silêncio e emoções 

demonstradas ao abordar algum assunto. De acordo com Charmaz (2009), essas 

notas em torno das ações são importantes, pois podem revelar os significados para 

os participantes e como o assunto os afeta. Entre as observações, busquei 

compreender a mensagem do silêncio.  

A primeira entrevistada, Maria Alice 25 , 45 anos, nos proporcionou a 

visualização de um cenário inquietante durante todo o transcorrer da entrevista, pois 

era visível o cansaço físico que ela demonstrava após 12 horas de trabalho 

ininterruptas. Ela tinha iniciado o trabalho no dia anterior, na parte da tarde, que se 

estendeu por toda a noite e a madrugada. Mesmo assim, ela teve a generosidade de 

se preparar para me receber, com muita simpatia e disponibilidade.  

Desde o momento em que me recepcionou na portaria e durante toda a 

entrevista, ela deixou transparecer a sua satisfação em ter alguém para conversar. 

Em diversos momentos, ela agradeceu a oportunidade de falar, elogiou a pesquisa 

pelo interesse em conhecer não só o trabalho desempenhado, mas o que ela tinha a 

dizer sobre o que envolvia estar nesse tipo de trabalho. Ela evidenciou, com sentido 

de indignação, o quanto as pessoas são desinteressadas pelas dificuldades 

vivenciadas nesse trabalho. Segundo ela, a maioria das pessoas demonstra 

curiosidade, às vezes inaceitação e até preconceito, porque julgam que a rua à noite 

não é lugar para mulher. Enfim, ela se mostrou agradecida por ter alguém para ouvi-

la contar sobre seu cotidiano sem julgamentos. 

[...] eu gosto muito de falar disso, porque é bom ter alguém pra ouvir, as 

 
25 Quando cheguei ao endereço de Maria Alice, às 8 h da manhã, liguei para informar que havia 

chegado, e ela me pediu que esperasse um momento. Ela me recebeu em sua casa, me 
apresentou seus dois gatos e me conduziu à cozinha para tomarmos um café da manhã que ela 
tinha preparado para me receber. Assim que começamos a conversar um pouco informalmente, 
antes da entrevista, ela pegou duas bolsas de gelo em gel para colocar sobre o ombro e o joelho 
esquerdos, e enrolou uma toalha com pedras de gelo no pulso da mão direita. Ela me pediu 
desculpas e falou que tinha dirigido a noite toda, que tinha parado às 7 h, tinha acabado de chegar 
em casa e que normalmente ficava com muitas dores nos pulsos, nos joelhos, nos ombros e na 
coluna. Ela ficou com as bolsas de gelo em gel nos pulsos e joelhos durante todo o tempo da 
entrevista. (Nota de campo: 26/2/2018) 
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pessoas fora da bolha Uber não se interessam pelo nosso trabalho, ninguém 
entende na verdade, mas as pessoas são curiosas e tem algumas coisas que 
toda motorista mulher ouve que é um saco né, porque todo mundo fala a 
mesma coisa e a gente detesta ouvir, que é ‘você não tem medo’, ‘ah, mas 
você não trabalha a noite não né’, ‘porque a noite é muito perigoso pra mulher, 
que não sei o que’ [...] eu sempre tenho que falar que é a minha última viagem 
porque senão eu vou ouvir sermão de passageiro (Maria Alice, 45 anos). 

Após o término das cinco primeiras entrevistas, elas foram transcritas na 

sua forma literal e linguagem própria das entrevistadas, sem nenhuma correção 

gramatical. Essas entrevistas geraram documentos primários de base para as 

primeiras categorizações, sendo: cinco áudios que foram transcritos em documentos 

separados, totalizando 221 páginas. Para cada entrevista, portanto, foram criados dois 

documentos, um da transcrição da entrevista e outro com as notas de campo 

(Apêndice F) descrevendo as minhas observações, sensações, emoções, 

inquietações e dúvidas para posterior pesquisa e análise em memorandos.  

Os trechos das falas em que ocorrem repetições, momentos de emoção 

e/ou silêncio durante algum assunto abordado, ações e comportamentos que se 

mostraram importantes para futuras análises, foram hachurados para facilitar as 

análises em memorandos durante a codificação axial, ou em análises futuras. 

Charmaz (2009) argumenta que esses apontamentos e análises são importantes, 

principalmente se indicam alguma inferência afirmativa ou negativa do estudo. As 

emoções, ao serem rigorosamente observadas, e as falas, repetidamente, ouvidas 

ganham vida na cabeça do pesquisador, “do que foi dito pelos entrevistados” 

(CHAMAZ, 2009, p. 57). 

Conforme relatado anteriormente, após realizadas as cinco primeiras 

entrevistas, que tinham por foco explorar e conhecer o campo, elas foram transcritas. 

Essas transcrições foram codificadas com o apoio do software de análise qualitativa 

Atlas TI. Os códigos que se mostraram mais importantes pela maior quantidade de 

citações foram: muitas horas de trabalho, cansaço, dependência financeira dos 

aplicativos, muitas multas, conflitos familiares e com amigos, inexistência de vida 

social, falta de tempo, desrespeito de passageiros, medo em áreas de favela, 

desespero em situações de assalto, desamparo pelos aplicativos, insegurança com 

corrida sem informação, punições por cancelamentos, preconceitos de passageiros, 

descanso dentro do carro, frustração pelas avaliações negativas, indignação pela falta 



Descrição dos Dados | 105 

 

 

 

de importância dos motoristas para os aplicativos.  

Esses dados elucidaram um emaranhado de processos e ações 

interessantes acontecendo ali26 . Em reunião com minha orientadora, dialogamos 

sobre essas entrevistas, sobre os dados mais importantes que emergiram, e 

decidimos fazer mais cinco entrevistas nessa primeira fase para verificar o que mais 

surgiria, pois, até aquele momento, o norte da pesquisa estava delineando 

vulnerabilidade, sofrimento, precarização e algumas questões específicas de gênero.   

Nesse momento, o instrumento orientador para a realização das entrevistas 

teve a primeira alteração para continuar com as entrevistas da primeira fase (vide 

Apêndice B). Algumas perguntas foram reformuladas, pois percebemos que não 

estavam suficientemente claras. Acrescentamos alguns questionamentos para 

compreendermos melhor os motivos que as conduziram até essa profissão, as razões 

para estarem em mais de um aplicativo e como gerenciavam o funcionamento dos 

aplicativos simultaneamente, e ainda explorar mais detalhadamente a organização 

diária do trabalho dessas mulheres, as dificuldades enfrentadas diariamente como 

motorista e as consequências nas esferas pessoal e social.  

As outras entrevistas para completar a primeira fase de coleta de dados 

foram contatos conseguidos durante o evento de recepção às novas motoristas do 

aplicativo feminino Lady Drive, sobre o qual já relatei anteriormente a minha 

participação. Foram realizadas mais cinco entrevistas, com roteiro semiestruturado, 

todas presenciais, em local e horário estabelecidos pelas motoristas.  

 
26 Após as cinco primeiras entrevistas, diversas indagações permaneceram me incomodando e novas surgiram 

na minha cabeça devido ao cenário que se apresentou com aquelas mulheres. Entre esses cenários, uma 
estava exausta pelo cansaço de ter trabalhado a noite toda. Ela estava com gelos sobre a mão direita, o 
ombro esquerdo e joelho esquerdo para aliviar as dores após 12 horas de trabalho que se estendeu pela 
madrugada inteira. Outra estava profundamente frustrada após ter acumulado uma quantidade impagável de 
tantas multas sem nenhum suporte dos aplicativos, bem como diversas punições e “cabides”, por 
reclamações de passageiros, as quais reduziam seus recebimentos e dificultavam o pagamento das multas. 
Outra, ainda, evidenciava o quão feliz estava naquele momento por ganhar muito dinheiro, reforçou que é a 
atividade que mais gosta de fazer, porque não tem obrigação de dar satisfação do que fez, faz ou pretende 
fazer. No entanto, trabalha em torno de 14 a 18 horas por dia. E outra demonstrou sentir um empoderamento 
absoluto quando está dentro do carro e se sente em muita segurança e protegida, mas frustrada porque não 
consegue tempo para descansar. Outra está com crises sérias de pânico em decorrência da vulnerabilidade 
da profissão e desamparo total dos aplicativos, tanto que não consegue mais nem entrar dentro de um carro 
para ir até a esquina. (Memorando: 10/3/2018).  
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Da mesma forma que as anteriores, elas foram transcritas na forma literal 

e linguagem própria das entrevistadas, sem nenhuma correção gramatical, gerando 

103 páginas, em documentos separados para cada um dos cinco áudios, e cinco 

documentos com as notas de campo. Os mesmos cuidados de marcações nas 

transcrições foram seguidos de modo a colaborar com as futuras análises. 

A caracterização do perfil das 10 motoristas entrevistadas nesta primeira 

fase de coleta de dados pode ser observada no Quadro 5. Verifica-se que metade é 

casada, apenas duas não possuem curso superior e metade tem menos de 45 anos, 

tendo uma apenas 28 anos. Em relação a filhos, seis entrevistadas têm filhos e quatro 

delas têm netos. A maioria das mulheres dessa etapa possui formação acadêmica de 

nível superior, sendo quatro com pós-graduação em nível de especialização e uma já 

fez mestrado e doutorado, estando aposentada atualmente.  

Quadro 4 – Perfil das entrevistadas da primeira fase 

  Nome Idade 
Estado 

Civil 
Filhos e/ou 

Netos 
Formação Acadêmica 

P
ri

m
e
ir

a
 F

a
s

e
 

Maria 
Alice 

45 
anos 

Solteira Sem filhos 
Pós-Graduação em Arte-Terapia 
Graduação em Publicidade 
Licenciatura em Artes-Visuais 

Maria 
Antônia 

54 
anos 

Casada 
3 filhas  

11 netos 
Ensino Fundamental Completo 

Maria 
Aparecida 

35 
anos 

Separada Sem filhos 

Pós-graduação em Direção e Arte 
Pós-graduação em Cenografia 
Graduação em Design de Moda 
Graduação em Publicidade 
Fala fluente Inglês, Francês, Espanhol e 
Italiano 

Maria 
Augusta 

37 
anos 

Casada 
2 filhos  

2 enteados 

Graduação em Administração 
Graduação em Engenharia de Produção 
Graduação em Ciências Contábeis (EAD) 

Maria 
Beatriz 

43 
anos 

Solteira 3 filhos Ensino Médio Completo 

Maria 
Carolina 

28 
anos 

Casada Sem filhos 
Pós-graduação em Gestão Negócios 
Internacionais 
Graduação em Secretariado Bilingue  

Maria 
Cecília 

61 
anos 

Solteira 
1 filha  

2 netas 

Doutorado em Jornalismo 
Mestrado em Jornalismo e Publicidade 
Graduação em Letras 

Maria 
Clara 

33 
anos 

Casada Sem filhos Graduação em Recursos Humanos 

Maria 
Cláudia 

45 
anos 

Separada 2 filhos Técnico em Processamento de Dados 

Maria 
Cristina 

58 
anos 

Casada 
2 filhos  
2 netos 

Pós-Graduação em Gestão Pública 
Licenciatura Plena em Pedagogia 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 
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Vale salientar que, nesta primeira fase, duas entrevistadas são negras, uma 

tem mais de 60 anos e três delas são moradoras de favelas. Essas entrevistas vieram 

agregar diversos pontos de reflexão para a pesquisa, pois se referem à representação 

de pessoas que ainda sofrem muito preconceito de raça, idade e classe social. 

Compreender o contexto social em que elas vivem e entender o olhar delas para esse 

entorno repleto de dificuldades e preconceitos, bem como as consequências 

vivenciadas no desempenho da profissão que atualmente estão inseridas, é muito 

relevante. De acordo com Strauss e Corbin (1998, 2008), “o pesquisador pode 

procurar pessoas, locais ou fatos a partir dos quais possa propositalmente coletar 

dados relacionados as suas categorias, as suas propriedades e as suas dimensões” 

(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 201).   

É importante mencionar a necessidade que fui percebendo, a cada 

entrevista realizada, de criar uma categoria chamada “História de vida”, para abarcar 

os relatos das entrevistadas que remetiam às suas vivências históricas. Os códigos 

dessa categoria, em sua maioria, não serão utilizados nesta tese, mas não 

poderíamos interromper a fala das entrevistadas e descontruir uma confiança que se 

apresentava estabelecida. Ao pedir “Me fale um pouco sobre você”, elas naturalmente 

transitavam por assuntos que eram pertencentes ao seu passado, rememorando fatos 

e acontecimentos relacionados a questões profissionais, educacionais, pessoais, 

familiares, de relacionamentos amorosos e até experiências adquiridas durante a 

infância, adolescência e juventude.  

De acordo com Charmaz (2009, p. 51), uma entrevista deve ser 

suficientemente geral para cobrir uma variedade de experiências, mas precisa ter um 

guia “bem planejado para permitir concentrar na fala da pessoa sem perder o foco da 

pesquisa” e evitar que a entrevista se torne um interrogatório. Dessa forma, uma 

alternativa escolhida foi manter a pergunta bem aberta, absorver todos os comentários 

da entrevistada com muita atenção e respeito, e utilizar alguns ganchos da fala para 

criar um redirecionamento para o foco pretendido conforme o guia de perguntas.   

Esses relatos históricos tinham um sentido especial para elas; de certa 

forma, elas evidenciavam que se viam como um resultado de tudo o que foi construído 
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ao longo dos anos e queriam falar dessas memórias prazerosas ou saudosas, bem 

como sofridas e de muita dor, antes de chegar no presente. Algumas entrevistadas 

verbalizavam a necessidade de falar, outras não, mas transpareceu ser muito 

importante para elas contar o que tinham vivido antes de relatar sobre onde estavam 

e o que faziam e, mais ainda, por que faziam.  

[...] você tem paciência para ouvir? Porque eu falo muito e tenho muita coisa 
pra te falar (Maria Isabel, 49 anos)  

[...] eu quero muito falar porque nessa profissão ninguém sabe o que 
passamos e ninguém tem paciência para nos ouvir (Maria Antônia, 54 anos) 

[...] ninguém tem paciência para ouvir nossa história, o que passamos é 
chororô para as pessoas, é um saco para a maioria das pessoas, a nossa 
vida é muito só [solitária], um vazio, às vezes eu dou socos no volante e berro 
nas madrugadas para ver se extravasa um pouco. Se eu não fizer isso eu 
tenho certeza que uma hora vou explodir ou vou me sucumbir no meu nada 
(Maria Aparecida, 35 anos)  

Algumas entrevistadas precisaram parar por alguns momentos para se 

recompor, pois, enquanto relembravam algum contexto vivenciado, elas ficavam 

emocionadas, choravam e, mesmo sendo informadas sobre a possibilidade de 

interromper a entrevista e questionadas se queriam cancelar, elas preferiam continuar, 

pois se sentiam bem por ter alguém interessado em ouvi-las.  

Segundo Charmaz (2009), essa atenção especial com o entrevistado é 

necessária porque o mais importante é “o nível de bem-estar do participante”. O 

pesquisador tem a responsabilidade de saber o momento de apenas ouvir e o 

momento de aprofundar, com o cuidado de “compreender a experiência a partir da 

perspectiva do participante”. Numa entrevista, a maior prioridade é conseguir conduzir 

uma conversação dentro de um “nível positivo” e agradável antes do encerramento 

(CHARMAZ, 2009, p.52).  

As entrevistas novamente foram transcritas, lidas e categorizadas, linha a 

linha, por meio da microanálise na etapa de codificação inicial. Durante esse processo, 

foram criados memorandos de questões que se mostraram importantes para futuras 

análises (STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009). Esse processo detalhado e 

cuidadoso gerou 905 códigos, 1.581 citações e 25 memorandos (vide apêndice J).  
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Entre esses códigos, estão alguns relacionados a contextos históricos 

vividos pelas motoristas, desde convivências pessoais até situações enfrentadas em 

experiências profissionais ao longo da trajetória profissional. Diversos desses códigos 

não serão utilizados por não contribuírem para a compreensão do fenômeno. Assim, 

no Quadro 6, apresentamos os 25 códigos que obtiveram a maior quantidade de 

citações (em ordem decrescente) e por isso foram considerados os principais e mais 

significativos nesta primeira fase. 

Quadro 5 – Principais códigos da primeira fase de coleta e análise de dados 

Códigos  

Dificuldades Financeira 

Desrespeito de passageiros 

Frustração 

Corrida Noturna e madrugada 

Falta de Segurança 

Lugares muito perigosos 

Oportunidade de fazer amizades 

Exploração e adoecimento 

Trabalho Escravo 

Desempregada – app única fonte de renda 

Sem Vida Social 

Muitas dívidas mensais com multas 

Insegurança com corrida sem destino 

Longas distâncias sem receber 

Punição e gancho por avaliação ruim 

Preconceito com mulher no volante 

Desespero e medo – situação de assalto 

Sofrimento físico e desgaste 

Exigências demais da motorista 

Trabalhar muitas horas 

Meu carro minhas regras 

Sentimento de medo de favela 

Corrida Ruim com passageiro bêbado 

Gastos elevados com o carro 

Conflitos familiares por falta de tempo 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2019).   

O grande conjunto de códigos advindos da leitura linha a linha se deve à 

abertura para todos os possíveis caminhos indicados nos dados. É fundamental ter 

muita atenção aos detalhes contidos nos dados porque eles revelam atitudes, 

emoções, cenários, histórias e “silêncios na perspectiva dos participantes da 

pesquisa” (CHARMAZ, 2009, p. 72). Contudo, os códigos são provisórios durante todo 
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o processo de coleta e análise.  

Antes da realização da segunda fase, foi feita uma análise comparativa nos 

dados codificados, visando agrupá-los nas suas semelhanças e/ou dessemelhanças. 

Esses agrupamentos tinham por foco recompor os dados codificados em torno de 

questões de “quando, onde, por quê, quem, como e com que consequência” 

(CHARMAZ, 2009, p. 91) as experiências das motoristas estavam sendo relatadas. 

Inicialmente foram gerados 10 grupos (vide Apêndice G):  

1. Os códigos que relatam a história de relacionamentos vivenciados pelas 

motoristas, durante a vida, tanto familiares quanto profissionais e sociais, foram 

agrupados dentro do grupo “História de vida”. Esses códigos provavelmente não serão 

utilizados na tese, apenas foram agrupados porque as entrevistadas, por alguma 

razão, sentiram vontade de compartilhar com a pesquisadora questões relacionadas 

a sua história de vida. 

2. Os códigos que caracterizam “quem” são as características das 

entrevistadas, tais como: idade, estado civil, filhos/netos, formação acadêmica, 

formação complementar, experiências profissionais nacionais e internacionais, e 

foram agrupados dentro dos grupos “Perfil socioeconômico” e “Trajetória profissional”. 

Esses códigos em conjunto dão conta de mapear as experiências no mercado de 

trabalho antes da inserção nos aplicativos e auxiliam a compreensão do significado 

que o trabalho, a profissão, a qualificação, a segurança e as relações profissionais 

têm para as entrevistadas. 

3. Os códigos que apresentam a relação de “quando e por que” elas 

entraram para os aplicativos foram agrupados dentro de “Motivação para inserção nos 

apps”, “Expectativas com os apps” e “Planos futuros profissionais”, que, em conjunto, 

mostram inicialmente as causas que as conduziram para esse trabalho 

desregulamentado e desprovido de direitos legais, bem como o que esperam e o que 

planejam a posteri. 

4. Os códigos que direcionavam para um entendimento de “como” é o 

trabalho da motorista de aplicativo e “o que” elas enfrentam diariamente foram 
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agrupados dentro de “Jornada de trabalho”, “Dificuldades diárias” e “Conflitos 

familiares e sociais”. Esses códigos em conjunto nos permitem melhor compreender 

as múltiplas experiências nesse trabalho em torno de suas condições, estruturas e 

impactos na vida e no bem-estar dessas mulheres. 

5. Os códigos que apontavam, mesmo que discretamente, para uma 

compreensão dos “porquês” foram agrupados dentro de “Sentimentos positivos” e 

“Sentimentos negativos” visando mapear as consequências que os relacionamentos 

com passageiros e com os gestores dos aplicativos têm nas experiências de prazer e 

sofrimento do trabalho das motoristas. Esses dois conjuntos de códigos comparados 

com as trajetórias auxiliam a compreensão das experiências diferentes dentro do 

mesmo contexto de trabalho desregulamentado, que, associado às expectativas, 

auxilia o entendimento de continuidade ou desistência. 

A primeira contribuição dessa fase foi a redefinição do público-alvo da 

pesquisa. Inicialmente tinha-se por pretensão entrevistar apenas motoristas que 

fossem cadastradas no aplicativo feminino Lady Driver e que fizessem corridas de 

chamadas originadas exclusivamente desse aplicativo. Contudo, percebemos que a 

maioria das entrevistadas dessa fase, com exceção de três, não conseguia se manter 

apenas com os rendimentos advindos do aplicativo feminino Lady Driver.   

Elas estavam registradas em outros aplicativos de transporte, que são os 

mistos 99 e Cabify, e um regulamentado como taxistas em que as corridas são 

programadas com agendamento antecedente, mas é exclusivo para mulheres, o 

FemiTáxi. 

[...] não tem condições de sobreviver apenas com aplicativo para mulheres 
porque eles chamam muito pouco. Sabe porque, porque assim, o Femitaxi 
tem muita corrida agendada né, então por exemplo não é que tem o meu 
vizinho aqui que tá aqui chamando, é uma pessoa que tá chamando pra pegar 
o filho dela ao meio dia lá na escola tal e então você tem que andar 15 km 
pra chegar na escola tal, entendeu. Paga bem, paga. É mais seguro, é. Só 
que é muito especializado, só que não tem, não tem como você viver disso, 
sabe. Só dá pra quem faz renda extra também, eu tô em casa, tocou, viu o 
agendamento, é legal, eu vou pegar, entendeu (Maria Alice, 45 anos) 

Eu gostaria muito de querer e de faze só a Lady mas não dá, porque a 
chamada dela é muito, é muito, é muito longe. É assim, vô te conta, outro dia 
falei, eu vô busca essa menina. Eu tava em Pinheiros, lá na Marginal, chamou 
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a Lady, você sabe pra onde que eu fui busca a menina, lá no Jabaquara, levo 
22 minutos, numa chuva danada, eu fui pega a menina lá. Quando eu cheguei 
lá, a menina pensou até que eu não ia, a menina ligava três, quatro vezes pra 
saber se eu tava indo. Eu falei, fia eu vou levar você. Sabe onde que eu fui 
deixa a menina, no metrô Saúde, eu levei mais tempo pra ir busca a menina 
do que pra leva a menina no metrô. Quer dizer, eu gastei gasolina mais pra ir 
busca a garota do que pra pode leva ela. E a corrida, quanto que deu a 
corrida, 10,00 reais que deu a corrida (Maria Antônia, 54 anos). 

[...] não quero dar preferências pelas corridas da lady e depender 
exclusivamente delas para viver [...] eu tive problemas de pagamento com a 
Lady, deles não me pagarem, na verdade eu recebi, mas eu recebi depois de 
um tempo e aí deu uma canseira (Maria Inês, 47 anos) 

No Quadro 7, apresento alguns dados informativos das entrevistadas com 

relação aos aplicativos, que são a data de início no primeiro aplicativo, o tempo de 

vínculo na plataforma dos aplicativos na cidade de São Paulo e os aplicativos em que 

estavam atuando em 2019. Assim, ao verificar que a maioria necessitava estar 

vinculada em mais de um aplicativo para conseguir rendimento suficiente para suas 

despesas mensais, redefini que as mulheres a serem entrevistadas nas próximas 

fases poderiam estar vinculadas a qualquer aplicativo de transporte e não 

exclusivamente aos aplicativos de atendimento voltado ao público feminino. 

Quadro 6 – Aplicativos atendidos pelas entrevistadas na primeira fase 

 Nome Início 
Tempo 

aplicativo27 
Aplicativos que atende (2019) 

P
ri

m
e
ir

a
 F

a
s

e
 

Maria Alice Fev/2017 (Uber) 34 meses Uber, Cabify, 99, Lady Driver e Femitáxi 

Maria Antônia Abr/2017 (Uber) 32 meses Apenas Lady Driver 

Maria 
Aparecida 

Mai/2016 (Uber) 43 meses Uber, Cabify, 99, Femitáxi e Lady Driver 

Maria Augusta Mar/2016 (Uber) 45 meses Uber, 99 e Lady Driver 

Maria Beatriz Mai/2017 (Uber) – 
Parou em Ago/2018 

15 meses  Uber, Cabify e Lady Driver 

Maria Carolina Jan/2018 (Lady Driver) 23 meses Apenas Lady Driver 

Maria Cecília 
Fev/2018 (Lady 

Driver) – Parou em 

Nov/2018  
10 meses  Apenas Lady Driver 

Maria Clara Dez/2017 (Uber) 24 meses Uber, 99 e Lady Driver 

Maria Cláudia Fev/2016 (Uber) 46 meses Uber, 99, Cabify e Lady Driver 

Maria Cristina Jul/2015 (Uber) 53 meses Uber, Cabify, 99 e Lady Driver 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 

Outra contribuição da primeira fase foi a redefinição e/ou inclusão de 

 
27 Tempo calculado do mês de início até o mês de outubro de 2019, quando encerrou o período de 

coleta de dados, exceto Maria Beatriz e Maria Cecília que pararam em jul/18 e nov/18, 
respectivamente 
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algumas perguntas para se entender melhor esse novo campo de trabalho que, de um 

lado, é considerado inovador e contemporâneo, baseado no uso da tecnologia, mas 

de outro é, ao mesmo tempo, tão retrógrado, pois esfacela os direitos do trabalhador 

que há tempos foram conquistados. Esse novo formato estrutural do trabalho projeta 

os custos da operacionalização do trabalho para o trabalhador e o responsabiliza pelo 

gerenciamento de sua vida de modo a elevar seus ganhos, mesmo que para isso 

ocorra perda de vida social e até adoecimento, prejudicando sua saúde.  

Nessa fase, percebeu-se um emaranhado de sentimentos conflitantes e 

confusos nas falas das entrevistadas, ao mesmo tempo que elas se mostravam 

empolgadas e satisfeitas pela oportunidade de trabalho num formato flexível, com total 

liberdade para decidir o que e quando fazer, possibilitando que organizem o tempo de 

trabalho conforme suas restrições de horário e consigam conciliar com suas outras 

atividades domésticas, familiares e pessoais; elas relataram muitas situações 

frustrantes, insatisfatórias, de exaustão e de sofrimento no exercício do trabalho. 

Essas situações evidenciavam inúmeras dificuldades relacionadas a questões 

tecnológicas, de relacionamento tanto com passageiros quanto com colegas 

motoristas, de desamparo pelos aplicativos com gastos na limpeza do veículo, 

passageiros bêbados ou doentes e prejuízos com sinistros, entre inúmeros outros.     

Ao serem questionadas sobre os planos futuros, algumas relataram a 

vontade de não continuar dirigindo para aplicativo, justificando que o trabalho era 

apenas temporário, uma forma alternativa de ganhar dinheiro e cumprir com as 

necessidades de sobrevivência.   

Eu pretendo volta na função de secretariado, trabalhar no escritório, ser bem 
remunerada, mas não tenho previsão de quando (Maria Carolina, 26 anos) 

Para o meu futuro, eu quero para de trabalhar de Uber. O meu plano é de da 
aula, de trabalhar com a artes, ainda tenho esperança de que uma hora isso 
vai rolar (Maria Alice, 45 anos) 

Se você pudesse eu colocava uma coisa só pra mim, tipo um restaurantizinho 
a quilo, ou uma Bomboniere pra pode eu ganhá muito dinheiro, pra eu 
continua minha vida profissional, trabalhar com comida, na área que gosto 
(Maria Antônia, 54 anos) 

[...] não quero ser motorista de aplicativo pra minha vida inteira, eu queria 
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arruma um emprego, pra eu ter um horário pra entra, pra eu ter um horário 
pra sair [...] o mercado de trabalho já não me aceita mais, eu tenho 37 anos, 
não interessa a experiência que eu tenha [...] Eu gostaria muito de ter tempo 
pra pode elabora um projeto de excursão familiar, pra faze bem certinho, bem 
bonitinho, ter um dinheiro para investi nisso [...] Vão surgir outras 
oportunidades, eu acredito (Maria Augusta, 37 anos) 

Conforme descrito no Quadro 8, a maioria das entrevistadas desta primeira 

fase relatou trabalhar mais de 15 horas por dia. Ao serem questionadas sobre o tempo 

de descanso, a maioria confidenciou que o fazia nos horários de menor pico, dentro 

do próprio carro, enquanto aguardava uma nova chamada, porque assim 

economizava o gasto com combustível no deslocamento para ir até em casa “batendo 

lata28”.  

Quadro 7 – Jornada de trabalho das entrevistadas na primeira fase 

 Nome 
Média 

semanal29 
Horário de trabalho com os aplicativos 

P
ri

m
e
ir

a
 F

a
s

e
 

Maria Alice 78 horas 
12hs – durante a semana (das 08h às 20h) 
15hs – final semana e feriados (das 15h às 6hs) 

Maria Antônia 80 horas 
15hs – durante a semana (das 06h às 21h) 
20hs – final semana e feriados (das 06h às 03hs) 

Maria Aparecida 96 horas 
18hs – durante a semana (das 05h às 14h e das 18h às 03h) 
 ??? – final semana e feriados (enquanto tiver chamada) 

Maria Augusta 92 horas 
14hs – durante a semana (das 04h às 18h) 
18hs – final semana e feriados (das 04h às 22hs) 

Maria Beatriz 64 horas 
10hs – durante a semana (das 07h às 17h) 
12hs – final semana e feriados (das 07h às 19hs) 

Maria Carolina 66 horas 
11hs – sempre das 07h às 11h e das 15h às 22h 
            independente do dia (não faz noite e madrugada) 

Maria Cecília 36 horas 
06hs – sempre das 08h às 11h e das 16h às 19h 
            independente do dia (não faz mais de 6hs diárias)  

Maria Clara 72 horas 
12hs – durante a semana (das 08h às 12h e das 17h às 01h) 
12hs – final semana e feriados (das 17h às 5hs) 

Maria Cláudia 48 horas 
08hs – sempre das 19h às 03h 
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Maria Cristina 72 horas 
12hs – sempre das 07h às 21h 
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 

Essa extensão de horário não trazia vantagens financeiras, muito pelo 

contrário, elas relataram que gastavam mais para consumir alimentação na rua, 

 
28 Termo utilizado para definir o ato de voltar para casa com o carro vazio, sem passageiro. 

29 Essa média é aproximada e foi calculada com base no horário relatado pela motorista que 
normalmente faz diariamente, sendo: horas diárias x 4 dias + horas de finais de semana. O cálculo 
utilizou 4 dias porque elas aproveitam o dia do rodízio da placa para organizarem questões 
pessoais, financeiras e domésticas.  
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estavam ficando escravas de um sistema que só as empobrecia porque, quanto mais 

trabalhavam, menos dinheiro sobrava, e ainda estão reduzindo gradativa e 

continuamente a qualidade de vida e mergulhando num processo de adoecimento 

contínuo.   

[...] hoje em dia, atualmente, eu não tenho condição, não dá para fazer 
absolutamente nada. Então assim, hoje eu tenho um monte de conta e pouco 
dinheiro entrando [...] Assim, eu paro às vezes pra fazer as minhas contas 
tipo, por mais que eu rode em três aplicativos e que eu faça tipo 150 reais 
bruto né, em cada aplicativo vai, 450 reais que seja por dia, se você rodar tipo 
18 horas por dia, num dia bom tipo quinta sexta sábado domingo, domingo é 
o melhor dia, domingo não tem pra ninguém, se você parar pra pensar tipo 
vai, desses 450, mêo você ficou 18 horas na rua, você comeu às vezes um 
pão na chapa, você tomou um café porque você estava cansada, tava com 
sono, você comprou uma água pra você beber, porque nem sempre dá pra 
você sair de casa com kit de comida né [...] seria um mundo ideal, seria, mas 
só no mundo ideal, não é o que acontece na verdade [...] o meu carro tem 3 
anos de garantia e como ele tem 3 anos de garantia eu preciso fazer as 
revisões na concessionária, mêo cada revisão é uma paulada na 
concessionária [...] a cada dez mil km que roda com os meus pneus, tipo eu 
já vou ter que trocar e pneu é uma grana também pra trocar [...] assim, 
gasolina tá a hora da morte, tudo que você vai fazer no carro você gasta uma 
grana, tanto que eu nem paguei a segunda parcela do meu IPVA, tô devendo 
[...] você também tem que lavar o carro uma vez por semana pelo menos e é 
30 conto uma lavagem. Aí, você ainda vai comprar água do seu bolso, você 
ainda vai comprar bala do seu bolso, você ainda vai fazer todos os agrados 
do seu bolso. Então assim, se a gente fosse pegar e fazer a conta tipo 
certinha, a conta não ia fechar (Maria Aparecida, 35 anos) 

Nos relatos das entrevistadas, também percebi inúmeras frustrações com 

avaliação de passageiros, indignações com as punições dos aplicativos e muitas 

dificuldades com a operacionalização das tecnologias utilizadas pelos aplicativos e 

pelos geolocalizadores Waze e GoogleMaps, as quais são necessárias para conseguir 

executar o trabalho.  

[...] outro dia eu peguei um agendamento e só é que quando eu cliquei pra 
pode ir a minha internet não tava muito boa, então o waze começou a roda, 
a roda, da a rota errada, aí eu peguei e fui tentei reinicia pra pode volta ao 
normal, só é que a internet volto ao normal mas pra eles lá deu como se eu 
tivesse cancelado o agendamento. Eu fiquei suspensa por duas semanas 
(Maria Antônia, 54 anos) 

A maior dificuldade nesta etapa refere-se exatamente à inexperiência da 

pesquisadora desta tese com a metodologia escolhida, grounded theory. Ao ir a 

campo com perguntas bem amplas e gerais o suficiente para abstrair o máximo 

possível de informações, conforme sugere Charmaz (2009), tudo me parecia 
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importante e relevante. Então, na expectativa de adquirir o máximo possível de dados 

detalhados, profundos e relevantes, eu seguia todas as indicações e cuidados 

sugeridos em seu livro.  

Contudo, mesmo sendo um guia bem detalhado e explicativo, após cada 

duas ou três entrevistas, eu necessitava ler novamente todas as anotações que tinha 

feito anteriormente, dos cuidados no processo de coleta e análise dos dados, ouvia 

as entrevistas inúmeras vezes para reanalisar as transcrições e verificar se realmente 

tinha anotado tudo o que era necessário e ainda fazia um relatório dos erros que eu 

tinha cometido na tentativa de evitá-los no retorno ao campo.  

As análises realizadas nesta primeira fase foram somente até o momento 

de agrupamento de códigos pelas suas semelhanças e levantamento dos códigos 

mais significativos para nortear a segunda fase de coleta e análise de dados. Alguns 

códigos que foram agrupados dentro de “Dificuldades diárias”, “Relações de trabalho 

– passageiros(as) e aplicativos”, “Jornada de trabalho” e “Sentimentos negativos” se 

destacaram, e me interessou aprofundar mais esses pontos, pois nos relatos emergia 

um cenário de exploração, insegurança e vulnerabilidade que remetia a um contexto 

de precarização, preconceito e assédio.  

No entanto, continuava desafiador compreender o sentimento de satisfação 

relatado pelas entrevistadas dessa fase, que poderia ser uma introjeção advinda do 

imperativo discurso dos aplicativos sobre liberdade, flexibilização e autonomia para 

decidir sobre o trabalho. Assim, na próxima etapa de coleta, tentei explorar e 

aprofundar essas questões.  

 

4.3.2. Segunda fase de coleta e análise de dados 

As entrevistas desta segunda fase de coleta e análise de dados ocorreram 

entre o mês de junho do ano de 2018 e o mês de maio do ano de 2019, quando foram 

realizadas mais 10 entrevistas com a utilização de um roteiro semiestruturado (vide 
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Apêndice C). Os 50 códigos que obtiveram a maior quantidade de citações na primeira 

fase foram fundamentais na reestruturação do roteiro semiestruturado, por se 

mostrarem significativos e, por isso, nortearam as entrevistas da segunda fase.  

As perguntas do roteiro das entrevistas da primeira fase foram mantidas 

para melhor suportar as comparações entre códigos de análises posteriores, mas 

algumas perguntas foram reformuladas e outras foram inseridas no roteiro para 

compreender os insights obtidos na primeira fase.  

Em virtude de as análises realizadas na primeira fase aludirem sobre 

questões relacionadas à exploração no trabalho com extensas horas nas ruas 

dirigindo, à insegurança em virtude de as chamadas de corridas não disponibilizarem 

os destinos dos passageiros, à vulnerabilidade social e de gênero devido aos 

preconceitos e às situações de assédios sofridos pelas motoristas, nos remetendo a 

um cenário de precarização, decidi inserir questionamentos no roteiro de entrevista 

para auxiliar a compreensão do que estava ocorrendo diariamente no trabalho dessas 

mulheres.  

Assim, retornei ao campo para realizar mais 10 entrevistas com foco em 

explorar mais sobre o trabalho das motoristas de aplicativos pautado nas experiências 

cotidianas vividas pelas mulheres e visando compreender a exploração, a 

vulnerabilidade e a precarização existente. Também se fazia necessário continuar 

explorando o cenário, a estrutura, o funcionamento e as consequências desse 

trabalho na saúde e na vida dessas mulheres.  

Dessa forma, mantive os questionamos sobre as exigências e regras dos 

aplicativos, sobre a operacionalização da tecnologia adotada pelos aplicativos e pelos 

geolocalizadores necessários para a motorista obter eficiência no percurso da corrida, 

e acrescentei questionamentos sobre as formas de treinamento para qualificação e 

desenvolvimento contínuo, sobre as técnicas de suporte para manutenção da 

segurança das motoristas, bem como explorei mais detalhadamente o cotidiano do 

trabalho de uma motorista em torno dos relacionamentos com os passageiros e com 

gestores dos aplicativos.  
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A maioria dos contatos das participantes desta etapa de entrevista foi 

conseguido no dia do treinamento em que eu tive autorização para participar30 e para 

contatá-las, o qual foi realizado no dia 27 de março de 2018 e já foi relatado na primeira 

fase de entrevistas. Contudo, mesmo tendo conseguido o contato telefônico de 28 

motoristas e mantendo contato semanalmente com todas elas, eu consegui agendar 

apenas três entrevistas presenciais, sendo duas para junho e uma para outubro, 

ambas em 2018. Essas entrevistas foram agendadas por telefone e realizadas em 

local definido pelas motoristas.  

As outras (sete) entrevistas foram muito difíceis de serem marcadas, pois 

as motoristas não conseguiam separar um espaço no dia para agendarmos um horário 

e definirmos um local para a realização presencial da entrevista, por diversos fatores 

de cunho pessoal e profissional. Com três motoristas, consegui organizar um horário 

para a realização da entrevista, mas a distância, sendo uma via ligação telefônica, 

outra via Skype e outra via Facetime.  

Em relação às outras quatro entrevistas faltantes, as motoristas contatadas 

não conseguiam dispor nem de 15 minutos para conversarmos. Assim, a alternativa 

que encontrei foi realizar a entrevista via WhatsApp. A operacionalização nesse 

formato seguiu o mesmo processo de uma entrevista presencial, diferenciando-se 

apenas na questão da demanda maior de tempo que a pesquisadora deveria destinar 

a cada entrevista.  

As entrevistas ocorreram da seguinte forma: eu enviava um áudio 

explicando os objetivos da pesquisa, falava das proteções éticas, agradecia a 

aceitação em participar da pesquisa e, em seguida, solicitava autorização para utilizar 

os conteúdos das conversas na escrita da tese. Esses conteúdos seriam respostas 

escritas ou gravadas em áudios, prints, fotos, documentos ou relatórios relacionados 

com a atividade de motorista de aplicativo.  

Após o recebimento da resposta de concordância e autorização da 

 
30 O evento ocorreu no dia 27, das 8 h às 18 h, com objetivo de apresentar as regras funcionais e 

dar instruções operacionais para motoristas iniciantes no aplicativo Lady Driver. 
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motorista, eu iniciava a pesquisa no seguinte formato: eu enviava a primeira pergunta, 

aguardava a resposta da entrevistada, após o recebimento da resposta, gravada em 

áudio ou digitada em forma de texto, eu ouvia/lia para compreender se estava 

satisfatório o conteúdo. Em caso de alguma dúvida, eu enviava meus 

questionamentos sobre o ponto que necessitava de maiores esclarecimentos, e ainda 

solicitava uma exemplificação para a minha melhor compreensão; novamente 

esperava o retorno da resposta da motorista.  

Esse processo se repetiu, sucessivamente, pergunta a pergunta, até 

realizar todas as perguntas do roteiro semiestruturado e chegar a um entendimento 

sobre a experiência da entrevistada no trabalho de motorista de aplicativo. Esse 

formato demandou muito tempo, devido à turbulência diária das motoristas numa 

cadência intensa e acelerada com inúmeras atividades e responsabilidades ocorrendo 

simultaneamente.  

O tempo de cada entrevista, nesse formato, variou de dois a 67 dias, mas 

elas conseguiram participar dentro das suas possibilidades e colaborar com a 

pesquisa. Algumas enviavam os áudios, contendo respostas às perguntas, nos 

momentos em que estavam estacionadas, aguardando receber chamadas de 

corridas, outras respondiam quando estavam chegando em casa, antes de encerrar o 

dia de trabalho para descansar, e outras, ainda, respondiam no início do dia seguinte, 

antes de sair de casa, para começar a rotina dos trabalhos diários nas ruas de São 

Paulo.  

Os mesmos cuidados da primeira fase foram mantidos nesta segunda fase 

com as entrevistas presenciais, ou seja, registrar em diário de campo observações 

sobre o local onde moram as participantes e o contexto social em que vivem, a 

variação da entonação da voz durante o relato para verificar inferências de assuntos 

sensíveis ou desconfortáveis para a motorista, e/ou contradições de informações (no 

caso de áudios).  

As entrevistas realizadas com o apoio do uso telefônico ou tecnológico 

(Skype e Facetime) tiveram notas de campo relacionadas ao processo de negociação 

até conseguir realizar a entrevista, as observações do contexto e do local onde elas 
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estavam concedendo a entrevista, das interferências e dificuldades desse formato e 

as formas como a pesquisadora resolveu os problemas para o melhor conforto 

possível da entrevistada durante o processo de entrevista, evitando algum desgaste.  

O perfil das motoristas entrevistadas nesta segunda fase de coleta de 

dados pode ser observado no Quadro 9. Averígua-se que a metade é casada, a 

maioria tem filhos, todas, com exceção de uma, têm mais de 40 anos e apenas duas 

não fizeram ensino superior. A maioria das participantes possui ensino superior 

completo e duas fizeram duas pós-graduações, semelhantemente às entrevistadas da 

primeira fase.  

Quadro 8 – Perfil das entrevistadas da segunda fase 

  Nome Idade 
Estado 

Civil 
Filhos e/ou 

Netos 
Formação Acadêmica 

S
e
g

u
n

d
a
 F

a
s
e

 

Maria da 
Conceição 

35 
anos 

Casada 1 filho 
Graduação em Ciências Contábeis  
Intercâmbio nos EUA 

Maria das 
Dores 

40 
anos 

Casada Sem filho 

Pós-Graduação em Logística Empresarial 
Pós-Graduação em Gestão em Projetos 
Graduação em Administração  
Graduação em Comércio Exterior 

Maria das 
Graças 

57 
anos 

Casada 
3 filhas e 4 

netas 
Graduação em Direito 

Maria de 
Fátima 

42 
anos 

Casada 1 filho 
Graduação em Administração (trancada) 
Ensino Médio Completo 

Maria de 
Lourdes 

41 
anos 

Solteira Sem filhos 

Pós-Graduação em Gestão de Negócios 
Internacionais 
Pós-Graduação Máster em Marketing e 
Gestão Comercial 
Graduação em Comércio Exterior 

Maria do 
Carmo 

53 
anos 

Divorciada 
2 filhos e 1 

neta 
Licenciatura em Letras 
Curso livre de Psicanálise 

Maria dos 
Anjos 

56 
anos 

Divorciada 
2 filhos e 5 

netos 
Graduação em Administração 
Tecnóloga em Contabilidade 

Maria 
Eduarda 

41 
anos 

Solteira Sem filhos Ensino Médio Completo 

Maria     
Elisa 

46 
anos 

Casada 2 filhas 
Licenciatura em Letras 
Fala fluente: Inglês, Espanhol e Francês 

Maria 
Vitória 

51 
anos 

Separada 1 filha   Ensino Médio Completo 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2019) 

 
Esta pesquisa foi se tornando complexa para conseguir outras entrevistas 

que eram necessárias para alcance de saturação teórica, pois o tempo dessas 

mulheres é bem escasso. A escassez de tempo para a maioria delas deve-se ao fato 

de realizarem mais de uma atividade simultaneamente, de maneira intercalada e 

organizada, dia após dia, além de serem responsáveis pelos afazeres domésticos, 
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como podemos observar no relato de Maria de Fátima.  

Então, por isso que eu não consegui marcar nada pessoalmente com você, 
porque eu não tenho horário pra nada, não tenho horário certo pra acorda 
porque como eu também entrego cestas, então tem dia que eu acordo 7 
horas, 7h30min pra entrega cestas de manhã, depois de lá eu venho fazendo 
aplicativo [...] eu não tenho uma rotina de acordar, tipo todo dia eu tenho que 
levantá, que nem o pessoal coloca o relógio pra despertar as 6:30 da manhã 
pra ir trabalhar, eu não tenho isso não, [...] aí tem dia que tem corrida 
agendada de aplicativo pra leva em Aeroporto 4 horas da manhã, [...] eu tenho 
clientes fixas né, que nem quarta, hoje eu tô aqui em Barueri, Alphaville que 
eu tenho cliente fixa toda quarta-feira, quinta-feira à noite eu tenho sempre 
cliente fixa e os outros clientes não tem dia e horário certo, eles vão 
agendando e nos intervalos eu vou fazendo os aplicativos. Então, eu não 
tenho horário pra nada, nem pra sair, nem pra chega, hoje eu acredito que eu 
chego em casa em torno de umas 9 horas da noite, tem dia que eu chego as 
11 horas da noite [...] então eu não tenho dia, nem hora pra trabalha, é de 
domingo a domingo, porém se eu precisa, é só eu parar, coisa que eu não 
posso fazer se não for exatamente por doença ou alguma coisa assim, fora 
isso eu tenho que trabalha (Maria de Fátima, 42 anos) 

Conforme se apresenta no Quadro 10, a maioria das entrevistadas desta 

fase trabalha há mais de um ano para os aplicativos, e atendem dois ou mais 

aplicativos para conseguir o rendimento necessário mensal para se manter, exceto 

Maria das Graças, que consegue ser exclusiva de um aplicativo voltado para as 

mulheres. 

Quadro 9 – Aplicativos atendidos pelas entrevistadas na segunda fase 

 Nome Início 
Tempo 

aplicativo 
Aplicativos que atende (2019) 

S
e
g

u
n

d
a
 F

a
s
e

 

Maria da Conceição Dez/2016 (Uber, 99) 34 meses Uber, 99 e Lady Driver 

Maria das Dores Ago/2016 (Uber)  38 meses 99 e Lady Driver   

Maria das Graças Out/2016 (Uber) 36 meses Apenas Lady Driver 

Maria de Fátima Fev/2018 (Uber) 20 meses Uber, Lady Driver e 99 

Maria de Lourdes Ago/2018 (Uber e 99) 14 meses  
Uber, 99, Lady Driver, Wappa, 

Cabify 

Maria do Carmo Ago/2018 (Lady Driver) 14 meses Lady Driver, 99 e Venuxx 

Maria dos Anjos Out/2017 (99) -  
Parou em Ago/2019 

22 meses  99, Uber e Lady Driver  

Maria Eduarda Ago/2017 (Uber, Lady) 26 meses Uber, Lady Driver e 99 

Maria Elisa 
Jan/2018 (Uber) -  
Parou em Set/2019 

20 meses Uber e Lady Driver  

Maria Vitória Fev/2017 (Uber) 32 meses Uber, 99, Lady Driver e Wappa 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 

Da mesma forma que fiz na primeira fase, levantei a carga horária diária de 

trabalho que as entrevistadas direcionam para ficar nas ruas dirigindo para os 

aplicativos nos quais elas se cadastraram e foram aceitas. Conforme apresenta o 

Quadro 11, apenas duas motoristas fazem até 44 horas semanais e a maioria trabalha 
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em média quase 70 horas por semana, incluindo sábados, domingos e feriados, com 

exceção do dia do rodízio31.  

As duas motoristas que fazem menos de 50 horas semanais, Maria de 

Fátima e Maria dos Anjos, utilizam o aplicativo como forma de diluir os gastos que 

possuem com o veículo no deslocamento para atender às suas clientes de negócios 

próprios. Elas trabalham com diversas atividades, desempenhando várias funções 

diferentes, e encontraram no aplicativo a oportunidade de otimização de tempo e 

espaço, realizando corridas apenas no trajeto de ida/volta para atendimento de 

clientes, ou quando não possuem nenhum outro compromisso agendado.  

A quantidade de horas que as motoristas desta fase dedicam aos 

aplicativos é um pouco menor, se comparada às entrevistadas da primeira fase, que 

trabalham em torno de quase 80 horas semanais, mas isso não significa que elas 

trabalhem menos, porque a maioria delas possui outras ocupações profissionais 

sendo desenvolvidas simultaneamente, fora as atividades domésticas e familiares. 

 

 

 
31 O rodízio municipal de veículos é uma estratégia municipal que restringe a circulação de veículos 

automotores, com exceção de veículos destinados ao transporte coletivo, transportes escolares 
(desde que regulamentados e autorizados), motocicletas, táxis, guinchos e veículos de 
emergência. A proibição é destinada aos veículos em circulação nas vias públicas da cidade de 
São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 7 h às 10 h e das 17 h às 20 h, exceto feriados. O 
descumprimento por qualquer motorista resulta em multa no valor de R$ R$ 130,16. O dia 
designado ao rodízio é regulamentado pelo número do final da placa, que são: Segundas-feiras 
(1-2), Terças-feiras (3-4), Quartas-feiras (5-6), Quintas-feiras (7-8) e Sextas-feiras (9-0). 
Normalmente esse rodízio é suspenso todo final de ano na semana que antecede o Natal e a 
semana após o Ano Novo (http://www.cetsp.com.br/noticias/2019/12/11/prefeitura-suspende-
rodizio-municipal-de-veiculos-de-23-de-dezembro-de-2019-a-10-de-janeiro-de-2020.aspx). 
Fonte: Decretos nº 58.584 de 20/12/2018 
(http://www.cetsp.com.br/media/800356/decreto_58584_18.pdf) e nº 56.604 de 16/1/2019 
(http://www.cetsp.com.br/media/803683/decreto-56-604_19-revisao-rodizio.pdf); Leis nº 12.490 
de 3/10/1997 (http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-12490-de-03-de-outubro-de-1997), nº 
14.751 de 28/5/2008 (http://www.cetsp.com.br/media/800350/lei14751_18.pdf) e nº 16.813 de 
1/2/2018 (http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16813-de-1-de-fevereiro-de-2018). 
Portarias SMT.DSV.GAB nº 009 de 30/1/2019 (http://www.cetsp.com.br/media/808826/Portaria-
DSV-G-09_19-cadastro-Rodizio.pdf) e SMT.DSV.GAB nº 33 de 13/3/2019 
(http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?). 

http://www.cetsp.com.br/noticias/2019/12/11/prefeitura-suspende-rodizio-municipal-de-veiculos-de-23-de-dezembro-de-2019-a-10-de-janeiro-de-2020.aspx
http://www.cetsp.com.br/noticias/2019/12/11/prefeitura-suspende-rodizio-municipal-de-veiculos-de-23-de-dezembro-de-2019-a-10-de-janeiro-de-2020.aspx
http://www.cetsp.com.br/media/800356/decreto_58584_18.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/803683/decreto-56-604_19-revisao-rodizio.pdf
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-12490-de-03-de-outubro-de-1997
http://www.cetsp.com.br/media/800350/lei14751_18.pdf
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16813-de-1-de-fevereiro-de-2018
http://www.cetsp.com.br/media/808826/Portaria-DSV-G-09_19-cadastro-Rodizio.pdf
http://www.cetsp.com.br/media/808826/Portaria-DSV-G-09_19-cadastro-Rodizio.pdf
http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=1229ac6bae44f3d9ea2406b370c301e3&PalavraChave=33/19
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Quadro 10 – Jornada de trabalho das entrevistadas na segunda fase 

  Nome 
Média 

semanal 
Médias aproximadas de horas diárias 

S
e
g

u
n

d
a
 F

a
s
e

 

Maria da 
Conceição 

50 horas 
09hs – durante a semana (das 07h às 16h) 
07hs – final semana (das 16h às 23hs) - não faz madrugada 

Maria das Dores 72 horas 
12hs – sempre das 8h às 21h direto / às vezes almoça em casa  

(independente do dia não faz entre 21h e 07h) 

Maria das Graças 54 horas 
09hs – sempre das 10h às 13h e das 14h às 20h 

(atende chamadas quando não tem outro compromisso) 

Maria de Fátima 28 horas 

04hs – de domingo a domingo, mas sem horário definido 
porque faz apenas com horários agendados, e nos trajetos 
para atender clientes de estética ou entregar cestas por 
encomenda. Quando não tem nada agendado, fica o dia todo 

Maria de Lourdes 78 horas 
15hs – quinta e sexta-feira (das 11h às 02h) 
12hs – demais dias (das 10h às 22hs) 

Maria do Carmo 52 horas 13hs – sempre das 07h às 20h (4 dias na semana) 

Maria dos Anjos 44 horas 
04hs – durante semana (apenas corrida no trajeto de ida/volta 

das entregas das vendas de cosméticos) 
14hs – final semana e feriados (das 08h às 22hs) 

Maria Eduarda 96 horas 
15hs – durante semana (das 06 às 13h e das 15h às 23h) 
18hs – final semana e feriados (das 06h às 24hs) 

Maria Elisa 78 horas 13hs – sempre das 08 às 21h) 

Maria Vitória 76 horas 
12hs – durante a semana (das 07h às 13h e das 16h às 22h) 
14hs – final de semana e feriados (das 09h às 23h) 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 

As entrevistas novamente foram transcritas, as leituras e codificações das 

entrevistas continuaram sendo realizadas linha a linha, com o objetivo de conseguir 

compreender as pertinências nos dados que expressavam a vivência das 

entrevistadas, o que gerou 378 novos códigos, 1.012 citações e 10 memorandos de 

análises iniciais (vide apêndice J).  

No Quadro 12, apresento os códigos desta segunda fase de coleta e 

análise dos dados, que se mostraram mais significativos pela quantidade de citações 

encontradas nesta fase e na releitura da primeira fase, os quais reforçaram alguns 

grupos de códigos já criados. Os 25 códigos estão apresentados em ordem 

decrescente e, por isso, foram considerados os principais nesta fase e os mais 

significativos na análise das duas fases. 
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Quadro 11 – Principais códigos da segunda fase de coleta e análise de dados 

Códigos 

Frustração profissional 

Sentindo Empoderada – ‘dona dos meus horários’ 

Dificuldade Financeira - Muitas Dívidas 

Sem Vida Social – só trabalho 

Lugares perigosos – ruas sem saída (favelas/emboscadas) 

Insatisfação com passageiros – avaliação injusta 

Corrida Noturna e de madrugada sem susporte 

Oportunidade de obter renda extra 

Insegurança com corridas sem informação – ‘às cegas’ 

Machismo e/ou sexismo - dirigir igual/melhor que homem 

Procurando trabalho – desempregada com dívidas 

Trabalhar muitas horas - mais de 10hs por dia 

Exploração – muitos gastos com o carro ‘a conta não fecha’ 

Corrida ruim - passageiro bêbado e caloteiro 

Situação de Riscos – falta de segurança 

Oportundiade de Fazer Amizades 

Preconceito com mulher no volante 

Desespero - medo de favelas 

Liberdade para fazer o que quer 

Sobrecarga de Trabalho – duas ou mais atividades 

Avaliação da corrida – excelente motorista 

Incentivos com metas diárias 

Satisfação pela flexibilidade de horários para trabalhar 

Sofrimento físico e desgaste – dores nas juntas  

Conflitos familiares – não tenho tempo 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2019).  

 

Entre os principais códigos que foram percebidos nos dados, destacamos 

“Sentindo empoderada – ‘dona dos meus horários’”, “Oportunidade de obter renda 

extra”, “Liberdade para fazer o que quer”, “Machismo e/ou sexismo – dirigir 

igual/melhor que homem”, “Avaliação da corrida – excelente motorista”, “Incentivos 

com metas diárias”, “Sobrecarga de trabalho – duas ou mais atividades” e “Situação 

de riscos – falta de segurança”.  

Os códigos “Empoderamento, liberdade e oportunidade de obter renda” 

refletem o sentimento das mulheres nesse momento, mostra como elas se 

reconhecem como profissionais capazes e responsáveis, dignas de respeito e 

consideração pelo espaço em que se encontram, mesmo sendo esse um trabalho 
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considerado subemprego, de predominância masculina e a maioria delas tendo 

competências superiores ao necessário para desempenhar tal trabalho. 

Os códigos “Avaliação da corrida – excelente motorista” e “Machismo e/ou 

sexismo – dirigir igual/melhor que homem” evidenciam a satisfação que elas sentem 

ao receber elogios, verbalizados presencialmente pelos passageiros e postados nas 

plataformas dos aplicativos após a finalização da corrida, comparando-as aos homens 

e, na maioria das vezes, as elevando como melhores ou superiores a eles.  

Os outros códigos, “Trabalhar muitas horas – mais de 10 horas por dia”, 

“Incentivos com metas diárias”, “Sobrecarga de trabalho – duas ou mais atividades”, 

e diversos outros que não foram apresentados aqui (vide Apêndice G), reforçam e/ou 

complementam os dados que emergiram na primeira fase de coleta e análise dos 

dados, os quais evidenciam cansaço físico por trás do sentimento de empoderamento, 

satisfação e prazer pelo que faz. 

Nesse momento, antes de dar início à terceira fase de coleta de dados, fez-

se novamente uma releitura das 10 primeiras entrevistas para identificação de 

citações que reforçassem os dados que emergiram nesta segunda fase. Essas 

citações já estão contidas nas 1.012 mencionadas anteriormente. Assim, até o 

momento, somam-se 2.593 citações em 1.283 códigos, relembrando que o grupo de 

códigos relacionado à “História de vida” não será utilizado nas análises desta tese e 

foi criado com o objetivo único de abarcar os códigos que foram relatados pelas 

motoristas.  

Os grupos de códigos “Perfil socioeconômico” e “Trajetória profissional” 

foram mantidos por se tratar de informações caracterizadoras das entrevistadas, tanto 

pessoais quanto qualificação profissional e experiências no mercado de trabalho. 

Igualmente, os grupos “Motivação para inserção nos apps”, “Expectativas com os 

apps” e “Planos futuros profissionais” também foram mantidos por serem informações 

relacionados às causas que influenciaram as entrevistadas a se inserirem nesse 

formato de trabalho, informal e controlado por aplicativos. 

Os grupos que trazem informações relacionadas ao “como” é o dia de 
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trabalho das entrevistadas em torno do tempo destinado à sua execução, as 

dificuldades enfrentadas por diversos fatores e os conflitos decorrentes precisaram 

ser reanalisados com redefinições, reagrupamentos ou desmembramentos que 

provisoriamente ficaram assim: 

1. O grupo de códigos “Dificuldades diárias” foi alterado para “Enfrentando 

dificuldades relacionadas com as demandas dos aplicativos”, e os códigos foram 

reformulados para: “Lidando com as dificuldades operacionais no manuseio do 

aplicativo”, “Resolvendo conflitos com passageiros para obter boa avaliação”, 

“Criando estratégias em busca de segurança”, “Enfrentando as dificuldades de 

localização geográfica” e “Estabelecendo parcerias com outros motoristas”. 

2. O grupo de códigos “Jornada de trabalho” foi alterado para “Gerenciando 

horas de trabalhos diários para alcance de eficiência”, e os códigos foram 

reformulados para: “Definindo horários rentáveis”, “Mapeando regiões lucrativas”, 

“Definindo aplicativos adequados por horário e região” e “Estabelecendo metas diárias 

de ganho”.  

3. O grupo de códigos “Conflitos familiares e sociais” foi reformulado para 

“Conciliando demandas diárias”, e os códigos foram reformulados para “Demanda 

pessoal”, “Demanda social”, “Demanda familiar”, “Demanda acadêmica” e “Demanda 

doméstica”. 

4. Os grupos relacionados aos “Sentimentos positivos” e “Sentimentos 

negativos” foram reformulados temporariamente para “Exploração – sofrimento no 

trabalho” e “Discursos positivos – prazer no trabalho”, respectivamente. 

Algumas inquietações ficaram bem latentes, criando diversos 

questionamentos porque, historicamente, as mulheres sempre necessitaram trabalhar 

mais que os homens para serem reconhecidas, sem contar que ainda tinham a 

obrigação de conseguir cumprir com todas as atividades domésticas. No entanto, elas 

nos relataram que escolheram trabalhar como motoristas justamente porque podem 

escolher o que querem fazer e o horário que vão fazer; então, por que trabalhar tanto? 

Se a justificativa é não ter regras inflexíveis e, assim, poderem intercalar com outras 
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demandas que são para elas prioridades, por que se matar de trabalhar? Seriam 

workaholics? Por que elas não conseguem perceber a falta de estrutura desse 

trabalho? Por que elas ignoram as falas do corpo? De onde vem tamanha confiança 

de que o carro é um escudo de proteção absoluto e que ali dentro é uma redoma em 

que nada pode atingi-las? Quais são as estratégias que elas utilizam para obter 

segurança e proteção? Como elas se ajudam para conseguir espaços fortes de 

discussão junto aos aplicativos? Existe naturalização do medo como necessário para 

se sair bem na profissão? (Memorando: 12/5/2019) 

A maior contribuição desta fase foi o reagrupamento de códigos mais 

significativos compreendendo o movimento expressivo dos dados de modo coerente 

com os acontecimentos relatados pelas entrevistadas. Nesse momento, fizeram-se as 

primeiras junções de códigos pela sua similitude, gerando as primeiras subcategorias, 

durante as análises da codificação focalizada. Entre elas, podemos destacar: 

Intensificação do trabalho, Exploração do trabalho, Autogerenciamento, 

Vulnerabilidade profissional, Servidão voluntária e Precarização das relações de 

trabalho.     

Assim, esta segunda fase de coleta e análise de dados me instigou a buscar 

compreender mais sobre como elas se veem nesse trabalho, quais os valores 

emoldurantes, como elas se autoavaliam no presente com relação ao passado e com 

vistas ao futuro, o que elas possuem como prioridades no presente e quais 

expectativas possuem de futuro.  

Também adicionei questionamentos invertidos para tentar extrair um 

cenário do avesso que elas estavam vivenciando para identificar o que significa esse 

trabalho para elas e por que permanecem nele. Assim, explorei questões em torno da 

inexistência de aplicativos ou de oferta de oportunidade de emprego na área de 

atuação para compreender as atitudes perante outras possibilidades. 

A maior dificuldade nesta etapa refere-se ao tempo gasto tentando agendar 

e realizar as 10 entrevistas, o que compreendeu um período de 11 meses. Essa 

dificuldade pode ser atribuída tanto à extensa carga de responsabilidades que as 

motoristas possuem diariamente quanto pela agenda de mobilizações e 
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manifestações organizadas pelos motoristas de aplicativos em conjunto com as 

associações e sindicatos que os representam, visando protestar sobre a falta de 

estrutura, abusos de gestão e falta de segurança32.  

As análises desta etapa, após codificação linha a linha, comparadas às 

análises da primeira fase, possibilitaram a definição de algumas subcategorias ao unir 

os códigos dentro de grupos, além de ter sido possível a definição de algumas 

propriedades e dimensões, as quais serão apresentadas na Seção 4.3.3.   

4.3.3. Terceira fase de coleta e análise de dados 

Os principais códigos que surgiram na segunda fase de coleta de dados, 

ao serem comparados com os códigos da primeira fase, resultaram em 50 códigos 

mais representativos em quantidades de citações. Eles foram norteadores na 

reestruturação do roteiro de perguntas semiestruturado (Apêndice D) que foi a base 

para a realização da terceira e última fase de coleta e análise de dados. A maioria das 

perguntas dos roteiros das fases anteriores foi mantida ou reformulada para melhor 

suportar as comparações e análises posteriores.  

As entrevistas desta terceira fase de coleta de dados ocorreram no período 

de abril a setembro do ano de 2019, quando foram realizadas mais 10 entrevistas com 

a utilização de um roteiro semiestruturado (Apêndice D). O contato com essas 

participantes foi por intermédio dos grupos de WhatsApp de que sou participante, com 

autorização das administradoras dos grupos.  

No mês de abril do ano de 2019, elaborei novamente um post informando 

sobre o objetivo da minha pesquisa, informando que ainda não havia terminado 

porque precisava de mais 10 motoristas para entrevistar e solicitei que as interessadas 

em participar me chamassem no privado. Obtive o retorno de 23 mulheres, mas, entre 

todos os agendamentos e os inúmeros cancelamentos, consegui a quantidade de 10 

motoristas para entrevistar, e dei por encerrado. A decisão de interromper com a 

 
32 Entre as diversas mobilizações organizadas pelos motoristas de aplicativos, temos: 30/7/2017, 

17/1/2018, 26/2/2018, 26/4/2019, 8/5/2019 e 24/9/2019. 
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quantidade final de 30 entrevistas seguiu a saturação teórica. A saturação ocorreu 

com 25 entrevistas, mas decidi realizar as últimas cinco entrevistas que estavam 

agendadas (STRAUSS; CORBIN, 1998, 2008).  

As entrevistas desta terceira fase foram todas realizadas a distância, com 

agendamento por telefone, sendo uma por Skype, quatro pelo Facetime e cinco via 

WhatsApp. As entrevistas realizadas via WhatsApp seguiram o mesmo processo e 

formato utilizados com algumas motoristas da segunda fase, mantendo o cuidado em 

ouvir cada áudio de resposta e esclarecendo todas as dúvidas antes de dar 

continuidade para a pergunta seguinte, bem como as observações e as análises que 

se mostraram pertinentes foram registradas em diário de campo.  

O perfil das entrevistadas na terceira fase de coleta de dados manteve-se 

semelhante à segunda fase, sendo uma com menos de 40 anos e sem filhos, três são 

solteiras, a maioria fez ensino superior, duas cursaram pós-graduação e quatro 

concluíram apenas o ensino fundamental e médio, conforme apresenta o Quadro 13. 

Quadro 12 – Perfil das entrevistadas da terceira fase 

  Nome Idade 
Estado 

Civil 
Filhos e/ou 

Netos 
Formação Acadêmica 

T
e
rc

e
ir

a
 F

a
s
e

 

Maria 
Fernanda 

48 anos Casada 1 filho Graduação em Gestão Financeira 

Maria     
Flor 

52 anos Casada 3 filhos 
MBA em Estratégia Bancária pela USP 
Graduação em Designer Gráfico 
Fala Inglês e Espanhol fluentemente 

Maria 
Gabriela 

51 anos Casada 
4 filhas e  

1 neta 
Ensino Médio Completo 

Maria 
Helena 

56 anos Casada 
2 filhos e  

1 neto 
Curso Técnico em Podologia 

Maria 
Quitéria 

61 anos Solteira 1 filha Graduação em Administração   

Maria   
Inês 

 47 
anos 

Solteira 
2 filhos e  

1 neto 

Graduação em Administração pela Uninove; 
trancou Curso de Técnica de Enfermagem por 
depressão e fez outro curso de Cabeleireira 

Maria 
Isabel 

49 anos Casada 1 filho Ensino Médio Completo 

Maria 
João 

55 anos Viúva 
4 filhos  

(2 vivos) 
1 adotada 

Ensino Fundamental (até a 8ª série) 

Maria   
Josefina 

38 anos Solteira sem filhos 
Graduação em Jornalismo e Fotografia. Pós-
graduação em Produção Jornalística. 
Cursando Medicina Veterinária 

Maria 
Júlia 

45 anos Separada 
3 filhos e  
2 netos 

Ensino Médio Completo 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2019)  
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Conforme o Quadro 14, verificamos que permanece um cenário 

semelhante ao das entrevistadas das fases anteriores. As motoristas estão 

registradas em mais de um aplicativo, pois os rendimentos obtidos apenas com os 

aplicativos femininos são insuficientes, para cumprir com as obrigações e despesas 

mensais, exceto Maria Gabriela, que utiliza exclusivamente o Aplicativo 99. Segundo 

ela, essa escolha se deve pelo fato de entender que a 99 é mais segura por informar 

o destino do passageiro e as áreas de risco, além de permitir o cancelamento da 

corrida sem nenhuma punição.  

Quadro 13 – Aplicativos atendidos pelas entrevistadas na terceira fase 

 Nome Início 
Tempo 

aplicativo 
Aplicativos que atende (2019) 

T
e
rc

e
ir

a
 F

a
s
e

 

Maria Fernanda Out/2018 (Lady Driver) 12 meses Lady, 99, GoKids, BabyPass, Uber 

Maria Flor Jan/2018 (Lady Driver) 10 meses Lady Driver e Uber 

Maria Gabriela Ago/2017 (Uber e Lady) 26 meses Apenas 99 

Maria Helena Nov/2017 (Uber) 23 meses Uber, 99, Cabify e Lady Driver 

Maria Quitéria Jun/2016 (Uber e 99) 29 meses  Uber, 99 e Lady Driver 

Maria Inês Jan/2017 (Uber)  24 meses Uber, 99, Lady Driver e Cabify  

Maria Isabel 
Mar/2019 (Uber) -  

Parou em Ago/2019  
06 meses  Uber, Cabify, 99, Lady Driver e Venuxx 

Maria João Jul/2016 (Uber) 39 meses Uber, 99, Cabify Lady Driver 

Maria Josefina Ago/2018 (99) 14 meses 
99, Uber, Lady Driver, Nüshu, Babypass 

e Petdriver 

Maria Júlia Dez/2017 (Uber) 22 meses Uber, Lady Driver, 99, Nüshu e Wappa 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 

 

Em relação à quantidade de horas dedicadas aos aplicativos, as 

entrevistadas desta fase trabalham em média 73 horas semanais, um pouco menos 

que as entrevistadas da primeira fase e um pouco mais que as entrevistadas da 

segunda fase, mas muito acima da regulamentação aceita pelas normas brasileiras, 

que é de 44 horas semanais.  
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Quadro 14 – Jornada de trabalho das entrevistadas na terceira fase 

 Nome 
Média 

semanal 
Médias aproximadas de horas diárias 

T
e
rc

e
ir

a
 F

a
s
e

 

Maria Fernanda 72 horas 
12hs – sempre das 06h às 18h 
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Maria Flor 48 horas 
08hs – sempre das 07h às 12h e das 14h às 17h 

todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Maria Gabriela 60 horas 
10hs – sempre das 07h às 11h e das 16h às 22h 
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Maria Helena 48 horas 
06hs – sempre das 20h às 02h porque é Podóloga durante dia  
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Maria Quitéria 72 horas 
12hs – sempre das 04h às 18h – é aposentada 
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Maria Inês 76 horas 
10hs – durante a semana (das 05h às 12h e das 19h às 22h) 
18hs – final semana e feriados (das 8h às 2hs) 

Maria Isabel 68 horas 
10hs – durante a semana (das 11h às 21h) 
14hs – final semana e feriados (das 11h às 1hs) 

Maria João 76 horas 
12hs – durante a semana (das 17h às 05h) 
14hs – final semana e feriados (das 17h às 7hs) 

Maria Josefina 75 horas 
12hs – durante a semana (das 17h às 05h) 
16hs – sábados (das 14h às 6hs) 
11hs – domingos e feriados (das 10h às 16h e das 20h às 01h 

Maria Júlia 72 horas 
12hs – sempre das 09h às 21h 
            todos os dias, sábado, domingos e feriados 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2018) 

As entrevistas também foram transcritas, lidas e codificadas linha a linha, 

para permanecer com a capacidade de comparação em pesquisas futuras com outras 

lentes teóricas, pois inúmeras são as possibilidades de análises no cenário 

pesquisado, o qual se mostrou um cenário de trabalho muito profícuo de informações.  

Após as leituras e codificações das entrevistas desta fase, retornei às 20 

entrevistadas das duas fases anteriores, para fazer comparações e verificar se 

realmente não tinham emergidos novos códigos, e percebi que nada novo surgiu que 

fosse significativo para a análise da pesquisa (vide apêndice J), obtendo a saturação 

teórica (vide Figura 5). Das 20 entrevistadas, apenas 12 responderam. No Quadro 16, 

apresento os principais códigos desta terceira fase de coleta e análise dos dados. 

Esses códigos são os que obtiveram a maior quantidade de citações em ordem 

decrescente. 
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Quadro 15 – Principais códigos da terceira fase de coleta e análise de dados 

Códigos  

Jornada de trabalho superior a 10hs por dia 

Empoderamento 

Liberdade - trabalho porque quero 

Prefere Corrida Noturna - mais rentável 

Lugares perigosos - emboscadas 

Sem Vida Social - sem tempo 

Autonomia - eu decido meu horário 

Felicidade - adoro dirigir 

Insatisfação com passageiros 

Insegurança - corrida às cegas 

Dificuldade Financeira - Muitas Dívidas mensais 

Longas distâncias para pegar passageira 

Machismo e sexismo – dirigir igual/melhor homem 

Gastos elevados com manutenção do carro 

Corrida Ruim - Passageiro bêbado 

Preconceito com mulher no volante 

Situação de Riscos - falta segurança 

Sobrecarga de Trabalho - durmo pouco 

Satisfação Profissional 

Sofrimento e desgaste - dores físicas  

Desespero - situação de assalto em favelas 

Só pensa em trabalho 

Aplicativo é um complemento de renda 

Reclamação de passageiros 

Assédio Sexual 

Fonte: Elaboração própria (RAMOS, 2019).  

 

Entre os principais códigos desta terceira fase, destaquei “Autonomia – eu 

decido meu horário”, “Felicidade – adoro dirigir”, “Satisfação profissional”, “Longas 

distâncias para pegar passageira”, “Só pensa em trabalho”, “Aplicativo é um 

complemento de renda”, “Reclamação de passageiros” e “Assédio sexual”.  

Os códigos “Autonomia – eu decido meu horário”, “Felicidade – adoro 

dirigir” e “Satisfação profissional” mostraram os motivos por que essas mulheres estão 

ultrapassando os limites de horário dirigindo, mesmo prejudicando a saúde e 

reduzindo a qualidade de vida.  

Elas relataram se sentir autorrealizadas por estarem sendo reconhecidas 
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numa profissão culturalmente ocupada por homens, com comparações e inúmeros 

elogios as exaltando como muito melhores que eles. Esse sentimento de 

superioridade acarinha o ego de algumas motoristas, mas me inquieta por se 

apresentar mais como um cenário de anulação e invisibilidade da mulher nessa 

profissão. Afinal, os elogios sempre estão acompanhados de comparação com os 

homens.  

Ademais, o discurso da maioria, com exceção de duas, evidencia a 

satisfação de estar nesse formato de trabalho por escolha, que não existe nada de 

precário, que não são obrigadas a nada, que são muito felizes com a flexibilidade de 

horários, onde podem decidir se querem ou não trabalhar naquele dia e horário, 

podendo parar no momento que sentirem vontade, que são apaixonadas por dirigir e 

que, por isso, dirigir mais de 10 horas não é desgastante, mas muito prazeroso. Uma 

entrevistada chegou a comentar que trabalharia de graça, dirigindo para as pessoas. 

Ao contrário dos discursos, com base nos relatos e nas exemplificações 

dadas por elas, são evidenciadas situações que permitiram compreender a 

inexistência de percepção da maioria das consequências que esse cotidiano em longo 

prazo, estrategicamente definido por elas – trabalhando diariamente mais de 10 horas, 

reduzindo o tempo de descanso por alguns pequenos cochilos dentro do próprio 

veículo para maximizar os ganhos, trocando as horas de sono pelas corridas noturnas 

por serem mais lucrativas, aumentando cada vez mais o tempo de horas de trabalho 

para conseguir diluir os gastos com o trabalho –, são cenários de autoexploração que 

as conduzem ao adoecimento gradativo.   

 

4.3.4. Acompanhamento netnográfico nos grupos de whatsapp 

O acompanhamento das postagens realizadas pelas motoristas nas 

interações nos grupos de WhatsApp ocorreu diariamente, desde a minha inserção em 

14 de abril de 2018 até 1 de dezembro de 2019, totalizando 596 dias. Conforme 

relatado na Seção 4.2, as administradoras permitiram apenas acompanhamento e 
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utilização das mensagens e dos áudios, desde que não fossem identificadas. Assim, 

as postagens eram baixadas semanalmente, e algumas notas de análises que se 

mostravam relevantes foram registradas em um documento separado.  

Na tabela 4 apresentamos um resumo das interações ocorridas entre as 

motoristas, ocorridas por meio de compartilhamentos de textos, áudios, fotos, 

informações, contatos e vídeos de alerta e de entretenimento para descontrair e aliviar 

o estresse do trabalho.  

Tabela 4 – Dados quantitativos das interações nos sete grupos de Whatsapp no 

período de 18 meses 

 Dados das interações 
(Data de criação dos grupos) 

GW-1 
(14/08/17) 

GW-2 
(07/06/18) 

GW-3 
(11/06/18) 

GW-4 
(09/09/17) 

GW-5 
(19/06/18) 

GW-6 
(19/06/18) 

GW-7 
(21/12/18) 

Mensagens de texto 22.997 8.418 148 9.462 11.615 8.749 40.792 

Mensagens de áudio 4.202 1.778 11 1.721 1.542 1.839 11.283 

Envio de Fotos 3.637 681 17 1.143 791 742 5.343 

Envio de Vídeos 631 85 1 289 135 146 765 

Envio de Contatos 138 28 2 65 61 45 176 

Envio de Localizações  169 15 0 61 27 18 156 

Envio de GIFs 52 17 0 19 13 10 100 

Envio de Documentos 38 1 0 15 11 8 47 

Envio de Figurinhas 345 1 0 31 8 37 2.899 

Fonte: elaboração própria (2018 e atualizados em 01/12/2019) 

O acompanhamento da atividade diária das motoristas, via rede de 

contatos social, o whatsapp e o facebook, me permitiu compreender o contexto do dia 

de trabalho de uma motorista de aplicativo. Esse contexto abarca questões referentes 

às condições do trabalho por aplicativo, às formas adotadas por elas para organizar 

um trabalho que não possui regulamentação estruturada, às atitudes para construir e 

ou manter as relações sociais e profissionais, às percepções em torno do 

reconhecimento recebido pelo trabalho que executam aos aplicativos em comparação 

à avaliação recebida dos passageiros(as), que por vezes acarretam em punições e 

até cancelamentos, bem como elas avaliam o mecanismo de poder adotado pelos 

aplicativos de monitoramento em tempo real por algoritmo, uma vez que foram 

seduzidas justamente pela proposta de autonomia e liberdade.  
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O uso da Netnografia norteou o processo e orientou as fases necessárias 

para compreender a composição estrutural desse trabalho por meio dos relatos 

compartilhados no grupo como alerta para as demais motoristas. Segundo Kozinets 

(2010) as etapas de planejamento da pesquisa, as formas de permissão de acesso e 

coleta de dados, os manuseios e interpretações dos dados coletados, necessitam 

observância dos padrões éticos.   

 
Figura 6- Passos da Netnografia 
Fonte: adaptado de Kozinets (2010) 

De acordo com Kozinets (2010), na segunda fase, em geral, a menos que 

haja válidas razões para pesquisar de outra forma, é pertinente procurar comunidades 

online que sejam relevantes e tenham congruência com foco de pesquisa, são ativas 

com interações frequentes entre os membros, são interativas com um corpo 

quantitativo de comunicações entre os participantes, é substancial pois têm uma 

massa crítica de comunicadores e uma sensação energética, é heterogênea pela 

diversidade dos membros participantes e é rica em dados detalhados ou descritivos.  

Desta forma, após trinta dias acompanhando as publicações nas páginas 

postadas no Facebook, as quais estão descritas nos Quadros 1 e 2, definiu-se por 

descartá-las devido à baixa atividade dos membros e acompanhar apenas as 

interações entre as motoristas dos grupos de Whatsapp já informados na Tabela 3 da 

seção 4.2. Esses grupos possuem 475 mulheres participantes, já eliminando as 

repetições daquelas que estão participando em mais de um grupo, que são: GW1 (76 

mulheres), GW2 (18 mulheres), GW3 (8 mulheres), GW4 (48 mulheres), GW5 (59 

mulheres), GW6 (65 mulheres) e GW7 (201 mulheres).  

As interações entre as motoristas participantes dos grupos foram sendo 
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registradas em uma pasta no Atlas TI e backup semanal para evitar perda de dados e 

possibilitar retorno aos mesmos em momentos posteriores de análise. O 

acompanhamento por meio do Whatsapp permitiu compreender o contexto do 

trabalho que compreende o cotidiano das mulheres que trabalham como motoristas 

de aplicativos, as dificuldades enfrentadas diariamente e as consequências que o 

trabalho informal autônomo como motorista de aplicativo incorria sobre elas, tanto 

emocionais quanto físicas. Esse cotidiano está relatado na seção 5.4. 

 

4.4 Síntese do processo de codificação inicial, focalizada, axial e seletiva  

Para analisar os dados, conforme relatado anteriormente, utilizou-se como 

suporte o Software ATLAS.TI 8.4.24.0 devido à grande quantidade de informações 

contidas nas entrevistas realizadas e transcritas na sua forma literal. Não foi utilizada 

nenhuma ferramenta de busca automática existente no software, pois a codificação 

deu-se na leitura de linha a linha.  

Informações outras também se fizeram necessárias para melhor 

compreensão do contexto diário de trabalho, que foram: as mensagens de interações 

entre as motoristas ocorridas por meio de grupos de WhatsApp, as informações 

divulgadas publicamente nos sítios dos aplicativos, as exigências específicas da 

cidade de São Paulo para locomoção de veículos automotores e de transporte, e 

alguns vídeos do youtuber Marlon33, por ser uma referência para as motoristas.  

Após as leituras das entrevistas, individualmente, depois de transcritas, 

iniciou-se a codificação inicial, linha a linha, e em alguns momentos por ocorrências, 

também chamados por incidentes (CHARMAZ, 2009). Nessa etapa de codificação a 

cada cinco entrevistas, de cada fase, os códigos eram comparados e agrupados pelas 

suas semelhanças e os códigos contraditórios eram demarcados suas relações, 

 
33 “Uber do Marlon”. Canal no YouTube voltado ao trabalho de motorista de aplicativo. Possui mais 

de 500 mil inscritos com vídeos diários. (Fone: 
https://www.youtube.com/channel/UCTHuWvQ21wbpYtZz92EUVjA) 

https://www.youtube.com/channel/UCTHuWvQ21wbpYtZz92EUVjA
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criando comentários analíticos e explicativos (vide Figura 5).  

Essa comparação constante conduziu os caminhos percorridos em cada 

fase, auxiliando a reestruturação das perguntas do instrumento orientador das 

entrevistas. O instrumento semiestruturado foi mantido como orientador durante todas 

as três fases, em vez de delimitador, pois se pretendia estabelecer um momento fluido 

e confortável para a participante da pesquisa, bem como evitar o viés e forçamento 

das informações relatadas pelas entrevistadas.  

Conforme Charmaz (2009), esse processo requer retorno aos participantes 

anteriores, principalmente quando algum assunto ficou sem ser abordado ou foi 

evitado pela entrevistada. Assim, a cada fase codificada e identificado algum novo 

insight, eu retornei às entrevistadas das fases anteriores, via mensagem de WhatsApp 

ou por ligação telefônica.  

Os códigos foram considerados provisórios em todas as etapas de análise, 

pois o método necessita dessa abertura dos dados para surgimento de novas ideias 

e possibilidades, bem como, na impossibilidade de confirmar alguma categoria na 

teoria, deve-se descartá-la e selecionar apenas as que contribuem para explicar a 

teoria substantiva (STRAUSS; CORBIN, 2008; CHARMAZ, 2009). Os códigos, então, 

foram agrupados, dando origem às primeiras subcategorias.  

 

1) Categoria: Trajetória profissional  

Subcategorias: Trabalho informal; Experiências profissionais; Construção da 

carreira; Interrupção da carreira para maternidade; Desemprego  

Essa primeira categoria, “Trajetória profissional”, apresenta os principais 

percursos e aspectos relacionados à vida profissional das mulheres que trabalham 

atualmente como motoristas de aplicativos. A maioria das entrevistadas começou a 

trabalhar ainda na infância ou juventude, muitas enfrentaram diversos problemas para 

se estabelecer no mercado, algumas abriram mão do trabalho por um período para se 



Descrição dos Dados | 138 

 

 

 

dedicar à maternidade, outras conseguiram chegar a cargos de liderança, mas todas 

estão no aplicativo por fatores relacionados a questões financeiras ou devido a 

estarem desempregadas, algumas devido à idade.  

Quadro 16 - Codificação da Categoria Trajetória Profissional 

Categoria Sub-Categoria Códigos 

Trajetória 
Profissional 

Construção da Carreira  
 

Trabalho Formal - CLT 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar financeiro 

Caixa 

Coordenação Pedagógica 

Gerente Comercial 

Secretária 

Subgerente 

Empreendedora 
Empreendimento faliu 

Empresa Familiar 

Experiência Profissional 

Primeiro emprego 

Experiência na área - Formação 

Experiência Internacional 

Trabalho informal 

Professora Ensino Fundamental e Médio 

Professora Inglês 

Trabalhar em fazenda (colheita) 

Trabalho temporário "bico" 

Vendedora 

Fonte: elaboração própria (RAMOS, 2020) 

 

2) Categoria: Motivação de a mulher se tornar motorista de aplicativo  

Subcategorias: Problemas financeiros; Aquisição de novas experiências; 

Complemento de renda; Bico temporário; Flexibilidade; Paixão por dirigir   

A segunda categoria, “Motivação e expectativa de a mulher se tornar 

motorista de aplicativo”, apresenta os motivos que levaram essas mulheres a se 

inscreverem nas plataformas dos aplicativos de locomoção para se tornarem 

motoristas, profissão que historicamente sempre foi ocupada por homens. Assim, 

essa categoria contempla: motivos financeiros devido a diversas dívidas decorrentes 

do desemprego; elevadas despesas de manutenção familiar; a busca por experiências 

devido à possibilidade de construir novas amizades e ainda preencher um vazio 

derivado da aposentadoria; complemento de renda como forma apenas de auxiliar 

nas despesas da manutenção da casa e pagamento de dívidas familiares; a execução 
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da atividade como bico temporário devido à dificuldade de recolocação no mercado 

de trabalho, mas continua procurando oportunidade na área profissional; e a 

flexibilidade de poder decidir o que, como, quando e onde fazer, devido à liberdade e 

autonomia que esse trabalho proporciona; e a paixão por dirigir, que gera tanta 

satisfação por exercer uma atividade que sempre foi ocupada por homens. 

Quadro 17 - Codificação da Categoria Motivação para se tornar motorista 

Categoria Sub-Categoria Códigos 

Motivação 
para se tornar 

motorista 

Aquisição de novas 
experiências 

construir novas amizades 

Novas experiências 

Uber tava bombando 

Complemento de renda 

Aplicativo é um complemento de renda 

apenas um bico temporário para sobreviver 

minha renda é Insuficiente 

Desemprego 

Baixa Qualificação - Ensino Fundamental 

Envelhecimento 

mercado de trabalho não me aceita 

não consigo viver da minha profissão 

Fugindo da solidão - casa 
vazia 

Casa vazia 

Enjoei de ficar em casa 

razão para sair de casa 

Flexibilidade 

Autonomia 

Empoderamento 

Liberdade 

Paixão por dirigir Adoro dirigir 

Problemas Financeiros 

Dificuldades Financeira 

Despesas mensais fixas altas 

matar de trabalhar para conseguir pagar as conta 

Instabilidade Financeira 

Manutenção da casa 

Muitas Dívidas 

Orçamento Estourado 

Renda principal vem dos App´s 

Fonte: elaboração própria (RAMOS, 2020) 

3) Categoria: Cotidiano da mulher motorista de aplicativo  

Subcategorias: Demanda pessoal; Demanda familiar; Demanda doméstica; 

Demanda social; Demanda acadêmica; Demanda profissional e a Demanda dos 

aplicativos. 

A terceira categoria, “Cotidiano da mulher motorista de aplicativo”, 

apresenta os desafios e dificuldades enfrentados pelas mulheres no seu dia a dia. 

Assim, essa categoria contempla as demandas pessoais, que envolvem cuidados 

próprios; demanda familiar, envolvendo conflitos de tempo para com cônjuges, pais e 
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filhos; demanda social, que envolve o afastamento de amigos e familiares; demanda 

acadêmica, que requer um tempo a mais para todos os níveis de formação; demanda 

profissional, contemplando todas as atividades desempenhadas com negócio próprio 

ou com atividades informais paralelas; e a demanda dos aplicativos contempla o dia 

a dia das motoristas com os desafios e dificuldades envolvidos. Essas demandas são 

imbricadas e entremeiam todas as esferas dessas mulheres, conflitando com a esfera 

doméstica. Essas sobreposições impõem diariamente cobranças para que elas 

consigam traçar estratégias para conciliar todas simultaneamente, e, ainda, 

conseguirem resultados satisfatórios financeiramente. 

Quadro 18 - Codificação da Categoria Cotidiano da mulher motorista de aplicativo 

Categoria Sub-Categoria Códigos 

Cotidiano da 
mulher 

motorista de 
aplicativo 

Demanda Acadêmica 

cursos técnicos 

cursos profissionalizantes 

cursos para formação ensino superior 

Demanda Doméstica 

cuidar da limpeza da casa 

fazer comprar alimentos e manutenção casa 

resolver problemas financeiros - contas da casa 

Demanda Familiar 

cuidar dos filhos - alimentação, casa, escola e vestuário 

cuidar dos conjuges - alimentação e vestuário 

cuidar dos pais idosos ou doentes 

cuidar dos netos - alimentação, casa, escola e vestuário 

Demanda Pessoal 

cuidados com a aparência - estética 

cuidados com a aparência - visual 

tempo para descanso - dentro do carro 

Demanda Social 

encontros familiares 

confraternizações com amigos 

palestras e eventos de aplicativos 

Fonte: elaboração própria (RAMOS, 2020) 

 

4) Categoria: Dinâmica do cotidiano da mulher motorista de aplicativo  

Subcategorias: Contexto do trabalho; Processo de avaliação; Vivências e 

consequências do trabalho; Estratégias de resistência.   

A quarta categoria, “Dinâmica do cotidiano da mulher motorista de 

aplicativo”, apresenta a subcategoria contexto do trabalho envolto por condições de 

trabalho inseguras e prejudiciais à saúde, a inexistência de uma padronização da 

organização do trabalho culmina em extensas jornadas de trabalho, as relações 
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socioprofissionais com os aplicativos são conflitantes; A avaliação cega dos serviços 

prestados gera punições, além da fiscalização em tempo real por meio de algoritmos. 

A subcategoria processo de avaliação contempla as punições frequentes, injustiças 

cometidas cegamente em virtude de apontamento incorreto de passageiros. A 

subcategoria vivências e consequências do trabalho envolve os sentimentos das 

motoristas, os desconfortos e danos à saúde decorrentes do trabalho mediado por 

aplicativos. A subcategoria estratégias de resistência contempla as atitudes adotadas 

pelas motoristas para suportar todas as dificuldades enfrentadas diariamente em 

busca de manter a segurança além dos ganhos. 

Quadro 19 - Codificação da Categoria Contexto do trabalho de motorista de aplicativo 

Categoria Sub-Categoria Códigos 

Contexto 
do trabalho 

de 
motorista 

de 
aplicativo 

Condições do 
trabalho 

jornada de trabalho excessiva 

suporte ao motorista ineficiente 

Redução constante nos valores das corridas 

muitas exigências municipais para rodagem 

sobreposição chamadas corridas 

áreas de bônus cobre apenas centro 

desproteção em corridas em áreas de risco 

invisibilidade social e profissional da motorista 

Organização do 
trabalho 

Meta diária para alcance de valor  

Fazer corridas sem descanso para reduzir gastos 

Fazer corridas noturnas para evitar transito 

Carregar lanches no carro para não gastar com almoço 

Disponibilizar opcionais para agradar passageiros 

Fazer lavagens rápidas do veículo em casa 

Converter veículo para gás para reduzir custos  

Evitar corridas em áreas de favelas 

Relações 
socioprofissionais 

grupos de apoios de motoristas 

rede de monitoramento entre motorista 

"botão de socorro" entre motoristas em caso de risco 

falta de valorização do aplicativo para com a motorista 

inexistência de suporte em casos de sinistros 

motoristas são vistos como "apenas mais um" 

frieza dos passageiros - motorista é apenas um condutor 

motorista não tem valor para o aplicativo não 

Processo de 
avaliação  

avaliação contínua de performance 

punições dos motoristas com notas baixas 

desligamentos dos motoristas com relatos de preconceito ou assédio 

os aplicativos só escuta o passageiro 

melhores corridas para os melhores avaliados 

Monitoramento em 
tempo real  

informações manipuladas por algoritmo (IMA) 

(IMA) seleção do motorista para a corrida é por proximidade 

(IMA) média de nota de avaliação do motorista 

(IMA) tempo de disponibilidade com o aplicativo ativo 

(IMA) quantidade de elogios e de reclamações 

(IMA) quantidade de metas “batidas” 

(IMA) quantidade de corridas aceitas 

(IMA) quantidade de cancelamentos 

Fonte: elaboração própria (RAMOS, 2020) 
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5) Categoria: Discursos positivos das motoristas – Vivências de prazer no trabalho 

Subcategorias: Paixão por dirigir; Empoderamento; Sentido da liberdade; Sentido da 

autonomia; Sentido do engajamento; Sentido de conciliação; Vivências de prazer  

A quinta categoria “Discursos positivos das motoristas” refere-se aos 

sentidos atribuídos e percebidos pelas mulheres sobre a autonomia e flexibilização na 

profissão de motorista. Elas relataram possuir diversas estratégias para melhor gerir 

o tempo diário porque são apaixonadas por dirigir e direcionam uma carga enorme de 

força para conseguir realizar tudo o que foi pretendido para o dia, num discurso de 

empoderamento e agradecimento. As subcategorias ajudam a compreender o sentido 

de liberdade e autonomia para essas mulheres que as condicionam na tentativa de 

conciliar todas as demandas, acreditando que devem dar conta de tudo. Assim, a 

subcategoria “Vivências de prazer” contempla os momentos relatados por elas sobre 

essa satisfação no trabalho.  

Quadro 20 - Codificação da Categoria Discurso positivo das motoristas -vivências de 

prazer no trabalho 

Categoria Sub-Categoria Códigos 

Discursos positivos 
das motoristas – 

Vivências de prazer 
no trabalho 

Empoderamento 

Dona de mim e dos meus horários 

Flexibilidade 

Horário Flexível 

Poder de decisão 

Paixão por dirigir 

Adoro dirigir 

eu gosto de trabalhar de motorista de app 

Gostar do que faço 

gostar muito de dirigir e ter muita paciência 

isso pra mim é muito bom, é muito gratificante 

Sentidos do trabalho 

Sentido da autonomia 

Sentido da liberdade 

Sentido de conciliação 

Sentido do engajamento 

Vivências de prazer 

Confiança 

Empolgação 

Felicidade 

fico feliz quando bato a meta 

fico feliz quando o passageiro é uma mulher 

Gratidão 

Satisfação Pessoal 

Satisfação Profissional 
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6) Categoria: Vivência de exploração e sofrimento no trabalho 

Subcategorias: Insegurança; Desconfiança; Incerteza; Individualismo; Avaliação 

pública; Vulnerabilidade; Sexismo; Assédios; Preconceitos; Falta de fiscalização; 

Desregulamentação; Desgaste físico; Desgaste emocional; Adoecimento; Dupla ou 

tripla jornada; Desvalorização 

A sexta categoria “Vivência de exploração e sofrimento no trabalho” refere-

se às consequências que o cotidiano do trabalho tem sobre a mulher que trabalha 

como motorista de aplicativo. Assim, esta categoria contempla as subcategorias 

relacionadas a insegurança, incerteza e desconfiança pela falta de regulamentação e 

fiscalização dos serviços prestados; vulnerabilidade devido à profissão impor o 

individualismo na concorrência e exposição na avaliação pública com punições sem 

averiguações; sexismo, assédio e preconceito em virtude de a mulher ter entrado num 

ambiente que culturalmente é lugar de homem; adoecimento em decorrência das 

extensas jornadas de trabalho que geram desgaste físico e psicológico; 

desvalorização devido ao trabalho on demand com absorção de todos os gastos para 

se trabalhar. Essas subcategorias auxiliam o entendimento de como ocorre a 

exploração e o consequente sofrimento do corpo e do psicológico.  

 

7) Categoria: Estratégias de resistência à exploração e precarização  

Subcategorias: Engajamento; Mobilização; Cooperação; Desconstrução de perfil  

As ações de se engajarem nos movimentos de protestos contra alguns 

fatores relacionados à profissão demonstram certa resistência à realidade imposta por 

esse formato de trabalho. No entanto, algumas se mostraram desinteressadas pelos 

movimentos de pleiteamento por maiores direitos pelo simples entendimento de que 

são agradecidas pela oportunidade de trabalho e de que elas deveriam apenas 

conciliar as esferas particulares de modo a não prejudicar seu desempenho 

profissional nas ruas nem atrapalhar o convívio familiar.  
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4.5 Mapeamento histórico da literatura sobre a precarização do trabalho   

Os levantamentos e/ou estudos da literatura34 foram desenvolvidos em 

quatro momentos distintos, para subsidiar a sensibilização e entendimento da 

pesquisadora, durante as fases de coleta e análise dos dados, sendo a última etapa 

de maneira integrativa para explorar em uma amplitude maior as publicações que têm 

sido realizadas em torno da temática defendida nesta tese, a qual é recente, 

inexplorada, inconclusiva e demanda maiores interesses de pesquisa.  

✓ O primeiro ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2017 para 

levantamento dos aplicativos de transporte em funcionamento na cidade de São 

Paulo, repetido em dezembro de 2019, e está caracterizado na Seção 4.1.1, mas 

apenas os aplicativos em que as mulheres são cadastradas.  

✓ O segundo ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2017, com 

foco em mapear a mulher no mercado de trabalho. Em outubro de 2019, foi repetida 

a busca para verificar as publicações em 2018 e 2019, bem como compreender o 

impacto das mudanças ocorridas no mercado de trabalho no referido período.  

✓ O terceiro ocorreu no período de janeiro a julho de 2018, para 

compreender as pesquisas com foco nos aplicativos de transporte. Esse levantamento 

bibliográfico foi repetido em dezembro de 2019 para recuperar as publicações até final 

de 2019.  

✓ O último ocorreu no período de março de 2018 a dezembro de 2019, 

para compreender as pesquisas com foco no trabalho prestado pelas motoristas aos 

aplicativos que fazem transportes na cidade de São Paulo. Esse processo de revisão 

integrativa da literatura foi realizado em três etapas e será detalha a seguir:  

o a primeira, foi no período de março a setembro de 2018, objetivou 

levantar pesquisas que focassem o sentido do trabalho para motoristas 

de aplicativos e pesquisas que analisassem os impactos desse trabalho 

na saúde física e emocional dos motoristas; 

o a segunda, foi no período de outubro de 2018 a junho de 2019, visou 

 
34  As análises e discussões das pesquisas levantadas nesta revisão da literatura serão 

apresentadas nas seções de referencial teórico.  
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levantar as leis, regulações e medidas provisórias, bem como quaisquer 

normatizações em torno do trabalhador que estava prestando serviços 

para os aplicativos de locomoção baseado em plataforma digital; 

o a terceira, foi no período de julho a dezembro de 2019, focou explorar as 

pesquisas nacionais e internacionais sobre precarização do trabalho. 

A busca pelas pesquisas nacionais e internacionais foi feita nas bases de 

dados da ISI Web of Science (WoS), da SCOPUS/Elsevier, da Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), da Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL), do 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e 

nos eventos da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), 

por se tratar de um evento com maior capacidade integradora de pesquisa 

representativa do corpo acadêmico pesquisador brasileiro. Os artigos, neles 

apresentados, foram analisados em virtude de estes ainda não terem sido publicados 

por falta de tempo hábil para adequação aos padrões regulamentados pelos 

periódicos.  

Esse levantamento é de fundamental importância para se compreender o 

desenvolvimento, modificação ou mesmo reformulação de alguma temática. São as 

pesquisas bibliométricas, as revisões sistemáticas e as metadados que mapeiam o 

comportamento do campo científico, possibilitando enxergar as brechas ainda não 

percebidas empiricamente ou mesmo negligenciadas no campo. 

Nas buscas não foi delimitada a data de início, apenas a data final “2019”, 

pois objetivava-se explorar o comportamento das pesquisas, identificando os 

primeiros interesses pela temática na academia, bem como as áreas que deram início 

às pesquisas e compreender as mudanças e ou as ramificações conceituais ocorridas 

pelas vertentes de cada área do conhecimento.  

A primeira busca na literatura nacional, ocorreu após o término da segunda 

fase de coleta de dados quando se definiu o foco para a realização da terceira e última 

fase de coleta de dados, utilizando os termos “uberização”, “precarização no trabalho”, 

“precarização do trabalho” e “mulheres motoristas”. Conforme observa-se no Quadro 
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18, foram resgatados apenas artigos, nenhum artigo abordou a uberização, artigos 

analisaram a precarização dos motoristas de aplicativos e após leitura dos resumos, 

nenhum desses artigos focou a mulher como público-alvo. 

Uma segunda busca foi realizada para levantamento das publicações 

nacionais utilizando o procedimento semelhante à técnica bola de neve, de forma 

adaptada. Assim, com base nas referências bibliográficas dos artigos localizados, na 

primeira busca, foram baixados e lidos os resumos para verificar adequação, e assim, 

seguiu-se sucessivamente até esgotar as pesquisas nacionais e obter um 

mapeamento dos interesses dos pesquisadores sobre a temática, foco desta tese. 

Uma terceira busca foi realizada, também para levantamento das 

publicações nacionais, mas utilizando outras palavras-chave que foram identificadas 

nos artigos, como referência ao trabalho de motorista de aplicativos, que são 

“precariedade, trabalho precário, trabalhador precarizado, uberizado, uberizante, 

economia compartilhada, economia de compartilhamento, trabalho por demanda, 

trabalho just in time”. Essa decisão ampliou o leque das pesquisas nacionais 

chegando a um total de 128 artigos.  

Da mesma forma, para busca de publicações internacionais, seguiu os 

mesmos passos anteriormente executados, não foi delimitada a data de início, apenas 

a data final “2019”. As buscas foram no WoS e no Scopus utilizando como critério de 

busca os termos em inglês, e os refinamentos necessários para afunilamento da 

pesquisa, bem como adotou-se o asterisco (*) para capturar todas as diversas 

variações e correções plurais dos termos. Foram selecionados numa primeira escolha 

todos os artigos que possuíam os termos no título (title), ou entre as palavras-chave 

(keywords) ou no resumo (abstract). Os filtros de refinamentos foram: 

✓ Precari* - para capturar todas as variações e formas do termo utilizados 

nos artigos, tais como “precariouness, precariat, precarity, precarious e 

precarization”; 

✓ Uberiza* - para capturar todas as variações do termo relacionados ao 

fenômeno atual relacionado ao processo de uberização (ABÍLIO, 2017; 
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2018). Não utilizou apenas uber* ou uberi* porque estava capturando 

pesquisas da área veterinária (pesquisa com úberes “mamas de vacas”, 

ou bactérias “Streptococcus uberis”);   

✓ 1º filtro para refinamento da busca: work* or job or employ* or labour or 

"informal employment" or "informal work" or "gig work" or "gig economy" 

or "flexible work" or "work relations*" or "employment relations*"; 

✓ 2º filtro para refinamento da busca: "shar* economy" or rideshar* or "app-

based services" or "app* rideshar*" or "platform* econ*" or "disruptive 

technology" or carshar* or "capitalism platform*" or "on demand work*"; 

✓ 3º filtro para refinamento da busca: somente artigos;  

✓ 4º filtro para refinamento de busca: aplicar o termo boleano “PRE/15”. 

Esse filtro verifica a presença dos termos definidos dentro do texto a uma 

distância de no máximo 15 palavras entre eles. Assim, para reduzir a 

quantidade de artigos relacionados à outras áreas. Exemplo: (PRE/15 

(precari* OR uberiza* AND work*)). 

 

Assim, após levantamento da literatura, conforme se observa na Figura 5, 

as primeiras pesquisas analisando contextos precários em ambiente organizacionais 

datam de 1902, com o artigo intitulado “Interpretation of savage mind” de Dewey 

(1902), e 1922, com o artigo “Industrial morale” de Slichter (1922). Contudo, somente 

na década de 1960 o tema (re)começa a ganhar força, engatilhado pelas pesquisas 

“Operai e capitale” de Tronti (1966) e a pesquisa “Travail et travailleurs ein Algérie” de 

Bourdieu (1963).  

No início da década de 1990, os estudos de Rodgers e Rodgers (1989) 

focando o trabalho precário impulsionam o interesse na academia, mas a grande 

maioria das pesquisas é pertencente às áreas da saúde, meio ambiente, ciências 

sociais, entre outras, e apenas 6% são de gestão e negócios (vide Figura 5).  



Descrição dos Dados | 148 

 

 

 

 

Figura 7 – Primeiras pesquisas realizadas sobre Precarização no Mundo: Período e Áreas 
Fonte: elaboração própria (RAMOS, 2020) 

 

Para melhor conseguir afunilar as pesquisas em sua quantidade e não 

perder alguma publicação relevante para a compreensão pretendida para esta tese, 

do total de 11.008 artigos elencados na base Web of Science e 13.251 na base 

Scopus, fiz aplicação dos filtros para refinamento (descritos anteriormente), excluí as 

áreas de pesquisas que não tinham como foco compreender nem o processo do 

trabalho dos profissionais das áreas, nem as consequências que o trabalho tinha 

sobre esses profissionais, nem as configurações das relações do trabalho prestado, 

tais como Física e Veterinária, entre outras. 

Dessa forma, conforme é apresentado na Tabela 4, cheguei a um banco 

de 4.695 artigos na base Web of Science e 1.165 artigos na base da Scopus, os quais 

eram os mesmos artigos. É possível verificar um leve crescimento de 27% nas 

publicações no ano de 2010 e um elevado crescimento no quantitativo de publicações 

a partir do ano de 2015, correspondendo a um aumento de 120%.   
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Tabela 5 – Quantidade de publicações por ano sobre precarização e suas variações 

Anos publicação Qtde % of 4689 Anos publicação Qtde % of 4689 

2019 860 20,88% 2003 35 0,83% 

2018 797 17,06% 2002 21 0,45% 

2017 631 13,63% 2001 28 0,60% 

2016 508 10,96% 2000 16 0,38% 

2015 410 8,87% 1999 17 0,41% 

2014 186 3,99% 1998 18 0,41% 

2013 206 4,39% 1997 17 0,36% 

2012 154 3,33% 1996 11 0,32% 

2011 122 2,62% 1995 9 0,19% 

2010 103 2,26% 1994 7 0,17% 

2009 81 1,86% 1993 7 0,17% 

2008 71 1,68% 1992 8 0,17% 

2007 59 1,28% 1990 1 0,02% 

2006 47 1,07% 1987 1 0,02% 

2005 30 0,70% 1974 1 0,02% 

2004 35 0,87% 1964 1 0,02% 

Total de Artigos 4.695   100,00% 

Fonte: elaboração da autora 

Os dados da Tabela 4 mostram que os últimos cinco anos, compreendendo 

o período de 2015 a 2019, representam 71,28% de toda publicação do período de 56 

anos que teve como foco as discussões que envolvem “Precarização e suas variações 

– precário, precariedade, precarizado entre outros”.  

Essa explosão de interesse em pesquisa em torno da temática pode ser 

percebida por sua ocorrência em concomitância ao surgimento das plataformas 

digitais, ao surgimento de trabalho em novos formatos, despadronizados e 

desregulamentados com um discurso de parceria, liberdade e flexibilidade. Entre as 

plataformas mais pesquisadas, encontramos Uber e Airbnb. Essas plataformas são 

aplicativos voltados aos serviços de transporte e de hospedaria, com profissionais 

trabalhando na informalidade envoltos em um discurso de parceria que otimiza a 

conexão entre clientes (demanda) e profissionais (oferta). 

Outra delimitação que fiz foi a de decidir selecionando apenas os idiomas 

com maior quantidade de artigos publicados e que continham relevância para a 

Administração. Assim, defini selecionar os artigos publicados nos idiomas inglês 

(77,21%), espanhol (8,87%), português (5,67%) e francês (4,18%). Esse recorte 

afunilou para 4.315 artigos, representando 96%. Essa base de artigos selecionados 

foi trabalhada no software VOSviewer, versão 1.6, para mapear o cenário dessas 
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pesquisas e visualizar algumas informações importantes sobre o grupo de 

pesquisadores que se interessam pelo tema, os que publicam juntos, os que mais 

publicam, os mais citados, as palavras-chave utilizadas, entre outras informações que 

auxiliam as análises (VAN ECK; WALTMAN, 2010).  

Os dados mostraram uma predominância nos artigos em inglês, com uma 

maior concentração nos Estados Unidos e na Inglaterra, bem como uma evolução nos 

últimos cinco anos, superior a 100%, e muita divergência nas discussões, revelando 

que o tema é inexplorado e carece de pesquisas em diversos contextos, com 

especificidades distintas, para maior abrangência e também profundidade, com 

pesquisas longitudinais, para elucidar o entendimento sobre os acontecimentos e as 

alterações decorrentes.  

Acredito que todas essas informações são pertinentes de serem 

apresentadas, pois o idioma e o país com maior quantidade de publicações revelam 

as localizações de maior interesse no assunto, além dos perfis de artigos com maior 

probabilidade de publicação. Averiguar o comportamento anual das publicações 

também é relevante, pois possibilita compreender se o tema está em queda ou se está 

em ascensão, e, ainda, se é atual e/ou inexplorado.  

Da mesma forma, gerei um levantamento nas palavras-chave desses 

artigos que nos apresentou um leque de 553 palavras, algumas usadas como 

sinônimos e outras sem nenhuma conexão com o tema abordado na pesquisa 

apresentada nos artigos. A Figura 6 possibilita visualizar um panorama dessas 

palavras, das quais selecionei apenas as 300 mais utilizadas, sendo as de maior 

prevalência “precarity, employment, work, labor, precarious, gender, health”.   



 

 

 

Figura 8 – Palavras-chaves mais utilizadas nos artigos sobre precarização 
Fonte: Elaborado pela autora no VOSViewer 



 

De acordo com os dados contidos nos artigos publicados, os autores foram 

agrupados em 13 clusters conforme os focos discutidos em seus artigos. Os autores 

mais evidenciados são Carles Muntaner 35 , Joan Benach de Rovira 36 , Chistophe 

Vanroelen37, Leah F. Vosko38 e Michael Quinlan39 (vide Figura 7). Eles possuem a 

maior quantidade de trabalhos publicados, ultrapassando 10 artigos cada um (vide 

Apêndice I) e com maior número de citações (vide Tabela 5). 

No entanto, apenas Quinlan é da área de Administração, e seu artigo mais 

citado foi publicado em 2001 – “The global expansion of precarious employment, work 

disorganization, and consequences for occupational health: a review of recent 

research”, com 840 citações, conforme o Google Scholar e 376, de acordo com a base 

da Web of Science. 

 
35 Carles Muntaner é professor na Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. É copresidente da 

Seção de Equidade Social e Saúde no Centro de Dependência e Saúde Mental. Seus interesses 
de pesquisa incluem desigualdades sociais em saúde, organização do trabalho, condições de 
emprego, raça/etnia, gênero, saúde mental e saúde da população. (FONTE: 
http://www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/muntaner-carles/) 

36 Joan Benach é diretor do Grupo de Pesquisa em Desigualdades em Saúde – Rede de Condições 
do Emprego (GREDS-EMCONET, UPF), codiretor da Universidade Johns Hopkins – centro de 
políticas públicas da UPF e professor do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da 
Universidade Pompeu Fabra, Barcelona. Suas publicações focam as Determinantes Sociais das 
Desigualdades em Saúde, incluindo condições de ocupação e trabalho precário, migração de 
gênero e desenvolvimento de métodos de análise de políticas de saúde. Joan Benach liderou o 
projeto europeu SOPHIE. (FONTE: https://www.upf.edu/es/web/greds-emconet/entry/-/-
/15895/adscripcion/juan-benach)   

37  Christophe Vanroelen é professor de sociologia na Vrije Universiteit Brussel, Bélgica. Sua 
pesquisa se concentra no impacto na saúde de determinantes relacionados ao trabalho e 
emprego, ao estado de bem-estar social e aos serviços sociais e de saúde. (FONTE: 
https://urbanstudies.brussels/people/christophe-vanroelen) 

38 Leah F. Vosko é professora em economia política de gênero e trabalho na Universidade de York. 
Sua pesquisa examina a aplicação de normas de emprego e a deportabilidade entre trabalhadores 
que trabalham transnacionalmente. Atualmente, ela pesquisa as proteções para pessoas em 
empregos precários financiado pela Fundação Canadense para Inovação e pelo Ontario Research 
Fund; e quatro bancos de dados de pesquisa e ensino – Banco de Dados de Gênero e Trabalho 
(GWD), Banco de Dados de Perspectivas Comparativas (CPD), Banco de Padrões de Emprego 
(ESD) e CLC-DAI. (FONTE: https://profiles.laps.yorku.ca/profiles/lvosko/)  

39 Michael Quinlan é professor na Escola de Administração em Sydney. Suas pesquisas focam o 
campo da saúde e segurança ocupacional (SSO), bem como o trabalho e emprego precário, mas 
principalmente aspectos relacionados à organização, gestão e regulamentação do trabalho. Ajuda 
na elaboração dos relatórios da Organização Mundial da Saúde e Organização Internacional do 
Trabalho. (FONTE: https://www.business.unsw.edu.au/our-people/michaelquinlan) 

http://www.dlsph.utoronto.ca/faculty-profile/muntaner-carles/
https://www.upf.edu/es/web/greds-emconet/entry/-/-/15895/adscripcion/juan-benach
https://www.upf.edu/es/web/greds-emconet/entry/-/-/15895/adscripcion/juan-benach
https://urbanstudies.brussels/people/christophe-vanroelen
https://profiles.laps.yorku.ca/profiles/lvosko/
https://www.business.unsw.edu.au/our-people/michaelquinlan


 

 
Figura 9 – Clusters de concentração temática e redes dos autores que pesquisam precarização 
Fonte: Elaborado pela autora no VOSViewer



 

A última delimitação para refinamento das pesquisas, após elencar os 

autores de maior citação, foi por meio do filtro “(PRE/15 (precari* OR uberiza* AND 

work*))”. Esse filtro possibilita um refinamento e seleção dos artigos que contenham 

os termos centrais de busca a uma distância, entre eles, no texto, de no máximo 15 

palavras. Essa filtragem selecionou 924 artigos, e os 50 mais citados estão 

relacionados na Tabela 5, em que temos os artigos de Arne L. Kalleberg40 e o artigo 

de Rosallind Gill e Andy C. Pratt (2008)41 como os mais citados.  

O autor Kalleberg, em seu artigo “Precarious work, insecure workers: 

Employment relations in transition” e em seu livro “Good jobs, bad jobs”, analisa a 

constituição do trabalho precário como um desafio importante e necessário para 

entender os arranjos no local de trabalho que geram insegurança ao trabalhador 

devido às relações de trabalho contemporâneas (KALLEBERG, 2009) e como o 

emprego precário ganhou espaço no mercado de trabalho na década de 1970, 

demonstrando que o declínio na qualidade do emprego nos EUA foi resultado da 

ineficiente reestruturação econômica do governo que eliminou proteções dos 

trabalhadores (KALLEBERG, 2011).  

Já o artigo de Gill e Pratt, “In the social factory? Immaterial labour, 

precariousness and cultural work”, publicado no periódico Theory, Culture & Society, 

dialoga sobre a autonomia do trabalho, o capitalismo informacional e a "fábrica sem 

muros", sobre os conceitos de trabalho imaterial. O autor analisa o trabalho cultural 

fazendo diversas críticas ao contrapor e sobrepor questões de afeto, temporalidade, 

subjetividade e solidariedade (GILL; PRATT, 2008).     

 
40  Arne L. Kalleberg é professor de Sociologia na Universidade da Carolina do Norte. Suas 

pesquisas focam a força do trabalho na interface da Sociologia, Economia e Psicologia com foco 
nos acordos de trabalho fora do padrão, como trabalho temporário, contratual e de meio período 
nos EUA, Ásia e Europa, examinando a crescente precariedade do trabalho e a polarização dos 
empregos em relação aos ganhos, horários de trabalho e equilíbrio entre trabalho e família. 
Atualmente pesquisa o trabalho precário na Indonésia, Japão e Coreia do Sul com Kevin Hewison, 
Kwang-Yeong Shin e David Howell (Fonte: http://arnekalleberg.web.unc.edu/). 

41 Rosallind Gill e Andy C. Pratt são sociólogos e Professores na Universidade de Londres, no 
Departamento de Sociologia. Ela é professora de Análise Social e Cultural e suas pesquisas focam 
feminismo, trabalho criativo, mídia, subtetividade, sexualidade e neoliberalismo (Fonte: 
https://www.city.ac.uk/people/academics/rosalind-gill). Ele é professor de Economia Cultural e 
suas pesquisas são voltadas a Indústria Criativa, Indústria Cultural, Política Cultural e Urbana, e 
Cidades Criativas. (Fonte: https://www.city.ac.uk/people/academics/andy-pratt). 

http://arnekalleberg.web.unc.edu/
https://www.city.ac.uk/people/academics/rosalind-gill
https://www.city.ac.uk/people/academics/andy-pratt
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Tabela 6 – Relação dos artigos sobre precarização com mais de 50 citações 

Authors Title Year Cited 

Kalleberg A.L. 

Precarious work, insecure workers: Employment relations in 
transition 

2009 1020 

Good jobs, bad jobs: The rise of polarized and precarious 
employment systems in the United States, 1970s-2000s  

2011 723 

Gill R., Pratt A. 
In the Social Factory?: Immaterial Labour, Precariousness 
and Cultural Work 

2008 594 

Quinlan M., Mayhew 
C., Bohle P. 

The global expansion of precarious employment, work 
disorganization, and consequences for occupational health: 
A review of recent research 

2001 376 

Benavides F.G., 
Benach J., Diez-
Roux A.V., Roman 
C. 

How do types of employment relate to health indicators? 
Findings from the Second European Survey on Working 
Conditions 

2000 235 

Benach J., Vives A., 
Amable M., 
Vanroelen C., Tarafa 
G., Muntaner C. 

Precarious employment: Understanding an emerging social 
determinant of health 

2014 228 

Benach J., Muntaner 
C. 

Precarious employment and health: Developing a research 
agenda 

2007 172 

Malmusi D., Borrell 
C., Benach J. 

Migration-related health inequalities: Showing the complex 
interactions between gender, social class and place of origin 

2010 163 

Mcdowell L., 
Batnitzky A., Dyer S. 

Precarious work and economic migration: Emerging 
immigrant divisions of labour in Greater London's service 
sector 

2009 129 

Lewis H., Dwyer P., 
Hodkinson S., Waite 
L. 

Hyper-precarious lives: Migrants, work and forced labour in 
the Global North 

2015 118 

Clougherty J.E., 
Souza K., Cullen 
M.R. 

Work and its role in shaping the social gradient in health 2010 102 

Graham M., Hjorth I., 
Lehdonvirta V. 

Digital labour and development: impacts of global digital 
labour platforms and the gig economy on worker livelihoods 

2017 98 

Artazcoz L., Benach 
J., Borrell C., Cortès 
I. 

Social inequalities in the impact of flexible employment on 
different domains of psychosocial health 

2005 98 

Kim I.-H., Muntaner 
C., Vahid Shahidi F., 
Vives A., Vanroelen 
C., Benach J. 

Welfare states, flexible employment, and health: A critical 
review 

2012 95 

Arnold D., Bongiovi 
J.R. 

Precarious, Informalizing, and Flexible Work: Transforming 
Concepts and Understandings 

2013 93 

Miraftab F. 
Neoliberalism and casualization of public sector services: 
The case of waste collection services in Cape Town, South 
Africa 

2004 89 

Menéndez M., 
Benach J., Muntaner 
C., Amable M., 
O'Campo P. 

Is precarious employment more damaging to women's health 
than men's? 

2007 85 

Goldring L., Landolt 
P. 

Caught in the Work-Citizenship Matrix: The Lasting Effects 
of Precarious Legal Status on Work for Toronto Immigrants 

2011 84 

Cranford C.J., Vosko 
L.F., Zukewich N. 

The Gender of Precarious Employment in Canada 2003 83 

Ahmad A.N. 
Dead men working: Time and space in London's ('illegal') 
migrant economy 

2008 82 
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Kalleberg A.L., 
Hewison K. 

Precarious Work and the Challenge for Asia 2013 79 

Bohle P., Quinlan M., 
Kennedy D., 
Williamson A. 

Working hours, work-life conflict and health in precarious and 
"permanent" employment 

2004 78 

Lewchuk W., Clarke 
M., De Wolff A. 

Working without commitments: Precarious employment and 
health 

2008 76 

Tompa E., Scott-
Marshall H., 
Dolinschi R., 
Trevithick S., 
Bhattacharyya S. 

Precarious employment experiences and their health 
consequences: Towards a theoretical framework 

2007 70 

Vives A., Amable M., 
Ferrer M., Moncada 
S., Llorens C., 
Muntaner C., 
Benavides F.G., 
Benach J. 

The Employment Precariousness Scale (EPRES): 
Psychometric properties of a new tool for epidemiological 
studies among waged and salaried workers 

2010 70 

De Peuter G. 
Creative economy and labor precarity: A contested 
convergence 

2011 68 

Vives A., Amable M., 
Ferrer M., Moncada 
S., Llorens C., 
Muntaner C., 
Benavides F.G., 
Benach J. 

Employment precariousness and poor mental health: 
Evidence from spain on a new social determinant of health 

2013 63 

Quinlan M., Mayhew 
C. 

Precarious employment and workers' compensation 1999 62 

van Doorn N. 
Platform labor: on the gendered and racialized exploitation of 
low-income service work in the ‘on-demand’ economy 

2017 61 

Strauss K., McGrath 
S. 

Temporary migration, precarious employment and unfree 
labour relations: Exploring the ‘continuum of exploitation’ in 
Canada's Temporary Foreign Worker Program 

2017 59 

Sabharwal M. 
From glass ceiling to glass cliff: Women in senior executive 
service 

2015 58 

Underhill E., Quinlan 
M. 

How precarious employment affects health and safety at 
work: The case of temporary agency workers 

2011 58 

Spreitzer G.M., 
Cameron L., Garrett 
L. 

Alternative Work Arrangements: Two Images of the New 
World of Work 

2017 57 

Vallas S.P., 
Cummins E.R. 

Personal Branding and Identity Norms in the Popular 
Business Press: Enterprise Culture in an Age of Precarity 

2015 56 

Breman J., van der 
Linden M. 

Informalizing the economy: The return of the social question 
at a global level 

2014 55 

Cockayne D.G. 
Sharing and neoliberal discourse: The economic function of 
sharing in the digital on-demand economy 

2016 55 

Quinlan M. 
The 'Pre-Invention' of precarious employment: The changing 
world of work in context 

2012 55 

Louie A.M., Ostry 
A.S., Quinlan M., 
Keegel T., Shoveller 
J., LaMontagne A.D. 

Empirical study of employment arrangements and 
precariousness in Australia 

2006 53 

McNamara M., Bohle 
P., Quinlan M. 

Precarious employment, working hours, work-life conflict and 
health in hotel work 

2011 52 

Clarke M., Lewchuk 
W., de Wolff A., King 
A. 

'This just isn't sustainable': Precarious employment, stress 
and workers' health 

2007 50 

Fonte: elaboração da própria autora (2020) 
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É relevante mencionar que essas literaturas estão analisadas e 

contextualizadas na Seção 2. A pretensão aqui é de apenas descrever os passos 

percorridos durante o levantamento e refinamento da literatura, os quais estivessem 

em consonância com o contexto da tese. Assim, após toda a leitura dos resumos, 

introdução, metodologias, resultados e conclusões dos estudos, mantiveram-se em 

foco os elementos que foram percebidos no campo e foram selecionados artigos para 

serem a base teórica para discussão dos resultados, na Seção 5. 

Após esse mapeamento da literatura internacional, foi realizado o 

levantamento de pesquisas nacionais nas bases da Capes e do BDTD, bem como os 

artigos apresentados nos Eventos da ANPADE, por serem bancos de pesquisas 

exclusivamente nacionais e representarem os interesses dos programas de pós-

graduação brasileiros. Decidiu-se por essa busca de pesquisas nacionais em virtude 

de a pesquisadora ter por foco compreender o cenário brasileiro.  

Os termos de busca foram precarização, precariedade, precarizado, 

uberização, uberizado, trabalho precário, precarização do trabalho, precarização no 

trabalho, e as etapas para refinamento seguiram o mesmo processo adotado para as 

publicações internacionais. Defendo que compreender o campo de pesquisas no 

Brasil é muito importante e relevante, pois a vivência e conexão do brasileiro com o 

trabalho é peculiar e carrega certa especificidade se comparada a outras realidades 

mundiais. 

 

4.6 Fontes secundárias de coleta de dados  

A pesquisa também utilizou fontes secundárias, como vídeos dos 

aplicativos concedidos à imprensa televisiva, a blogs, em páginas de sites 

relacionados aos aplicativos e à Associação de Motoristas Profissionais de 

Plataformas de Transporte.  

As fontes secundárias apresentam diversas informações relacionadas ao 
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contexto diário da vida do motorista de aplicativo no Brasil, e as fontes abordadas 

foram: o canal do “Uber do Marlon” no YouTube, regulamentações junto à Prefeitura 

de São Paulo, o Departamento de Transportes Públicos (DTP) sobre o Cadastro 

Municipal de Condutores (Conduapp) e o Certificado de Segurança do Veículo de 

Aplicativo (CSVAPP), bem como sobre os requisitos de mudança da carteira junto ao 

Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Circunscrições Regionais de Trânsito 

(Ciretran) para inserção da Exerce Atividade Remunerada (EAR), entre outras que se 

fizerem necessárias . 

 

  



 

5 DESCRIÇÃO DOS DADOS   
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5 DESCRIÇÃO DOS DADOS   

Esta seção descreve como ocorreu o acesso ao campo, com base nas 

entrevistas realizadas na primeira etapa, a categorização do perfil etário-social das 

motoristas, bem como a trajetória profissional que antecede sua inserção na profissão 

de motorista profissional em plataformas de aplicativos na cidade de São Paulo.   

 

5.1 Caracterização dos aplicativos em funcionamento da cidade de São Paulo42  

Em virtude do acelerado desenvolvimento das TICs, inúmeras 

organizações atuam no mercado de transporte de passageiros por aplicativo no Brasil. 

O segmento é dinâmico, fluído e o tempo entre o lançamento de um aplicativo e o seu 

fechamento é tão curto que elaborar uma lista é um grande desafio, senão, uma 

missão quase impossível, pois ao fazê-la em tempo real ela é atualizada, mas na sua 

publicação incorre-se a possibilidade de a mesma estar desatualizada.  

Assim, nesta seção, apresentaremos apenas os aplicativos em 

funcionamento na cidade de São Paulo, exclusivamente àqueles que foram relatados 

serem os selecionados pelas entrevistadas para se inserir e trabalhar, além de 

abordarmos o pioneiro mundial em tentar criar a cultura de compartilhamento e o 

aplicativo considerado o maior concorrente da Uber (vide Figura 6).  

Não tenho a pretensão de explorar todas as informações, mas apenas 

descrevê-las por entender que foram influentes para o cenário de transporte por 

aplicativos no Brasil. As informações estão apresentadas conforme o início de 

atividade de cada aplicativo e que estão disponíveis para acesso de domínio público, 

 
42 Todos os dados apresentados aqui são informações coletadas de fontes públicas disponibilizadas 

nos sitios dos aplicativos, em reportagens publicitárias jornalísticas, em relatórios de pesquisas 
científicas como dissertações e teses e artigos científicos. Estão sendo apresentados apenas os 
aplicativos em que as entrevistadas relataram estar cadastradas e atualmente estão em atividade.  



Descrição dos Dados | 161 

 

 

 

tais como no sitio de hospedagem, no Facebook, no Instagram ou no Google.   

 

5.1.1 O primeiro aplicativo de compartilhamento – Zipcar  

A empresa Zipcar foi a pioneira no segmento, fundada em 2001, em Boston 

(Massachustts/EUA), para compartilhar automóveis em um formato diferente das 

locadoras tradicionais (SLEE, 2017). Com o objetivo de conectar as pessoas que 

almejavam o mesmo destino, visavam construir uma cultura colaborativa pautada na 

tecnologia digital em detrimento da posse de um veículo (ZIPCAR, 201943). Apesar de 

sua constituição operacional ser apenas para compartilhamento de carros e não fazer 

compartilhamento de viagens, foi o seu conceito que serviu de gatilho para outras 

iniciativas posteriores.   

A reserva dos carros era realizada por meio de cadastro no site da 

empresa, e a liberação do veículo ocorria após o pagamento com cartão de crédito no 

aplicativo que era instalado no próprio veículo. Estes eram retirados e devolvidos em 

postos de combustíveis ou em estacionamentos parceiros, localizados em diversos 

pontos espalhados pela cidade (SLEE, 2017; CANNAS, 2019).   

A empresa expandiu em 2003 para Nova Iorque, em 2005 para São 

Francisco, em 2006 para Londres e, em 2008, tinha em torno de 250 mil membros. 

Para auxiliar nos agendamentos dos veículos, criou um aplicativo de iPhone, depois 

se uniu ao concorrente Flexcar, fez parceria com a locadora espanhola Avancar, 

comprou a empresa britânica Streetcar (SLEE, 2017) e, em 2013, foi comprada pela 

locadora americana Avis Budget (BORTOLOZI, 2013; CANNAS, 2019).  

 

 
43 Mais informações e detalhes sobre a ZIPCAR, vide https://www.zipcar.com/about  

https://www.zipcar.com/about
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5.1.2 O maior concorrente mundial da UBER – Lyft    

A Lyft44 é considerada pelo mercado de aplicativos, que prestam serviços 

no transporte de passageiro, uma pioneira no segmento. Ela foi pensada em 2007 por 

dois estudantes da Universidade de Cornell, em Ithaca, nos Estados Unidos que 

disponibilizavam informações referentes às solicitações de estudantes para carona 

(FREITAS, 2019).  

Em 2012 ela foi fundada, em 2013 recebeu U$ 60 milhões investimentos, 

em 2014 chegou a U$ 250 milhões e em 2018 foi avaliada em U$ 25 bilhões. A 

empresa atua nos EUA e no Canadá, no ano de 2020 ofereciam cinco modalidades 

de opções de corrida: Lyft, Lyft Plus, Lyft Premiere, Lyft Lux e Lyft Lux SUV (LYFT, 

2020) 

 

5.1.3 Uber – um aplicativo misto e o mais popular  

A ideia surgiu em 2009, quando Garett Camp e Travis Kalanick 

participavam da conferência LeWeb, na França. Após o evento, ao precisarem 

retornar para o hotel, encontraram dificuldade para encontrar um táxi, outro transporte 

público e até mesmo um motorista particular. Foi então que pensaram que seria 

incrível poder, a um toque no celular, contratar o serviço (UBER, 2019).  

A Uber, uma das maiores operadoras mundiais do segmento, teve seu o 

modelo de negócios, transporte individual de passageiros mediado por aplicativo, 

pensado em 2008, sendo lançada no mercado em 2009 como uma empresa de 

tecnologia para conectar passageiros e motoristas (UBER, 2018) 45 . Iniciou suas 

operações em São Francisco, em 2010 (ROSA, 2017), em 2013 já contava com 10 

 
44 Mais informações e detalhes sobre a Lyft, vide https://www.lyft.com/driver/why-drive-with-lyft  

45  Fonte: Um jeito diferente: aproveite melhor o seu tempo. Disponível em: 
<https://www.uber.com/pt- BR/>. Acesso em: 21 mar. 2018. 

https://www.lyft.com/driver/why-drive-with-lyft
https://www.uber.com/pt-%20BR/
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mil motoristas e, em 2015, ultrapassava 150 mil motoristas (SLEE, 2017).  

No ano de 2018, registrou um aumento nos lucros de 67% com redução 

das perdas em 49% (HOFFMAN; BENSINGER; FARRELL, 2018) e, em 2019, já 

estava presente em 600 cidades de 65 países, com mais de três milhões de motoristas 

no mundo, 75 milhões de usuários e 15 milhões de viagens realizadas diariamente 

(UBER, 2019).  

A empresa possui novos projetos de mobilidade apostando nos veículos 

semiautônomos. Foram adquiridos 24 mil veículos utilitários da Volvo para formar uma 

frota de carros sem motorista, com previsão de entrega entre 2019 e 2021. A frota 

ficará estimada em mais de US$ 1 bilhão (UBER, 2019).   

No Brasil, a atividade da Uber teve início em 2014, na cidade do Rio de 

Janeiro, seguida de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Conforme a empresa, 

atualmente estão presentes em mais de 100 cidades brasileiras, com mais de 22 

milhões de usuários cadastrados e mais de 600 mil motoristas, sendo 150 mil no 

estado de São Paulo (LOBEL, 2017; KALIL, 2019).  

A Uber tem um relacionamento com os motoristas como se fossem 

parceiros e os classifica como trabalhadores autônomos46. Portanto, a empresa não 

se considera uma empresa de transporte, mas de tecnologia, que criou um aplicativo 

com o simples objetivo de conectar consumidores a motoristas oferecendo serviço de 

transporte individual privado, de maneira fácil e descomplicada (UBER, 2019). 

Atualmente, a empresa possui nove escritórios em funcionamento no 

Brasil, instalados nas cidades de Belo Horizonte/MG, Campina Grande/PB, Campo 

Grande/MS, Cuiabá/MT, Porto Alegre/RS, Porto Velho/RO, Recife/PE, Rio de 

 
46  UBER. Fatos e dados sobre a Uber. cit.; Id. Termos e condições gerais dos serviços de 

intermediação digital. São Paulo: Mimeo, 2018, p. 9-10. Segundo os termos e condições gerais 
dos serviços de intermediação digital, “a relação entre nós é exclusivamente de partes 
contratantes independentes. Estes Termos não constituem um contrato de trabalho, nem criam 
uma relação de trabalho, joint venture, parceria, ou de agenciamento entre nós, bem como não 
lhe concede autoridade de nos vincular ou de se apresentar como nosso (a) empregado (a) ou 
representante autorizado”.  
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Janeiro/RJ e São Paulo/SP (UBER, 2019), bem como oferece no país praticamente 

toda a linha de produtos ofertada no mercado mundial.  

Ela iniciou suas atividades aceitando apenas carros do tipo sedan e pretos, 

mas diversificou suas opções de ofertas de serviços e, atualmente, contempla outros 

modelos mais básicos e opções mais acessíveis. Os produtos oferecidos são:  

Uber X: Carros compactos, com ar-condicionado, 4 portas. O preço é mais 
acessível. É a opção mais utilizada no dia a dia.  

Uber Pool: Esta modalidade permite que o cliente dividir a viagem com outros 
usuários que estão em trajetos semelhantes. O preço fica menor por dividir o 
valor com mais pessoas, mas o tempo de deslocamento é maior.  

Uber Comfort: Esta opção possui carros mais confortáveis e espaçosos, os 
preços são, em média, 20% superior ao Uber X e os motoristas são os mais 
bem avaliados.  

Uber Bag: Esta modalidade utiliza veículos com os maiores porta-malas.  

Uber Black: Esta categoria oferece serviços de alto padrão com veículos 
sedã, pretos, bancos de couro e ar-condicionado.  

Uber Eats: Serviço que permite ao usuário solicitar refeições de maneira 
prática, onde quer que esteja.  

Patinetes: sistema de compartilhamento que permite alugar um patinete 
elétrico em algumas cidades, pelo mesmo aplicativo usado nas viagens de 
carro. 

Transporte Público: recurso que exibe no app da Uber informações em tempo 
real de linhas de ônibus, trens e metrô (UBER, 2019). 

 

5.1.4 Aplicativo misto – 99 

A primeira plataforma brasileira de transporte de passageiros por aplicativo 

foi fundada em 2012. Em 2017, ela ganhou uma licitação da Prefeitura de São Paulo 

para utilizar o aplicativo para transportar os funcionários públicos da cidade. Em 2018, 

foi adquirida pela chinesa Didi Chuxing, maior concorrente da Uber. Conforme 

divulgação no site da 99, no Brasil, a plataforma conecta 18 milhões de passageiros 
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a 600 mil taxistas e motoristas no país, operando em mais de mil cidades47.  

A 99 é a empresa responsável pelo popular aplicativo de táxis, que 

começou utilizando o 99POP, com preços mais baratos do que os táxis convencionais 

e a categoria mais escolhida pelos passageiros, mas que também possui outras 

categorias de serviço, que são: o 99Táxi, que oferece a comodidade do táxi na 

modalidade tarifa cheia ou com desconto nos valores de até 30%, e o 99Top, que é 

um serviço premium com veículos de luxo.  

 

5.1.5 Aplicativo misto – Cabify 

A Cabify surgiu na Espanha em 2011. A operação da empresa iniciou nas 

cidades de Madri e Barcelona, mas logo o empreendimento chamou a atenção de 

investidores dos Estados Unidos, que entraram no negócio. Em 2012, a companhia 

passou a operar na América Latina, de onde obtém 80% do seu faturamento.  

Segundo informações disponíveis no site da empresa, iniciou no Brasil em 

2016 e atualmente está presente em oito cidades brasileiras: São Paulo, Campinas, 

Santos, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba48.  

O modelo de negócios é focado em carros luxuosos. Segundo o portal 

Driver Machine (2018), a intenção da empresa não é concorrer com a Uber e a 99 

porque, na verdade, o app espanhol direciona seus esforços no bom atendimento a 

um público seleto e mais específico, que são as pessoas com renda mais elevada. A 

exigência de modelos de carros é bastante limitada, aceitando apenas veículos 

sedans grandes e Sport Utility Vehicle (SUV).    

 

 
47 Disponível em: https://99app.com/sobre-a-99/. Acesso em: 15 abr. 2019.  

48 Disponível em: https://cabifypartners.zendesk.com/hc/pt-br/-Sao-Paulo. Acesso em: 15 abr. 2019.  
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5.1.6 Aplicativo misto – Easy Taxi  

A brasileira Easy foi fundada em 2011, na cidade do Rio de Janeiro. Em 

2013, já contava com mais de 30 mil motoristas cadastrados em sua plataforma. Em 

2017, foi adquirida pela espanhola Cabify com o objetivo de atender a América Latina. 

Em entrevista ao portal Olhar Digital, o CEO da Cabify afirmou:  

Assim como na indústria automotiva, onde você tem Hyundai e Kia, Nissan, 
Renault e Mitsubishi com alianças estratégicas, mas operando diferentes 
negócios, esta é a nossa visão atual para a aliança da Easy com a Cabify. 
Percebemos que nossas visões de melhorar a mobilidade nos mercados 
onde operamos são muito semelhantes e, por meio dessa aliança, estamos 
ansiosos para continuar a tornar essa visão realidade em todos os nossos 
mercados. [...] Os aplicativos seguem operando isoladamente, cada um com 
sua equipe e estratégia de mercado. No entanto, vão convergir esforços e 
recursos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento para continuar 
aperfeiçoando o serviço de ambas as companhias (Juan de Antônio, 2017). 

No país, a empresa concentra sua atuação nos estados de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília. Começou sua expansão para o mercado 

internacional pelo México e posteriormente visa ir para a Ásia. 

 

5.1.7 Aplicativo misto – Wappa49  

A brasileira Wappa foi fundada em 2001, presta serviços de transporte por 

meio de uma plataforma completa para unir empresas a motoristas, visando atender 

demandas exclusivamente corporativas. Atualmente, atende 22 países, 750 cidades 

no Brasil e mais de 7 mil grandes empresas nacionais e multinacionais, bancos, 

construtoras, empresas de tecnologia, consultorias, entre tantas outras.  

Em 2019, iniciou com os serviços de corridas com carros particulares por 

meio de aplicativos de transporte individual, visando concorrer com os serviços 

prestados pela Uber e 99. A plataforma afirma contar com três mil motoristas 

cadastrados que podem atuar nas cidades de São Paulo, Osasco, Barueri e região do 

 
49 Fonte: https://www.wappa.com.br/#/home. Acesso em: 15 abr. 2019 

https://www.wappa.com.br/#/home
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ABC paulista, além de cidades no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Segundo informações contidas no site da empresa, “a principal vantagem 

para os passageiros está no fato de não haver tarifa dinâmica, preço mínimo e taxa 

de cancelamento; e para os motoristas, a taxa é única de 20% sobre o valor total da 

viagem, sem variações” (CEO Armindo Mota Junior, 2019). 

 

5.1.8 Aplicativo misto – WillGo50  

 A WillGo foi fundada na Índia e iniciou suas atividades no Brasil em 2016, 

atuando nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A plataforma 

funciona por meio de assinaturas mensal, trimestral ou anual. Os interessados em 

obter a licença de uso da ferramenta precisam se cadastrar e selecionar o período 

específico desejado para ser gerado o respectivo valor da assinatura.  

Segundo o portal Abra seu Negócio (2016), os motoristas pagam em média 

R$ 5,75 por dia para ter direito ao uso dos serviços da plataforma, ou o valor de R$ 

172,50, que corresponde ao plano mensal. Os valores são para a assinatura. 

O modelo de planos de assinaturas configura-se, segundo a empresa, 

como uma ferramenta de autogestão para os motoristas, ao exigir o pagamento de 

uma taxa mensal por seus serviços de intermediação, e não uma parcela em forma 

de percentual sobre cada corrida, como fazem as demais plataformas que ofertam 

esse tipo de serviço. O pagamento da viagem é feito por cartão de crédito ou por meio 

do PayPal, diretamente para a conta do motorista, sem a intermediação da empresa.   

 

 
50 www.vemdirigir.com/willgo  

http://www.vemdirigir.com/willgo
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5.1.9 Aplicativo feminino – Lady Driver51 

A Lady Driver não é apenas um app de transporte para mulheres. A Lady 
Driver nasceu para dar oportunidades, incluir e valorizar mulheres ao volante! 
Somos o primeiro app legalizado que conecta passageiras a motoristas 
mulheres, e o maior app de transporte feminino da América Latina. Somos 

irmãs, mães, filhas, esposas e trabalhadoras. (CEO Gabriela Correa, 2018).  

Lançada no dia 8 de março de 2017, em comemoração ao Dia Internacional 

da Mulher, a Lady Driver tem o intuito de trazer igualdade de gênero a esse segmento 

predominantemente masculino e, ainda assim, atender as necessidades do universo 

feminino, propondo atuar também como ferramenta mediadora da independência 

financeira feminina.  

Segundo Gabriela Correa, idealizadora da plataforma de serviço, a ideia 

apareceu depois de passar por uma situação de assédio por um motorista de táxi. Ela 

defende que algumas iniciativas tais como vagão específico no metrô, assentos 

reservados, entre outras, são interessantes, mas não são suficientes. “As mulheres 

precisam de transporte que forneça segurança para que as viagens possam ser mais 

tranquilas e com menores preocupações.”  

O aplicativo aceita apenas cadastro de mulheres tanto para dirigir quanto 

para solicitar corridas. Os homens podem estar junto durante o serviço da corrida, 

mas no papel de acompanhantes. Eles não podem solicitar corridas ou dirigir pelo 

aplicativo. Atualmente, o aplicativo está disponível na cidade de São Paulo, em 

algumas regiões da zona sul do Rio de Janeiro, mas pretende expandir para novas 

cidades. 

 

5.1.10 Aplicativo feminino – NÜSHU Elas por Elas52 

Na China Antiga, as mulheres viviam segregadas, casando-se muito cedo e 

 

51 Fonte: https://ladydriver.com.br. Acesso em: 15 abr. 2019 

52 Fonte: www.nushu.com.br. Acesso em: 15 abr. 2019 

https://ladydriver.com.br/
http://www.nushu.com.br/
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sem acesso à educação. Proibidas de aprender a ler e escrever, elas 
desenvolveram um sistema secreto de escrita que só podia ser usado por 
mulheres: o Nüshu, que significa "escrita de mulher." (NÜSHU, 2019) 

Segundo informações contidas no site da plataforma, a Nüshu Tecnologia 

tem como principal compromisso integrar as mulheres no mercado dos aplicativos de 

transporte, criando um ambiente seguro e confortável tanto para as usuárias quanto 

para as motoristas. Informam que o app está homologado como Operadora de 

Tecnologia de Transporte Credenciada (OTTC) pela Prefeitura de São Paulo. 

O Nüshu é um aplicativo de transporte exclusivo para o público feminino. 

Só aceita mulheres como motoristas e passageiras, com exceção para passageiros 

do sexo masculino de até 12 anos de idade – desde que solicitado pela mãe. 

O serviço recruta motoristas mulheres para trabalharem em São Paulo 

desde o início do ano de 2019, com a promessa de compensar os serviços prestados 

com valores superiores aos outros aplicativos concorrentes e conhecidos no mercado. 

“Nosso aplicativo repassa 80% do valor da corrida para a motorista, superando em 

5% o valor médio praticado pelo mercado” (CEO Iara Pedro, 2019). 

 

5.1.11 Aplicativo feminino – VENUXX Você Pode53 

Todas as mulheres podem ser quem elas quiserem, fazer o que elas 
quiserem e ir onde elas quiserem. Por isso, nasceu a Venuxx: para garantir 
sua liberdade e segurança indo e voltando de qualquer lugar. Nós somos a 
primeira empresa do Brasil que conecta motoristas e passageiras 
exclusivamente mulheres, pensado para trazer igualdade de gênero ao 
segmento e atender as necessidades do universo feminino.  

#euposso#vaidevenuxx 

A Venuxx iniciou em São Paulo e está disponível em Porto Alegre, Canoas, 

Belo Horizonte, Brasília e Belém. No entanto, não divulga informações além de que 

são uma plataforma única que trabalha com preço justo para as mulheres. 

 
53 Fonte: www.venuxx.com   

https://www.facebook.com/hashtag/euposso?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vaidevenuxx?source=note&epa=HASHTAG
http://www.venuxx.com/
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Figura 10 – Linha do tempo dos primeiros aplicativos e seu início na cidade de São Paulo/SP 
Fonte: elaboração própria (RAMOS, 2020) 
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5.2 Trajetória profissional das motoristas  

Esta seção visa discorrer sobre como foram vivenciadas as experiências 

no mercado de trabalho que constituíram a trajetória profissional das mulheres que 

foram entrevistadas. Essas experiências são anteriores ao momento em que 

resolveram se cadastrar nas plataformas dos aplicativos de locomoção em 

funcionamento na cidade de São Paulo e começaram a dirigir como “motoristas 

profissionais54”.  

É importante mencionar que aqui serão tratadas as informações mais 

relevantes para a formação das experiências profissionais das entrevistadas, mas as 

especificidades que se mostrarem influenciadoras nas decisões dessas mulheres e 

que tiverem algum impacto no contexto do trabalho realizado por elas não serão 

ignoradas e serão apresentadas conforme suas interferências e especificidades.  

Nesse sentido, todas as informações, resumidas no Quadro 9, serão 

analisadas e nenhuma será negligenciada, mas servirão de apoio na análise do 

contexto estudado, pois essas experiências construíram o que significa trabalho, 

profissão, qualificação, segurança e relações profissionais para as entrevistadas.  

Nesta seção, será apresentada a qualificação técnico-profissional desse 

grupo de profissionais, o qual é bem heterogêneo, tendo desde mulheres que sempre 

ocuparam o lugar doméstico, com responsabilidades familiares e do lar, até mulheres 

que chegaram a ocupar cargos de comando, de liderança e de gestão no mercado de 

trabalho.  

Assim, início apresentando como se deram as primeiras experiências 

profissionais dessas mulheres, o primeiro emprego e as atividades executadas dentro 

da informalidade; em seguida, descrevo a forma como algumas conseguirão construir 

 
54 A maioria das motoristas que foram entrevistadas se identifica como motoristas profissionais, 

algumas se veem como empreendedoras por serem autônomas nesse trabalho que executam, 
onde escolhem exatamente a hora e os locais em que aceitaram dirigir, outras ainda entendem 
que dirigir é uma carreira por terem que buscar formas de autoaprendizagem e conseguir definir 
estratégias para alcance de resultados e segurança própria.  
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uma carreira com as interrupções para o período da maternidade e todas as 

dificuldades enfrentadas no retorno ao mercado de trabalho; também apresento as 

barreiras enfrentadas por algumas que não conseguiram ascender no mercado de 

trabalho, ficando nos subempregos para conseguir sobreviver.  

Por último, abordo as limitações e empecilhos para retorno ao mercado, 

que estão pautados no discurso da idade e inadequação, forçando a permanência no 

desemprego, tornando-se, nesse contexto, o trabalho de motorista dos aplicativos a 

única alternativa. 

 

5.2.1 Experiências profissionais antes dos aplicativos 

Ao se falar sobre construção de carreira profissional, cabe destacar que as 

experiências desde o primeiro emprego, seja iniciando na informalidade ou via estágio 

profissionalizante, são essenciais para se compreender a trajetória profissional que foi 

se construindo a cada experiência, e esse entendimento necessita ser tanto em 

amplitude quanto em profundidade. Dessa forma, as profissionais que hoje trabalham 

como motorista de aplicativos e que fizeram parte desta pesquisa terão suas 

experiências aqui apresentadas desde o primeiro emprego até os dias de hoje, ano 

de 2019.  

Durante as entrevistas, as mulheres relataram momentos de dificuldades 

relacionados a questões familiares, empecilhos por serem mulheres e momentos de 

crescimento profissional que lhes deram muita satisfação. Ainda assim, a fala 

evidenciada pela maioria das entrevistas foi a questão de ter iniciado muito cedo no 

mercado de trabalho, algumas ainda crianças, principalmente as que tiveram sua 

infância na área rural ou são de origem mais simples e de poucas oportunidades para 

continuarem os estudos e se qualificarem. Três entrevistadas, Maria Antônia, Maria 

Helena e Maria João, se dedicaram tanto ao trabalho para conseguir manter o 

sustento dos filhos que conseguiram concluir apenas o ensino fundamental.   
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[...] eu já fui pra roça já desde bem pequena, acho que não tinha 12 anos. Ali 
eu já fui pra lida junto com meus dois tios, ajudá a plantar, ajudá a colher [...] 
tinha vez que quando era a época de cana, cortava cana, quando era época 
da laranja, a gente colhia a laranja, quando era época de cata o café, a gente 
ia pro café (Maria Antônia, 54 anos) 

[...] eu já fiz de tudo um pouco né, já fui doméstica em mocinha, já fiz 
marmitex, já catei café na roça quando era pequena, já fui babá quando era 
adolescente, já entreguei pizza, já trabalhei na parte administrativa de 
escritório, já fui manicure e hoje eu sou podóloga né, hoje eu sou podóloga 
formada, tenho formação técnica-profissional (Maria Helena, 56 anos) 

Comecei a trabalhar aos 13 anos como doméstica em casa de família e fiquei 
lá até quando eu fiz 20 anos e foi quando saí pra trabalhar em empresas 
(Maria João, 55 anos) 

Essa realidade de iniciar profissionalmente no mercado de trabalho com 

idade tão aquém da adequada foi um cenário que se mostrou necessário para 

algumas como forma de sobrevivência, para outras foi fundamental na colaboração 

com o sustento da família, mas para algumas foi decisão própria. Essa decisão era 

pautada na busca da liberdade e da independência financeira dos pais. 

Eu com 15 anos comecei a trabalhar na [agência de um banco], como 
estagiária, na verdade eu era telefonista, eu ainda estudava, tava no colegial, 
mas é porque eu não queria receber uma mesada do meu pai [...] e ouvi meu 
pai falando “você gastou todo dinheiro que eu te dei nisso daí”. Então eu fui 
atrás de trabalhar e de ter as minhas coisas porque eu queria pegar meu 
dinheiro e gastar com o que eu quisesse (Maria Aparecida, 35 anos) 

Eu comecei a trabalhar com 15 anos mais ou menos, em um buffet de criança 
né que na época era o que dava e depois como eu tava no colegial eu 
comecei a pegar uns freelas para trabalhar em Shopping (Maria Carolina, 26 
anos) 

O tipo de trabalho que eu tive praticamente a vida inteira, a vida toda, eu 
comecei na área como secretária com 14 anos, já registrada e fui 
trabalhando, enfim, [...] não dá pra enumerar aqui todos os empregos que eu 
passei (Maria Elisa, 46 anos) 

Bom, meu primeiro emprego foi há muito muito muitos anos atrás numa 
tapeçaria. Eu tinha 14 anos quando comecei a trabalhar lá e fiquei por três 
anos até sair e entrar no banco que só saí quando me dispensaram depois 
de 34 anos (Maria Flor, 52 anos) 

Essas quatro entrevistadas tiveram o trabalho iniciado bem precocemente, 

mas as suas trajetórias foram pautadas nos estudos. Elas fizeram curso em nível de 

graduação e um ou dois cursos em nível de pós-graduação, além de falar dois ou mais 

idiomas.  
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Maria Augusta também relatou que sonhava com o ganho do próprio 

dinheiro e de ter nas mãos o poder de decidir o que fazer com ele, mas, diferentemente 

de Maria Aparecida, ela aproveitou a oportunidade de sua mãe ter bom 

relacionamento com os moradores do bairro onde residiam e pediu que ela interviesse 

e ajudasse na conquista de um emprego. Outrossim, Maria Inês e Maria Isabel 

também obtiveram apoio de amigos para o primeiro emprego. 

eu comecei a trabalhar com 14 anos, fiz 14 anos no dia 20 e no dia 21 eu 
comecei a trabalhar [...] era um escritório na frente do trabalho da minha mãe 
[...] ela conhecia toda a região [...] aí ela foi lá e perguntou pro rapaz né, se 
tava precisando de alguém e ele falou que tava precisando de uma pessoa 
mais que era meio período e tal, “ah eu tenho minha filha”, aí depois mudou 
para o período integral e aí eu comecei a estudar à noite (Maria Augusta, 37 
anos). 

Começou a trabalhar com 12 anos como auxiliar de escritório num escritório 
contábil [...] foi fiscal de ônibus da Prefeitura por 5 anos (Maia Inês, 47 anos) 

[...] entrei como moça atendente numa agência bancária na recepção e 
suporte de atendimento dos clientes trabalhei quando eu tinha 15 anos de 
idade (Maria Isabel, 49 anos) 

Ao analisar as experiências profissionais no mercado de trabalho, 

apresentadas nos Quadros 18, 19 e 20, foi possível verificar um cenário pautado em 

diversas conquistas profissionais, numa variedade de idas e vindas em zigue-zague, 

tanto de funções quanto de cargos ocupados. Esse movimento, tanto de reinício 

quanto de avanços, foi devido aos desafios e obstáculos enfrentados por elas nesses 

espaços de trabalho, visando conseguir ultrapassá-los, alcançar reconhecimento 

profissional ou simplesmente sobreviver no mercado de trabalho. 
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Quadro 21 – Trajetória profissional das motoristas entrevistadas na primeira fase 

 Nome Trajetória Profissional 

P
ri

m
e
ir

a
 F

a
s

e
 

Maria 
Alice 

Coordenadora em Escola de Inglês; Professora de Artes em Escola Pública (ensino 
fundamental); Trabalhou 15 anos em Publicidade; Trabalhou como Designer 
Gráfico em Jornal e Austrália (2 anos): garçonete, Design gráfico, pintora e 
expositora  

Maria 
Antônia 

Empregada doméstica, cozinheira e governanta em residências; Trabalhou na 
lavoura – colheita de cana, café e laranja 

Maria 
Aparecida 

Motorista Profissional de Emp. Turismo; MEI de eventos (DJ); Auxiliar de 
Confecção; Publicidade em Rádio-TV; Assistente de Figurino para cinema e 
Atendente em Cervejaria 

Maria 
Augusta 

Caixa, Garçonete e Gerente Comercial do Restaurante Zini; Secretária do DNIT (4 
anos); Decoradora de festas e academias; Gerente Comercial na loja do 1º esposo; 
Parou por 08 anos para ter os filhos e empreendeu criando um ateliê de artesanatos 
em geral; Promoção e Publicidade em Clubes; Promotora de Vendas da Nutrifoods 
e da Corn Flakes (contrato 1 ano); Degustadora de Produtos Naturais em 
Supermercados (contrato de 18 meses) e Auxiliar de Escritório em Comércio de 
produtos alimentícios (com 14 anos) 

Maria 
Beatriz 

Secretária em Escola Infantil de 0 a 5 anos; Vendedora Concreto Usinado por 5 
anos; Empreendedora de Restaurante por 3 anos; Parou por 06 anos para ter as 
filhas e ficou nos afazeres maternos; Vendedora da 3M e de produtos de Cirurgia 
Plástica e Secretária de Pronto Socorro  

Maria 
Carolina 

Auxiliar administrativa em indústria; Secretária administrativa em Escritório de 
Advocacia; Free Lance em shoppings e Buffet de criança em festas infantis (tinha 
15 anos) 

Maria 
Cecília 

Professora aposentada de Jornalismo da Fac. São Judas; Professora no Timor 
Leste por 2 anos e Atriz de Teatro e Circo circense 

Maria 
Clara 

Taxista no Aeroporto de Congonhas; Telecomunicação na Vivo no Shopping 
Iguatemi; Auxiliar Escritório em Empresa Balanças e Telemarketing na Microlins 

Maria 
Cláudia 

Secretária Administrativa no SESC por 13 anos; Parou por 07 anos para ter as 
filhas; Programadora na Empresa de Informática com Fibra Ótica; Estagiária no 
Banco do Brasil e Assessoria administrativa Escola Infantil 

Maria 
Cristina 

Assessora política por 20 anos; Diretora Comercial franchise NIPOMED; 
Compradora de sucatas de Metais Ferrosos e não-ferrosos para reciclagem em 
sociedade com o irmão; Parou por 04 anos para ter os filhos e se dedicou aos 
afazeres maternos; Secretária na área da Saúde e Auxiliar Administrativo numa 
Fábrica 

   

Fonte: elaboração própria (2018) 
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Quadro 22 – Trajetória profissional das motoristas entrevistadas da segunda fase 
S

e
g

u
n

d
a
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a
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Maria da 
Conceição 

Gerente Financeiro em Escola de Coaching em Brasília; Vendedora e Gerente de 
loja em Miami e Babysitter nos EUA 

Maria das 
Dores 

Empreendedora com uma franquia Clube de Pães de Café da Manhã Vila Mariana; 
18 anos de experiência em Supply Chain em Multinacionais; Assistente Comercial 
da Vale do Rio Doce e Escriturária no Banco Sulamérica 

Maria das 
Graças 

Telefonista; Parou por 18 anos para ter filhos e se dedicar a atividade de mãe; 
Retornou ao mercado em 2000 foi Taxista Profissional; Taxista Particular desde 
2010, Amway do Brasil (desde 2015) 

Maria de 
Fátima 

Recepcionista em escritório; funcionária Banco do Brasil; Vendedora de Shopping, 
Babá; Esteticista home care desde 2000 (fazem 8 anos); faz cestas de café da 
manhã por encomenda  

Maria de 
Lourdes 

Vendedora em Loja de Departamento; Estoquista; Trabalhou 7 anos na área 
Comercial de Multinacionais (importação, exportação e mercado interno); 
Trabalhou nos EUA de 2015 a 2018 

Maria do 
Carmo 

Caixa; Assistente de RH em diversos Bancos; morou no Japão por 2 anos; Gerente 
da área administrativo-financeira no comércio varejista, no turismo e em pequenas 
e médias empresas por 20 anos; Atendimento em Psicanálise com Access 
Conscoiusness; Practitioner in Barras de access in facelift access; Consultora de 
Semi-jóias a 8 anos; Consultora de startup a 2 anos. Todas as sextas-feiras 
desenvolve trabalho voluntário, com atendimento social para crianças que estavam 
se multilando, numa Escola Municipal de Ensino Fundamental (Vila Prudente) 

Maria dos 
Anjos 

Trabalhou numa Multinacional por 17 anos chegando ao cargo de Analista Contábil 
Sênior; Transferida para uma coligada ficou por mais 8 anos; Abriu um negócio que 
faliu; Voltou ao mercado como Controller Financeiro por 8 anos; após aposentadoria 
não conseguiu mais trabalho e iniciou como consultora de beleza vendendo 
cosméticos de várias marcas, dentre elas Natura e Eldora (com mercadoria de 
pronta entrega) 

Maria 
Eduarda 

Gerente administrativo de empresa Produtora de Filmes; Vendedora de Moda 
masculina; Monitora de reposição de produtos; trabalhou em Buffet Infantil; abriu o 
próprio negócio de animação de festa infantil e fechou; Assistente administrativo 
em empresa de Engenharia; Recepcionista numa Imobiliária  

Maria     
Elisa 

Trabalhou em muitas empresas como Recepcionista e Secretária; Trabalhou 15 
anos numa multinacional iniciando como secretária passando por Analista de 
Importação e Compradora Sênior; último emprego foi como Analista de Comércio 
Exterior no segmento de aparelhos auditivos numa empresa alemã. Atualmente 
assessoria e arranjos para festas e casamentos 

Maria 
Vitória 

Iniciou como assitente cirúrgica; Trabalhou no Unibanco por muitos anos 
começando como secretária chegando a gerente de agência; foi assistente numa 
empesa de segurança; abriu um café e fechou pouco tempo depois; foi Gerente de 
Vendas de cosméticos com uma equipe de 160 mulheres (Natura e Boticário); ficou 
sem trabalhar por 3 meses e depois entrou no aplicativo por dificuldades de voltar 
ao mercado de trabalho 

   

Fonte: elaboração própria (2018) 
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Quadro 23 – Trajetória profissional das motoristas entrevistadas na terceira fase 
T

e
rc
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Maria 
Fernanda 

Trabalho no Banco Bradesco por 7 anos; ficou desempregada por 2 anos; 
Trabalhou por 10 anos no Departamento Financeiro da Sky e mais 4 anos numa 
terceirizada da Sky e saiu em 2014 devido ao estresse elevado; trabalhou no caixa 
do bar do irmão  

Maria     
Flor 

Trabalhou numa tapeçaria por 3 anos e depois entrou no Banco Itaú-Unibanco onde 
trabalhou 34 anos e passou todas as áreas do banco desde varejo, contas a pagar, 
contas a receber, compras até corporativo com implantação de produtos em 
clientes. Atualmente é Concierge de idosos 

Maria 
Gabriela 

Trabalhou como backoffice em telecom; sempre trabalhou na área administrativa; 
foi gerente de vendas na Riptel por 5 anos; abriu um petshop mas não deu certo; 
abriu uma loja de artesanato mas não deu certo 

Maria 
Helena 

Começou a trabalhar carregadora de café na roça; um período foi babá e em outro 
foi doméstica; teve um negócio próprio de marmitex que não deu certo; foi 
entregadora de pizza; auxiliar de escritório; foi manicure por muito tempo; 
atualmente é Podóloga de formação e profissão 

Maria 
Quitéria 

Gerente da área alimentícia. Atualmente é aposentada 

Maria   
Inês 

Começou a trabalhar como auxiliar de escritório num escritório contábil; aos 18 anos 
entrou como estagiária em duas agências bancárias "Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil"; depois de alguns anos foi para uma empresa trabalhar como 
auxiliar administrativa; foi fiscal de ônibus da Prefeitura por 5 anos; trabalhou 7 anos 
na Intermédica; e o último emprego foi na Prevent Sênior na parte administrativa 
por 6 anos. Foi demitida em outubro 2017 

Maria 
Isabel 

O primeiro emprego foi no Banco Bradesco como moça Bradesco e passou por 
diversas áreas, trabalhou por 4 anos; parou de trabalhar por 3 anos para ser mãe; 
trabalhou 2 anos como operadora de caixa no Pão-de-Açúcar; trabalhou 13 anos 
na multinacional francesa Loreal onde desempenhou diversos cargos   

Maria  
João 

Começou a trabalhar como doméstica em casa de família, por 7 anos; depois 
trabalhou em empresas por quase 11 anos em empresas, sendo quase 6 anos 
auxiliar de produção numa indústria farmacêutica; depois se profissionalizou 
cozinheira e trabalhou mais 10 anos. Com 40 anos não conseguiu mais trabalho e 
voltou ao trabalho de doméstica; teve diversos contratos fixos de 3 meses; fazia 
arranjos de flores e vendia em casa. 

Maria   
José 

Trabalhar desde os 18 anos em diversas funções e empresas, alguns trabalhos 
formais e outros informais. Há 7 anos tem um Pet Hotel para hospedagem de caes 
e gatos 

Maria  
Júlia 

Começou a trabalhar após sua separação em final de 2017 para manutenção da 
casa e sustento dos filhos.  

Fonte: elaboração própria (2018) 
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Percebeu-se, inclusive, que as funções mais desempenhadas pelas 

entrevistadas foram em áreas no nível administrativo, operacionais e informais, sendo 

vendedoras, secretárias, auxiliares, assistentes, caixas, negociação e compras, e 

freelancers. Apesar dessas ocupações iniciais, algumas saíram do país para adquirir 

experiência internacional, como é o caso de Maria Alice, que desejava obter diversas 

experiências, desde linguística até cultural e profissional.  

Eu morei na Austrália um tempo né, eu fiquei dois anos na Austrália, um 
tempo que fiquei fora de casa [...] eu fiz de tudo né, lavei louça, fiz sanduiche, 
fui garçonete, mil coisas até eu aprender inglês, porque eu cheguei lá sem 
falar inglês nenhum, né. E consegui. [...] no primeiro ano eu fiz todo tipo de 
trabalho, [...] pelo menos me candidatei a tudo né, tava lá disposta e foi muito 
bom, [...] quando eu tava lá, quando eu trabalhei como designer gráfico eu 
prosperei assim, muito bem, sabe (Maria Alice, 45 anos). 

Semelhantemente à Maria Alice, Maria da Conceição tinha o foco 

internacional na aquisição de fluência da língua, porque, mesmo estudando a vida 

toda em escolas de inglês, ela não conseguia ter o domínio do idioma. Ela relatou que, 

após trabalhar 10 anos na sua área de formação contábil, sentia desejo de progredir 

profissionalmente, mas o inglês era seu maior obstáculo.  

Eu dei entrada em 2010 e fui para os Estados Unidos como o intercâmbio 
para estudar inglês, eu procurei pelo mais barato que tinha na época, que 
seria eu estudar inglês e trabalhar em casa de família com visto para babá e 
esse era o programa, morar em casa de família, trabalhava e estudava [...] 
depois de um tempo fui a convite de uma amiga para Miami [...], já com 
trabalho certo, lá conheci meu marido [...] e fui para trabalhar com vendas no 
segmento de vestuário numa loja de saias indianas bem legal [...] em menos 
de 1 ano eu fui promovida como gerente [...] Eu dentro das dificuldades tenho 
dado conta do recado (Maria da Conceição, 35 anos). 

Diferentemente das duas, Maria Cecília saiu do país, para uma experiência 

internacional, por imposição do governo federal, na época em que era professora 

universitária. Ela comentou que foi um momento muito difícil e desolador, que trouxe 

consequências emocionais complicadíssimas. Ela esperava que a experiência no 

exterior lhe proporcionasse momentos de lembranças saudosas e reconhecimento, 

pois faria apresentações de teatro, algo de que gosta muito, mas foi frustrante. 

[...] eu fui para o Timor Leste, naquela época que o Lula mandou uma leva de 
50 professores, eu fui uma das contempladas para trabalhar na guerra [...] eu 
fiquei dois anos lá no Timor-leste lecionando na universidade de lá [...] eu fiz 
uma peça de teatro com 37 atores em cena, eu escrevi, eu produzi, eu dirigi, 
eu fiz tudo e em três línguas porque lá você tem que falar o tétum que a língua 
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deles, o português que é uma língua que tá se introduzindo e o inglês que 
tem muita comunidade estrangeira. Você faz uma peça de teatro em três 
línguas, aí quando acaba, meia dúzia de aplausos, você trabalhou uma 
montanha e o retorno é um grão de areia (Maria Cecília, 61 anos) 

Segundo ela, toda essa experiência desenvolveu um desencanto e 

desinteresse por tudo que estivesse relacionado à sua profissão, e que sua felicidade 

foi quando se aposentou e pôde dedicar-se ao teatro, o qual era uma atividade que 

ela desenvolvia paralelamente à de docente.  

 

5.2.2 A carreira profissional, a maternidade e o desemprego  

Anteriormente, relatei o fato de a maioria das motoristas entrevistadas ter 

iniciado muito cedo no mercado de trabalho, algumas iniciaram suas experiências na 

área rural, outras na função de doméstica e outras, com auxílio de amigos e familiares, 

ou mesmo por oportunidade de estágios. Porém, algumas entrevistadas relataram 

momentos de superação e de conquistas profissionais onde galgaram cargos e 

posições, construindo um sentido de sucesso e satisfação pessoal.  

Elas relataram inúmeras idas e vindas, diversas promoções e demissões, 

múltiplos trabalhos executados simultaneamente, vários trabalhos na informalidade, 

além de muitos transtornos nos ambientes de trabalho por serem mulheres e 

ocuparem cargos de liderança. Assim, esta seção visa apresentar suscintamente 

alguns momentos de reconhecimentos e de frustrações até chegar ao desemprego e 

colocá-las de frente com a nova possibilidade de serem motoristas de aplicativos 

como forma de obtenção de rendimentos e sustento.  

Maria Alice, 45 anos, era professora numa escola pública de ensino 

fundamental e simultaneamente era professora de inglês em escolas de idiomas, 

quando foi convidada para ser coordenadora pedagógica de uma das escolas de 

idiomas na qual dava aula por quase dois anos. Ela comentou que o seu maior foco 

ainda é retornar para a universidade para fazer mestrado e doutorado, porque ainda 

continua sonhando em ser professora universitária. Para ela, “mesmo não valendo a 
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pena financeiramente”, ainda quer continuar com a educação porque é “uma questão 

ideológica e de vida” (Maria Alice, 45 anos).  

Eu iniciei pelo caso de Maria Alice como forma de reconhecimento 

profissional, não porque o caso dela seja o mais significativo de evolução profissional, 

mas pelo motivo de ela valorizar a formação acadêmica e por ter sido professora num 

nível tão importante, que é o nível fundamental. Na mesma profissão, Maria Cecília, 

61 anos, professora universitária aposentada, doutora em Jornalismo, após chegar ao 

mais elevado nível de formação e com inúmeros resultados valorosos na academia, 

encerrou sua carreira e me disse, com muita tristeza: “Eu desencantei de tudo o que 

fiz até agora, é como se não tivesse mais nenhum valor e não fizesse mais sentido, 

eu fiz muito, muito, e a ingratidão com o professor é muito maior” (Maria Cecília, 61 

anos).  

Situações semelhantes que evidenciam esse sentido de desvalor e falta de 

reconhecimento, cenários de exploração e o sofrimento no trabalho serão abordados 

na Seção 5.6. Elas atualmente enfrentam situações de elevada insegurança, dirigindo 

pelas ruas de São Paulo, extensa jornada de trabalho que frequentemente ultrapassa 

10 horas diárias, ritmo intenso de trabalho para alcance de metas, além de suporte 

insuficiente por parte dos aplicativos e gastos elevados para manutenção do veículo 

e satisfação dos passageiros.  

Algumas das entrevistadas discordam dessas afirmações, de que estão 

trabalhando em condições inadequadas, de que estão sendo exploradas e de que 

essa situação as leva ao sofrimento e ao adoecimento. Esse entendimento deve-se 

ao fato de elas terem escolhido fazer o que estão fazendo e de que elas se sentem 

totalmente livres por serem as responsáveis pelo horário de trabalho que executam. 

Esses discursos positivos de extremo agradecimento, felicidade e prazer serão 

tratados na Seção 5.5. 

Esses dois lados do mesmo cenário foram possíveis de serem 

compreendidos devido à escolha de entrevistar mulheres de vidas e experiências tão 

diversas. Entre as entrevistadas, temos desde mulheres jovens, com menos de 40 

anos, até mulheres aposentadas e com mais de 60 anos; casadas, solteiras, 
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separadas e responsáveis pelo sustento da família; experiências profissionais que vão 

desde domésticas até gestoras, além de formação acadêmica diversificada, indo de 

ensino fundamental à titulação de doutora.  

Corroborando esse desejo de ter a maior diversidade possível de 

experiências e entendimentos para a pesquisa, também busquei mulheres que 

optaram por ter ou não filhos, e ainda as que são avós. Esse interesse deve-se ao fato 

de tentar compreender os desafios e dificuldades relacionados com a maternidade e 

demandas familiares, bem como conhecer como foi o retorno à vida profissional. 

Acredita-se que esse entendimento ajuda a compreender as motivações para entrar 

na profissão de motorista de aplicativos.  

Dessa forma, um fator relevante refere-se às entrevistadas que são mães 

e pararam de trabalhar para se dedicarem à maternidade, retornando ao mercado de 

trabalho após as crianças terem ficado maiores, algumas após cinco anos. Maria 

Beatriz conseguiu se afastar completamente da vida profissional para se dedicar às 

filhas, diferentemente de Maria Augusta, que criou um ateliê de artesanato em casa 

para desenvolver atividades manuais e conciliar as duas demandas.  

[...] fiquei um tempo sem trabalhar, fiquei mais ou menos 7 anos, que foi 
quando eu tive os meus filhos, e aí eu fui fazer faculdade [...] só que assim, 
eu parei de trabalhar em CLT, eu fiquei voltada pra cuidar dos meus filhos; 
porém, eu nunca fiquei parada, eu fiz curso de sabonete, de vela, de 
artesanato em geral. Então, eu da minha forma, fazia o meu dinheiro. Eu fazia 
esses produtos pra vender. Eu tinha um Ateliê. Eu montei um ateliê no fundo 
da minha casa [...]. Então assim, nunca fiquei totalmente parada né; eu ficava 
ali, mas eu cuidava das crianças e tudo (Maria Augusta, 37 anos) 

[...] passei um período longo sem trabalhar porque fui ter as meninas, esse 
período foi em torno de 6 anos que fiquei só em casa. Meu filho mais velho 
eu tive ele bem jovem, bem adolescente, eu tinha 15 para 16 anos [...]. 
Quando ele estava com 15 anos veio a Ju e aí eu tive essa pausa quando a 
Ju nasceu, eu fiquei um período em casa pra cuidar dela. Depois quando a 
Ju tinha 3 anos eu engravidei da Clara. Quando eu estava pensando em voltar 
para o mercado de trabalho estava grávida da Clara, daí tive que interromper 
de novo por mais 2 anos, [...] aí resolvi e fui tentar ser empreendedora, abri 
um restaurante, sem experiência nenhuma, quebrei a cara, não deu certo 
(Maria Beatriz, 43 anos) 

Maria Cristina e Maria Cláudia relatam um cenário divergente, pois a 

interrupção da vida profissional para se dedicar à maternidade e cuidar dos filhos não 

foi uma opção nem uma decisão própria, mas uma imposição do esposo após o 
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casamento. Essa cultura familiar vivenciada por elas é algo bem patriarcal e machista, 

em que se tem a mulher como a responsável pela manutenção dos afazeres da casa 

e da criação e educação dos filhos (DUEHR; BONO, 2006).  

[...] depois eu me casei, na época eu trabalhava na área da saúde, parei por 
um período de 4 anos mais ou menos, tive meus filhos e fiquei só cuidando 
da casa [...]. Daí vieram os problemas financeiros, [...] foi um problema bem 
sério, daí tive que voltar para o mercado de trabalho. Voltei na informalidade 
com meu irmão e depois fui dando segmento (Maria Cristina, 58 anos). 

[...] eu sai do estágio para um emprego formalmente na minha área de 
formação que era processamento de dados. Trabalhei lá um bom tempo, 
quase 8 anos, até casar, depois do casamento com aquela pressão de marido 
eu tive que sair, mas me arrependo amargamente porque era ‘ô lugar’ para 
se trabalhar [...]. Eu gostei muito de trabalhar com eles, mas meus filhos 
nasceram. Você viu né? É um filho pertinho do outro. Parei, só voltei a 
trabalhar quando o mais velho estava com cinco anos [...] meu problema era 
o meu marido né que me fez sair de lá porque só tinha homem né? Me 
arrependo amargamente, mas para o meu marido era um problema isso, eu 
trabalhar com tanto homem, para mim não era (Maria Cláudia, 45 anos) 

Algumas entrevistadas relataram momentos de superação e de conquistas 

profissionais quando galgaram cargos e posições, construindo um sentido de sucesso 

e satisfação pessoal. Segundo elas, enfrentaram diversos desafios inerentes aos 

ambientes de trabalho onde existiam quase predominantemente homens trabalhando, 

e os líderes, em sua maioria, eram do sexo masculino.  

Essas entrevistadas comentaram que foi necessário bastante foco nos 

resultados e muita persistência, sempre batalhando para alcançar resultados 

comparativos aos resultados alcançados pelos homens. Muito empolgadas, 

confidencializaram que, em um determinado momento da carreira, elas foram 

conquistando espaços, ocupando diversos cargos de responsabilidade em nível 

decisório que normalmente são destinados aos homens. Assim, elas foram subindo 

aos poucos, lenta e gradativamente, na cadeia de comando, e algumas alcançaram 

posições de liderança ocupando cargos de gerência ou de direção. 

Trabalhei como backoffice em empresa de telecom na época que saiu o 
celular no Brasil há 20 anos atrás né. Eu trabalhei numa das pioneiras na 
época [...]. Antes disso eu só tinha trabalhado em escritório mesmo em 
administração, sempre na área administrativa, aí trabalhei nessa empresa [...] 
fiquei lá quase 6 anos. Eu gerenciava uma equipe de vendas de 52 
vendedores (Maria Gabriela, 51 anos) 
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[...] Comecei a trabalhar numa empresa no segmento da saúde, fui 
trabalhando, me desenvolvendo, ela foi se tornando uma franchising, 
(comprei) a franquia de prestação de serviços na área da saúde, ela faz a 
parte de autogestão da saúde. Eu era a diretora comercial da minha 
franchising e comecei lá como home based [...] fiquei nisso durante 10 anos 
(Maria Cristina, 58 anos).   

Para Maria Cristina, o trabalho que executava era prazeroso e gratificante, 

ao qual ela se dedicou muito, fez diversos cursos, se qualificou para obter promoções 

na carreira e conseguiu se aposentar satisfatoriamente. Contudo, relatou que o 

ambiente da área política era um ambiente muito hostil, masculinizado, onde ela 

vivenciou situações de homens que a trataram como propriedade, sofreu assédios, 

perseguições e até cerceamentos. Ainda assim, ela se sentia forte e preparada para 

enfrentar as situações que se apresentavam.  

Eu me separei do marido, sai de casa, arrumei um trabalho com 
parlamentares, na área da política, daí fiquei nisso, gostei dessa área, 
trabalhei bastante, uma área muito masculinizada onde mulher não tem vez, 
uma puxaçao de tapete tremendo [...] trabalhei com muitas pessoas [...] que 
tem inveja de mulher, que faz fofoca, inventa coisa para te prejudicar [...] 
depois tenho que ouvir um monte de inverdades. [...] e as cantadas que você 
leva de homem casado, nojentas, eu não estava lá para isso, não era o meu 
foco. Eu sempre me esquivando. Daí um velho, um coroa, cismou comigo e 
ele achava que era meu dono, eu comecei a peitá-lo, esse homem começou 
a me perseguir de uma tal forma por que eu não quis entrar no jogo dele, 
então para onde eu ia ele mandava me isolar, não deixar eu fazer nada, [...] 
não deixava ninguém falar comigo. [...] indiretamente você percebe que é um 
assédio moral e psicológico. Ele sofreu tortura, ele veio da tortura, então ele 
me usava como espelho dele, o que fizeram com ele, ele estava tentando 
fazer comigo, mas eu sou dura na queda. [...] Eu fui assessora, depois me 
tornei técnica, me aprimorei na área, fui estudando, fiz a pós-graduação em 
Gestão Pública e fui subindo, consegui me sustentar durante 20 anos lá 
(Maria Cristina, 58 anos) 

Outra entrevistada também se mostrou forte, preparada e empoderada 

para desempenhar seu papel de liderança. A sua experiência profissional era no 

comércio varejista, em ambientes diferentes dos vividos por Maria Cristina, mas que 

também foram muito hostis durante sua ascensão profissional. No entanto, Maria 

Augusta teve momentos de retrocesso na sua carreira, com idas e vindas, quando, 

por diversas vezes, perdeu empregos, alguns em cargos de comando, e teve que 

recomeçar em cargos inferiores aos de experiências anteriores. Experiências essas, 

em alguns momentos, recheadas de humilhações. 

Maria Augusta contou que teve uma época em que a empresa onde 
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trabalhava como gerente proprietária faliu e, alguns anos depois, precisou trabalhar 

como atendente de vendas de balcão, na referida empresa. Ela nos narrou inúmeras 

situações bem difíceis, humilhantes e constrangedoras que ela vivenciou com o 

gerente da época. Essas situações ocorriam na presença dos clientes. 

Aos 24 anos mais ou menos, foi quando eu tava terminando a faculdade, fui 
trabalhar na loja do meu marido; e eu fui trabalhar como gerente comercial 
[...] ele tinha duas lojas, que dava um total de 70 funcionários e eu 
administrava tudo [...] mais ou menos 3 anos de trabalho lá, ele vendeu as 
duas lojas e aí logo depois a gente se separou também [...] depois trabalhei 
como sub-gerente em um restaurante italiano [...] descobri que estava sendo 
explorada e sai. [...] Aí a loja que meu ex-marido tinha vendido, estava 
precisando de vendedor. Então aí eu arrumei esse emprego de vendedora na 
loja, mas assim, eu já fui dona daquela loja [...] em uma semana os clientes 
vinham me procurar, em um mês eu tava vendendo 200 mil reais na loja e as 
pessoas começaram a ficar de olho, né [...] só que a vida ela vai te ensinando, 
é uma porradinha daqui, uma porradinha dali, uma rasteirinha aqui, outra ali 
[...] mas a forma como o meu gerente falava comigo, aquilo tava me 
incomodando. E eu, falava pra ele “você me respeita porque eu não sou da 
sua laia”. Eu brigava com ele na frente de todo mundo. Aí eu falei “não quero 
mais”. Quer sabe de uma? Fui (Maria Augusta, 37 anos) 

Os dados revelaram que as mulheres entrevistadas construíram uma 

carreira, antes de se tornarem motoristas de aplicativos, pautada em entrada para o 

mercado de trabalho ainda muito jovens, trabalharam em sua maioria na 

informalidade, com enormes dificuldades para ascender profissionalmente, 

enfrentaram muitos preconceitos e assédios, executaram quase sempre atividades 

básicas operacionais como auxiliares e vendedoras, mantendo o desejo pela 

independência financeira, em alguns cargos de comando e liderança, mas com muitas 

iniciativas empreendedoras na busca pela liberdade e autonomia.  

Durante todo o transcorrer das entrevistas, me incomodei, me inquietei e 

me questionei: O que faz essas mulheres com qualificação acadêmica e experiência 

de mercado se submeterem aos ditames dessa profissão desregulamentada? Por que 

estão trabalhando como motoristas informais? Em que momento essas mulheres 

foram atraídas para essa profissão? Quais expectativas profissionais sustentam as 

decisões dessas mulheres tanto para inserção quanto para permanência nesse novo 

formato de trabalho? 

As falas me orientaram a compreender esse cenário que motivou as 

entrevistadas a se inscreverem nos aplicativos, bem como me confidenciaram suas 
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expectativas profissionais. A seguir, discorrerei sobre esses aspectos influenciadores 

motivacionais e as expectativas dessas mulheres ao entrar num ambiente de trabalho 

que culturalmente é ocupado por homens.  

 

5.3 Motivação e expectativa de a mulher se tornar motorista  

Esta seção visa apresentar os fatores que foram as molas propulsoras que 

motivaram as mulheres a se inscrever nas plataformas dos aplicativos, bem como as 

expectativas que elas relataram para permanecer trabalhando como motoristas 

desses aplicativos.  

Anteriormente apresentei as experiências das entrevistadas que me 

ajudaram a delinear meu entendimento sobre as suas trajetórias. Percebi, pelas falas, 

que algumas chegaram a construir uma carreira profissional e outras até ocuparam 

cargos de gerência e direção. Contudo, todas vivenciaram momentos de desemprego 

que as conduziram à inserção nas plataformas dos aplicativos.  

Os relatos durante as etapas das entrevistas, seguindo a metodologia da 

grounded, levaram a indagações que permeavam maiores compreensões sobre as 

motivações e as expectativas das mulheres para adentrar essa profissão ainda 

desregulamentada. Assim, descreverei a seguir, inicialmente, os motivos que as 

influenciaram na decisão de se cadastrar nos aplicativos e, em sequência, as 

expectativas diante desse trabalho que culturalmente ainda é socialmente entendido 

como um espaço para os homens. 

 

5.3.1 Motivação das mulheres para serem motoristas de aplicativos 

Os depoimentos das entrevistadas revelaram que, entre os diversos 

motivos para inserção nas plataformas para trabalhar como motorista de aplicativo, a 
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questão financeira foi o mais importante. Isso se deve ao fato de a maioria se 

encontrar num momento de desemprego, com muitas dívidas atrasadas, altas 

despesas mensais fixas, entre outros.  

Entre as entrevistadas, algumas relataram que os rendimentos recebidos 

com os aplicativos são sua renda principal, outras falaram que os valores são apenas 

um complemento, ou da renda do esposo ou dos valores obtidos dos seus 

empreendimentos próprios. Porém, Maria Alice e Maria Aparecida lamentaram o fato 

de, no momento, terem o aplicativo como sua principal renda e, ainda, confidenciaram 

o desejo futuro de trabalhar no aplicativo apenas para obtenção de renda extra.  

[...] é que eu faço tanta coisa que eu já não sei mais o que eu faço. Entendeu? 
mas a minha renda principal é com o Uber com certeza [...] seria bom não 
depender disso, né. Então, seria bom se fosse um extra né, se fosse uma 
renda extra, se fosse “a esse mês eu tô precisando de um pouquinho mais 
dinheiro, aí eu vou lá e faço”, e aí eu trabalharia só de domingo (Maria Alice, 
45 anos) 

[...] eu tô tentando conseguir uma recolocação profissional pra pelo menos 
tipo passar a voltar a viver de aplicativos só como complemento de renda 
entendeu, tipo por que por exemplo antes quando eu tava trabalhando eu 
tinha o meu salário mensal que pagava as minhas contas [...] aí eu usava os 
aplicativos pra pode fazê um rolê de vez em quando sem ficar com peso na 
consciência que eu tô gastando dinheiro tipo pra sair [...] só que hoje em dia 
mêo, eu não tenho condição, não dá para fazer absolutamente nada. Então 
assim, hoje eu vivo só do dinheiro do aplicativo (Maia Aparecida, 35 anos) 

Maria Aparecida, 35 anos, ainda demonstra insatisfação e frustração 

quando diz: “Eu tive duas faculdades, uma de moda, uma de Rádio TV concluídas, 

tive uma pós em cenografia e figurino concluídas, mas mêo não consigo viver disso”. 

Dentro do contexto do seu relato, ela enfatiza que seu maior desejo era de poder 

ganhar o suficiente para alcançar um equilíbrio financeiro trabalhando na sua área de 

formação.  

Da mesma forma, Maria Alice comenta que almeja viver do que mais gosta 

e melhor sabe fazer, mas que isso tem sido algo impossível. Ela adota o pensamento 

de substituição temporária para ter o sentimento de satisfação e gratidão pelo que 

conseguiu, e o seu lema é “enquanto eu não consigo chegar lá, vou fazendo o que dá. 

É o que tem pra hoje” (Maria Alice, 45 anos).  
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Dentro desse mesmo cenário de inserção nos aplicativos por dificuldade de 

recolocação no mercado de trabalho e se encontrar em situação de desemprego, 

temos os exemplos de Maria Antônia, Maria Carolina e Maria Alice. Em seus relatos, 

elas evidenciaram que o fator impulsionador para iniciar nos aplicativos foi o 

desespero por não conseguir oportunidade no mercado de trabalho e conseguiram 

visualizar o trabalho de motorista de aplicativo como uma opção, naquele momento.   

Eu fiquei desempregada em dezembro de 2016 e 3 mês depois eu já tava 
nas rua trabalhando [...] é difícil, mas a gente aceita porque tá precisando, 
você tá desempregado, tem filho pra come, você tem uma luz pra paga, você 
tem a prestação do seu carro pra paga [...] Agora vem dizer “ah, os taxista 
são uns coitadinho”, coitadim sou eu que tô desempregada há um ano, 
tentado sobreviver pra não pedi esmola na casa dos outro, pra não pedir prato 
de comida na casa de ninguém e tô sobrevivendo (Maria Antônia, 54 anos) 

Eu trabalhava há três anos numa empresa, que eu gostava muito, era super 
feliz lá, só que aí eu tive uma oportunidade de um salário melhor em outra 
empresa e aí eu fui, só que num deu certo e desde então eu tô desempregada 
e aí agora eu tô na Lady (Maria Carolina, 26 anos) 

Eu fiquei um tempo assim pensando no que eu ia fazer, procurando coisas 
né, me inscrevendo em vagas e tal, mas na área de artes é difícil [...] eu fiquei 
desempregada em agosto, no dia do meu aniversário, 28 de agosto. Então, 
acho que foi em outubro que eu comecei a pensar nisso [motorista de 
aplicativo]. Acho que foi quando chegou em janeiro que eu falei, mêo eu 
preciso fazer alguma coisa, nada apareceu, tá me dando pânico e o meu 
dinheiro vai acabar. Então se for pra eu investir em alguma coisa, investe no 
aluguel do carro e se não der certo, não tem carro. Eu comecei no carnaval 
do ano passado, fez 1 ano agora (Maria Alice, 45 anos) 

Conforme os relatos da maioria das entrevistadas, o que mais as motivou 

foi a necessidade financeira. No entanto, foi possível perceber que outras questões 

também influenciaram essa decisão de entrar ou não para os aplicativos, que são: o 

incentivo de amigos e familiares, a possibilidade de ganhar muito dinheiro facilmente, 

influência de amigos que eram motoristas, a oportunidade de viver outras experiências 

após a saída dos filhos de casa e se incomodar com o vazio, e o momento de viver o 

empoderamento, tendo autonomia e poder de escolha do que fazer, quando fazer e 

como quer fazer, para obter seus próprios rendimentos.  

Maria Augusta, 37 anos, se disse influenciada por um ex-colega do seu 

último trabalho. Ele era um senhor que desempenhou a função de motoboy na 

empresa onde ela ocupava o cargo gerente. Ela relatou que, quando ficou 

desempregada, seu esposo foi seu maior incentivador e que, na ocasião, ela chamou 
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esse ex-colega para fazer uma corrida e assim conseguir maiores informações antes 

de resolver o que iria fazer.  

O que me levou a ter interesse foi meu [esposo] falando na minha “Maria 
Augusta, você já viu esse negócio da Uber? [...] “mêo, dá uma olhada o que 
que é, como funciona, parece que é um troço muito legal, a galera tá 
ganhando um dinheiro violento” [...] em junho, eu chamei ele [ex-colega de 
trabalho que é motorista de aplicativo] pra fazer uma corrida pra mim [...] Ele 
começou em abril e em junho ele tinha acabado de compra um carro, zero, 
lindo, um HB20S. Nossa hein [ex-colega], tá podendo e aí ele me falou “então 
cê tá vendo, isso daqui é tudo trabalho de Uber. Eu tiro 8, 10 pau por mês, o 
negócio tá muito bom muito, muito, muito bom”. E eu assim “nossa!!! mas 
tudo isso?” [...] E o [esposo], todo o tempo falando pra mim, “vai trabalhar 
disso, vai trabalhar disso, eu já fiz o meu cadastro, mas eu ainda não pude ir, 
e tal não sei o que, não sei o que, mas vai lá e se cadastra”. Aí eu falei, “ai, 
será?” [...] eu tinha um Paliozinho, veio, 2003, que eu tinha fundido o motor 
dele, tinha acabado de consertar o motor, tava pagando ainda; e aí eu falei, 
“não [esposo], num vô, num vô, num vô”. Eu tava com problema no meu 
nome, então eu não podia tira um carro. Aí, meu pai [...] tirou o carro pra mim. 
Aí, quando eu peguei o carro, eu mandei o meu cadastro pra Uber, fui 
aprovada e comecei a trabalhar de motorista de aplicativo, vai fazer 2 anos 
(Maria Augusta, 37 anos).  

Maria Aparecida também teve como principal motivo a possibilidade de 

ganhar dinheiro, por incentivo da esposa, porque os aplicativos estavam no início de 

seu funcionamento. No ano de 2015 ainda eram poucos os motoristas cadastrados e, 

em sua maioria, estavam obtendo bons rendimentos. Essa informação de altos 

ganhos foi muito atrativa para ela, em virtude da situação de instabilidade financeira 

em decorrência do desemprego em que se encontrava e da dificuldade de 

recolocação no mercado de trabalho, dentro de sua área de atuação. 

[...] o que me motivou a pensar no assunto foi ela né [esposa], e aí foi quando 
ela falou tipo “mano pega um carro pra você, a gente consegue uns trampos, 
eu começo a colocar você”, tanto que até hoje assim às vezes ela fala “aí 
mano quando você tiver precisando de alguma coisa me fala que arrumo uns 
trampos pra você de motorista” [...] comecei a fazer uns trampos de motorista 
particular nas festas com o carro da minha mãe e na época, tipo final de 2015, 
tava bombando as coisas de Uber, então tipo mêo povo tava ganhando muito, 
porque era novidade né, era só o Uber praticamente que tinha, dava briga de 
taxista [...] pensei “eu tenho o o investimento inicial”, mêo é agora, comecei a 
fazer Uber (Maria Aparecida, 35 anos) 

Maria Cecília, 61 anos, em seu depoimento, relatou com muita esperança 

que os motivos que a conduziram até os aplicativos foram os desconfortos da solidão 

em casa após sua aposentadoria. Segundo ela, o esvaziamento da casa pelos filhos 

e pelos amigos lhe angustiava muito e causava “um vazio existencial”, e que, por isso, 
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ela buscava diariamente motivos para não ficar em casa. Ela evidenciou: “Eu tô 

procurando esse trabalho não é pelo dinheiro [...] mas é para justamente eu ter uma 

razão para sair de casa”.  

Quando ela menciona não precisar de “dinheiro”, se deve ao fato de ela 

estar aposentada, por considerar o salário de aposentadoria de professora 

universitária um salário satisfatório, e assim se diz financeiramente estável. O motivo 

que a conduziu até os aplicativos foi a possibilidade de ter novas experiências e 

oportunidades de aprender coisas novas. Ela relatou que a sua trajetória não está 

fazendo mais sentido. 

Eu sempre tive muito esse perfil, de um certo modo, um pouco terapeuta de 
dar o conselho certo para a pessoa sabe, eu sou aquele bom ouvido, eu sou 
espiritualista, então eu já vou mandando aquela energia de harmonia para 
aquela pessoa. Então eu penso, esse é o motivo que me leva a trabalhar com 
isso aí, não é gana por dinheiro não, que isso graças a Deus não há mais 
essa necessidade. Tem um ano que estou parada e aí vai dando um tédio 
viu. [...] quando veio a ideia, me agradou muito, eu procurei primeiro a Uber 
porque eu enjoei de ficar em casa e eu gosto muito de conversar, eu sempre 
dei muito carona para as pessoas e as pessoas adoram conversar comigo. 
[...] mas a Uber não me aceitou [...] daí quando eu vi essa Lady driver, eu falei 
“nossa, parece que foi feito para mim” [...] Eu vou tentar né, não é uma coisa 
que eu tenha certeza que vai dar certo, mas eu vou tentar.[...] Depois que me 
aposentei eu desencantei com tudo. Nossa, desencantei, peguei entojo, 
peguei um nojo, eu não sei por que isso. Chega um momento da vida que 
nada que você fez faz sentido, que nojo de tudo que fiz [...] por isso que agora 
eu tô querendo fazer uma coisa totalmente diferente porque aquilo que eu fiz 
até agora, é como se não tivesse mais feito sentido (Maria Cecília, 61 anos). 
(Maria Cecília, 61 anos) 

Outro motivo percebido nos relatos das entrevistadas refere-se ao fato de 

as mulheres serem apaixonadas por dirigir. Muitas delas acabaram se tornando 

motoristas de aplicativos pelo simples fato de poder ficar o dia todo na rua dirigindo, 

como é o caso de Maria Augusta.  

[...] eu sempre quis dirigir, isso era uma coisa que eu tinha vontade, aquela 
coisa, sabe meu sonho de menina, meu sonho de menina era ser uma mulher 
independente e dirigir, saber dirigir porque eu achava maravilhoso as 
mulheres que dirigiam, por quê? Porque aquilo era um tabu, antes “nossa 
mulher”, hoje uma mulher com 70, 80 anos que dirige ela é para mim assim, 
entendeu, uma mulher que eu me espelhava, que eu vi e falava “nossa eu 
quero aprende a dirigi”. Hoje não, hoje isso é comum, hoje cê vê a mulherada 
aí com 20, 25 anos, 18, tá todo mundo dirigindo, todo mundo tendo a sua 
liberdade. Por que, foi uma coisa que foi sendo construída, conforme o tempo 
vai passando, vai quebrando-se os tabus, e aí eu queria muito [...] com 18 eu 
tirei minha carta, aí eu tirei a carta e desde então eu dirijo sempre [...] Hoje 
eu faço meus horários e defino até que horas vou trabalhar (Maria Augusta, 
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37 anos) 

Contrariamente aos relatos anteriores, temos Maria Beatriz, 43 anos. Ela 

relatou não suportar mais a direção, pois iniciou nos aplicativos motivada pela 

necessidade financeira, para se sustentar após um desemprego, mas com poucos 

meses de trabalho ela desenvolveu síndrome do pânico e não conseguia mais entrar 

no carro, e que, até hoje, não consegue mais dirigir.  

Ela ficou sabendo sobre a existência dos aplicativos numa conversa 

informal com uma amiga, a qual falou sobre os altos valores que os motoristas 

cadastrados nesses aplicativos estavam recebendo. Naquele momento, ela “estava 

desempregada e desesperada, sem carro, pagando aluguel e com duas filhas 

pequenas”. Ela informou que “não conhecia o Uber nem como usuária”, que “nunca 

tinha usado e nem ouvido falar”, exceto uma vez que viu uma propaganda na TV e 

não se interessou pelo assunto, porque entendeu que se tratava de “um aplicativo de 

carona, onde a pessoa pesquisava no aplicativo algum carro de alguma pessoa que 

fosse para a mesma direção e ela pegava uma carona”.  

Então, na conversa com a amiga sobre os aplicativos, se interessou e 

começou a pesquisar sobre o assunto, fez inúmeras contas para verificar se os valores 

médios recebidos contemplariam suas necessidades e se cadastrou para começar a 

trabalhar. No entanto, após diversas situações emocionalmente desequilibrantes, ela 

parou de dirigir para os aplicativos e, desde então, ela não consegue dirigir nem seu 

próprio carro.  

[...] para uma pessoa que estava desesperada, sem trabalho, o mercado de 
trabalho fechado, eu não conseguia trabalho, vê uma oportunidade dessas, 
pensa "poxa, o pote de ouro está ali depois do arco Iris, é só eu ir lá e buscar". 
Aí foi o que eu fiz. Aluguei o carro na [locadora] por um absurdo, R$ 1600 por 
mês. [...] a conta não fechava [...] tudo enganação, somos robôs, os 
aplicativos nos manipulam igual Matrix [...] eu tive crise de pânico dentro do 
carro no meio da Vila Mariana, lotada de gente na rua, e não conseguia ligar 
o carro e nem aceitar a chamada do aplicativo de jeito nenhum [...] Em janeiro 
eu falei para o meu filho “a partir de manhã eu não dirijo mais” [...] um fato 
que aconteceu com uma pessoa do grupo, isso agora em janeiro, me fez 
tomar definitivamente a decisão de que eu não dirijo mais [...] não quero saber 
de carro nunca mais na minha vida [...] Eu nunca entrei no uber para tornar 
isso como profissão (Maria Beatriz, 43 anos) 

Entre os apontamentos que se mostraram representativos, devido a terem 
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sido enfatizados na maioria das falas das motoristas, percebe-se que o sentimento de 

liberdade e poder de decisão “do que fazer, quando fazer, como fazer e o que fazer”, 

permeado pelo discurso da autonomia, da inexistência de chefia dando ordens e de 

empresa controlando seus horários, bem como a avaliação de os resultados serem 

iguais entre homens e mulheres, foi um fator preponderante, decisivo e motivador para 

15 entrevistadas se inscreverem nos aplicativos.  

Eu já fiz de tudo o que eu queria fazer na minha vida, sinceramente [...] Mas 
chega um momento que você quer respirar, sentar, se aquietar. [...] Eu 
precisava mesmo desse momento de calmaria, de descansar. Eu quero ficar 
em São Paulo. [...] Hoje mais do que nunca eu acho que se as mulheres hoje 
estão nesses aplicativos tem inúmeras razões. Por isso eu falei pra você que 
eu sou um pouquinho de cada, você deve estar percebendo, eu sou focada, 
determinada, independente, dona dos meus horários, faço o que quero [...] 
Eu acho que no fundo, lá atrás eu já queria isso [...] essa profissão me 
entusiasma (Maria das Dores, 40 anos) 

Nesta seção, apresento os motivos que levaram as entrevistadas a 

decidirem se inscrever nas plataformas dos aplicativos de locomoção para serem 

motoristas. Os motivos foram “financeiros”, devido às dívidas por estarem 

desempregadas, além das despesas de sobrevivência com a manutenção da casa e 

dos filhos; “buscas de novas experiências”, com a possibilidade de dar outro sentido 

à vida, preenchendo o vazio após aposentadoria; “bicos momentâneos”, pela 

dificuldade de recolocação no mercado de trabalho na área de atuação profissional; 

“empoderamento”, causado pela paixão em dirigir, liberdade para escolher o que fazer 

e autonomia para tomar decisões. 

 

5.4 Cotidiano das mulheres no volante – desafios e dificuldades  

O contexto do cotidiano da mulher que trabalha como motorista de 

aplicativo é formado por um emaranhado de responsabilidades conflitantes, que lhes 

impõe uma definição de prioridades, criteriosamente organizadas. Em alguns 

momentos, os compromissos de cunho profissional sobrepõem as atividades 

pertencentes às esferas pessoal e familiar.  
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Por isso, falar do trabalho dessas entrevistadas foi desafiador devido à 

permeabilidade de conceitos distintos que sozinhos não conseguiam dar conta de 

explicar a dinamicidade necessária para a realização do trabalho, a diversidade 

constitutiva da multiplicidade geracional-étnico-racial brasileira usuária de aplicativos 

de locomoção, as especificidades que compõem o mundo feminino sobrecarregado 

com atividades domésticas, além da vulnerabilidade imposta pelo formato do trabalho.   

Anteriormente, vi todos os fatores que motivaram as entrevistadas a 

entrarem nesse trabalho e suas expectativas, depois descrevi os planos de continuar 

ou não como motorista dos aplicativos. Porém, antes de transitar pelo complexo 

mundo que compõe o seu dia de motorista de aplicativo, vou refletir sobre as outras 

demandas que permeiam o seu dia a dia.   

As situações relatadas pelas entrevistadas mostram o desafio diário que 

elas enfrentam para conseguir desempenhar tantos papéis, os quais se apresentam 

intercalados e imbricados, dificultando sua dissociação. Assim, em determinado 

momento, existe uma atribuição de elevada importância às questões relacionadas ao 

trabalho e ao profissional em detrimento do pessoal, familiar e social. Em outros 

momentos, há uma sobrecarga de funções desempenhadas devido à execução de 

alguma outra atividade profissional em paralelo à de motorista, e outras, ainda, por 

estarem fazendo simultaneamente uma faculdade presencial. 

Um fato precisa ser destacado com relação às entrevistadas participantes 

desta pesquisa. Elas foram generosas em conceder uma parcela do seu tempo, o qual 

é escasso em virtude das infinitas atividades assumidas. Na mesma proporção que 

foi difícil conseguir motoristas com disponibilidade para dar entrevistas, as 

representadas nesta tese se mostraram agradecidas por terem sido convidadas para 

participar, ficaram emocionadas por serem ouvidas sem julgamentos e se mostraram 

entusiasmadas por contar as suas histórias e experiências. 

Por meio das entrevistas presenciais, percebi que a frustração por não 

serem ouvidas é notória tanto na fala quanto nos comportamentos e semblantes. Elas 

se sentem desnecessárias e ignoradas porque não são ouvidas, se sentem 

desacreditadas, incompreendidas, consideradas apenas numerários descartáveis.  
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O foco deles era quanto mais motorista melhor (Maria Cristina, 58 anos) 

 [...] eu me sinto descreditada como mulher, na hora que a gente fala as 
pessoas não valorizam o que a gente fala. Na hora que um cara vai lá e fala 
alguma coisa, as pessoas acreditam, agora mulher é um cacete viu. É incrível 
isso. É que eu não sou muito, não fico muito apegada a essas questões de 
gênero, assim no dia a dia, né; mas se for reparar, quanta coisinha tem que 
influencia (Maria Alice, 45 anos) 

Eu acho um erro, muito motorista perde a conta na Uber por uma reclamação 
de passageiro, a Uber não procura nem sequer verificar se a informação 
procede ou não, se é procedente ou não, ela simplesmente vai lá e encerra a 
conta do motorista e pronto. Porque o que não falta para eles é motorista e 
depois você não tem como reaver essa conta (Maria Inês, 47anos) 

No tocante às demandas que constroem o cotidiano das motoristas, 

detectei nos relatos das entrevistadas muitas dificuldades em reconstruir um dia inteiro 

de trabalho. Quando solicitava que relatassem um dia de trabalho completo, desde a 

hora que acordavam até a hora que encerravam o dia para descansar, para 

compreender o que elas faziam, elas mostraram dificuldades e com frequência pediam 

ajuda porque não sabiam como responder.  

[...] nossa que difícil isso, eu faço tanta coisa que eu já não sei o que eu faço 
pra te contar. Você me entende? Deixa eu tentar para ver se consigo lembrar 
[...] o que mais eu posso dizer, vai me guiando” (Maria Alice, 45 anos).  

Assim, por meio de fragmentos das entrevistas, separei cada contexto e 

apresento a seguir esse emaranhado complexo e repleto de inúmeras atividades 

imbricadas que compõem o universo desafiador dos dias de trabalho das 

entrevistadas deste estudo. 

 

5.4.1 Demandas que entremeiam a vida das motoristas de São Paulo  

[...] a gente vai passando por tanta coisa durante o 
decorrer da vida que vejo o quanto eu aprendi a ser 
a mulher que eu sou hoje [...] pra mim ser mulher 
não é simplesmente ter o cabelo comprido e ter 
uma vagina, não é nada disso, ser mulher é você 
ser uma pessoa totalmente capaz de você ser mãe, 
de você ser esposa, de você ser profissional, e isso 
é uma coisa que eu cobro muito de mim em tudo 
que faço (Maria Augusta, 37 anos) 
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Nesta seção, abordarei, num contexto geral, as demandas que são mais 

constantes no dia a dia das mulheres que estão desempenhando a função de 

motorista de aplicativo, entrevistadas para este trabalho. Porém, discorrerei sobre as 

demandas pessoal, familiar, doméstica, acadêmica e social. As demandas 

profissionais e as demandas específicas relacionadas ao trabalho de motorista para 

os aplicativos serão abordadas na próxima seção, por ser o foco desta pesquisa.  

Quando foram questionadas a respeito de como faziam para conciliar as 

esferas pessoal e profissional em torno do cotidiano, elas relataram inúmeras 

atividades que deveriam desempenhar diariamente, desde questões de cunho 

domiciliar até as estratégias para conseguir obter lucro com a atividade de motorista, 

também desempenhada simultaneamente com todas as outras funções profissionais. 

Essas atividades se sobrepunham e, em diversas situações, o que pesava mais e 

tinha a preferência na decisão do que fazer primeiro era algo relacionado à questão 

profissional, deixando as questões pessoais para um segundo momento. 

[...] vida pessoal não tem. Momentos só pra mim? Não existe. Nesse ano eu 
briguei com muita gente por causa disso [...] Eu falo para as pessoas assim, 
minha vida está organizada entre as horas que eu tô trabalhando e as horas 
que eu tô me sentindo culpada por não está trabalhando, porque é isso né, 
as horas que eu não tô trabalhando, eu não tô ganhando, a gente ganha por 
hora. Então quando eu não tô trabalhando, eu me sinto mal né, porque eu 
preciso pagar as contas, né. Então, é isso assim, não consigo tempo para ir 
ao médico, nem academia, consigo tirar um tempinho para meus gatos, só 
(Maria Alice, 45 anos) 

Maria Aparecida justificou que a falta de tempo, para ter uma vida com mais 

dedicação às questões pessoais, está relacionada à autonomia de decidir o que fazer 

e principalmente por não ter ninguém para assumir as questões financeiras. Segundo 

ela, “as contas batem na porta e você só vai porque os boletos não esperam”.  

Então, olha, a vida pessoal, ela não existe né, ela é uma vida nula porque 
assim o que que acontece [...] O ser motorista por aplicativo é uma coisa 
muito complicada, porque é você dono do seu horário, e você dono das suas 
contas, você é dono do seu dinheiro. Então tipo assim, se você não for, você 
não tem dinheiro, se você não fizer o sacrifício, você não vai ter, tipo se você 
ficar em casa mêo o aplicativo não vai te dar nada, ele só te dá se você tá na 
rua aceitando corrida (Maria Aparecida, 35 anos) 

Outra questão muito comentada pela maioria, como argumento para a 

inexistência de momento para cuidado pessoal, refere-se ao cansaço após um dia de 
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trabalho, como é o exemplo de Maria Augusta e Maria Júlia.  

Eu não quero ser motorista de aplicativo pra minha vida inteira, mesmo 
porque cê vive no trânsito não é fácil. Eu chego em casa, parece que me 
desliga da tomada, se arranca a tomada, a pessoa morre entendeu, deu uma 
pancada na cabeça, acabou [...] tomo banho e do jeito que eu caio na cama 
eu acordo só no outro dia, entendeu (Maria Augusta, 37 anos) 

Maria Julia, 45 anos, disse que “o cansaço é tamanho após um dia de 

trabalho” que ela fica parecendo “um robô que não enxerga e nem quer fazer mais 

nada”. Em seu relato sobre um final de semana, após uma sexta-feira de feriado, ela 

mencionou que não iria “trabalhar para descansar e depois curtir o domingo com os 

filhos”, mas analisou a situação que se encontrava e decidiu “sair pra rua”. Naquele 

feriado prolongado com o final de semana, ela chegou a fazer 27 horas direto. Ela 

lamentou que chegava em casa “só pra dormir” e que “não tinha tempo nem pra 

conversar com os filhos”.  

Maria Elisa, 46 anos, relatou que não tinha disposição para fazer atividade 

física após um dia de trabalho, mesmo sabendo da importância para a sua saúde. Ela 

disse que tem pré-disposição para desenvolver tendinite nos membros, mas que, 

depois de dirigir em torno de 10 a 12 horas por dia, ela chegava muito cansada em 

casa e sempre dava preferência para as suas outras atividades como mãe e dona de 

casa.  

Diante os depoimentos, percebe-se que, para essas mulheres, em sua 

maioria, as suas demandas pessoais são sempre postergadas para um segundo 

plano. Em virtude do momento em que as entrevistadas se encontram, elas entendem 

que existem outras questões mais prioritárias em detrimento de fatores relacionados 

a sua vida pessoal, tais como cuidados com a saúde, tempo para o descanso, ou até 

mesmo um espaço para cuidados com a aparência.  

Porém, em todas as entrevistas, percebi que as motoristas se mostraram 

preocupadas com a aparência e algumas estavam maquiadas, de unhas esmaltadas 

e bem-vestidas. Ao serem questionadas sobre essas demandas, algumas 

argumentaram que retocavam a maquiagem nos intervalos de espera entre as 

corridas. Outras argumentaram que “mulher sempre dá um jeito para essas coisas”. 
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[...] eu sempre trabalhei em escritório, fui secretária, então sempre tive essa 
preocupação com a minha imagem; outra coisa sou mulher, sou vaidosa, uma 
coisa natural [...] nos meus rodízios eu sempre vou fazer minha unha porque 
eu sou mulher, eu preciso me cuidar né (Maria Augusta, 37anos) 

Às quartas que é meu rodízio eu tiro para fazer meu momento. Por exemplo, 
eu nunca tinha feito isso, estou fazendo agora, pelo fato de eu trabalhar, ter 
uma renda maior, eu estou me permitindo alguns luxos, então é quando vou 
em estética, para ficar bonita e cuidar a aparência [...] vou fazer os 
tratamentos porque eu estou gordinha, dar uma emagrecidinha. É um 
tratamento que chama criolipólise. Queimar gordura localizada, é muito bom 
(Maria Clara, 33 anos) 

Maria Clara, 33 anos, se identifica com a profissão de motorista. Ela iniciou 

como motorista de táxi profissional para ajudar o pai, que era taxista no aeroporto de 

Congonhas e estava ficando velho. Ela disse ter gostando tanto de dirigir 

profissionalmente que resolveu adquirir seu próprio carro e se cadastrar nos 

aplicativos. Para ela, estar no aplicativo é oportuno porque consegue organizar tudo 

o que gosta de fazer ao seu estilo. Então ela decidiu que as folgas do rodízio, na parte 

do dia, seriam para resolver problemas caseiros, financeiros e cuidados estéticos 

durante o dia. A noite das quartas, dia do rodízio, e os domingos eram para curtir a 

vida de casada.  

Tudo o que eu tenho que fazer faço na quarta, inclusive ir no banco. Se eu 
vejo que eu estou muito distante do meu esposo, aí algum dia da semana eu 
volto um pouquinho mais cedo. [...] trabalho até umas 10 e a gente se 
encontra, vai no rodízio, come. Não deixo aquém. Dia de domingo eu estou 
ficando em casa, comecei essa semana, aí eu fico em casa. Então quarta e 
domingo meio que eu tiro para mim. Quarta feira é um dia sagrado que a 
gente come em casa, fica em casa de noite e de domingo passamos o dia 
inteiro juntos. [...] Se eu ver que está muito distante, se foi muito corrido na 
semana e a gente não parou para conversar, se ver, olhar no olho, aí algum 
dia da semana eu saio um pouquinho mais cedo e faço um agrado "hoje vou 
te levar para conhecer tal lugar", mas para ficar perto (Maria Clara, 33 anos) 

Maria das Dores, 40 anos, relatou que também escolheu trabalhar nos 

aplicativos justamente porque não queria mais trabalhar aos finais de semana, e que 

agora os finais de semana eram para o seu descanso e para curtir alguns momentos 

com o esposo.  

[...] eu não trabalho no final de semana, eu evito trabalhar, até porque meu 
marido trabalha e eu sempre achei que final de semana é meu, a gente 
também tem que ter um dia pra descanso. Dinheiro é bom, mas também tem 
que cuidar de você e de sua saúde (Maria das Dores, 40 anos) 
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Maria Helena e Maria Augusta vivem experiências diferentes de Maria das 

Dores e Maria Clara, pois compartilham do mesmo trabalho com seus esposos e 

vivenciam juntos as mesmas dificuldades da profissão, pois eles também trabalham 

como motoristas de aplicativos.  

Maria Helena, 56 anos, inclusive informou que os seus dois filhos, os quais 

moram na mesma casa que ela e o esposo, também são motoristas de aplicativos. 

Elas relataram que o lado positivo e bom é o fato de não existir cobrança nem ciúmes, 

pois, quando resolvem trabalhar toda a madrugada ou todo o final de semana, todos 

vão para a rua e, assim, se compreendem. Porém, percebi que essa rotina diária está 

eliminando a convivência familiar, porque basicamente vivem em função do trabalho, 

e o contato familiar ocorria apenas nas pequenas oportunidades durante as refeições 

ou no momento de sair e chegar em casa.  

[...] mêo, eu e meu marido, a gente trabalhou muito em dezembro, muito, 
muito. Então a gente chegava em casa 10 horas da noite, eu fazia um lanche, 
a gente comia, deitava, dormia e no outro dia 4 horas da manhã a gente tava 
de pé e pau pra rua; fazia um cuscuz, a gente comia e era o que a gente 
comia o dia inteiro, porque a gente não parava de trabalha, 
enlouquecidamente, aquela coisa assim, sabe (Maria Augusta, 37 anos) 

O esposo da Maria Augusta pediu para participar da entrevista e relatou 

que, no ano de 2018, eles estavam no meio de um jantar de Natal quando perceberam 

que o valor do dinâmico estava aumentado assustadoramente em quase toda a 

extensão central da cidade de São Paulo, e começaram a enlouquecer para terminar 

rápido a refeição e sair correndo para a rua porque aquela era a oportunidade de 

ganhar dinheiro.  

[...] no Natal, eu fui jantar com a minha mãe e eu tava lá na mesa e essa 
mulher querendo arranca o meu prato, vamo vamo vamo, tá vermelho, tá 
vermelho, tá sangrando, o site tá sangrando. Oh mêo, tô comendo, mas ela 
não queria nem deixar eu terminar de almoçar. Até minha mãe me perguntou 
depois, o que que tá acontecendo, minha irmã né, o que que ela tem [esposo]. 
Gente não é nada, é foco, é trabalho, porque pra ganha dinheiro tem que se 
agora ([esposo] de Maria Augusta, 37 anos) 

[...] vamo, [esposo], limpa a farofa logo, vamo, vamo, não adianta, pô, você 
vai querer me faze espera você termina de come toda essa comida, 
colocasse menos [...]. Partiu [esposo], vamo, desce, desenrola pô, vamo. 
Mêo, vamo embora logo, a gente ta trabalhando e o dinheiro tá indo embora 
a jato pô (Maria Augusta, 37 anos)   
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Percebe-se, pelas falas rememoradas deles, que estar na rua trabalhando 

naquela ocasião, independentemente de qual data se tratava, era muito “mais 

importante” do que estar ali “perdendo tempo com a família”. Aliás, na visão deles, 

“permanecer ali seria um prejuízo incalculável porque ainda não tínhamos batido a 

meta traçada para o mês de dezembro”. Eles comentaram que todos os familiares 

ficaram chateados por eles terem levantado e saído correndo no meio do almoço de 

Natal, e o argumento deles foi “não sair dali seria perder dinheiro e no início do ano 

teríamos muitas contas para pagar, então não era opção”. 

Maria Helena, 56 anos, comentou que vive um conflito diariamente devido 

a cuidar do neto, ser podóloga e trabalhar com o aplicativo, além de a manutenção 

doméstica da casa ser de sua responsabilidade. Desde o início dos aplicativos, ela se 

manteve muito receosa, com medo de entrar, devido a agressões e rebeldias dos 

taxistas contra os motoristas de aplicativos. Ela contou que se cadastrou, foi aprovada, 

mas não conseguia ligar o aplicativo porque “tinha muita violência, o pessoal ia pra 

cima dos motoristas, era muita rejeição”. O momento que a fez decidir foi o nascimento 

do netinho. 

Hoje também sou motorista pra unir o útil ao agradável né, porque assim você 
não precisa ter aquele compromisso de horário né, e é o que facilita o meu 
ganho hoje né, porque como a gente já conversou algumas vezes né, que o 
tempo né nunca se encaixava, nunca dava certo né, você viu o quanto que é 
corrido pra mim né, é casa, as vezes um particular pra fazer né, as vezes é o 
neto né porque eu fico com ele todas as manhãs [...]. Então assim, eu me 
organizo com os horários do meu neto, ou então eu tenho que leva meu neto 
pra ficar em algum lugar ou então trazer alguém pra poder tomar conta dele, 
pra eu poder fazer essa parte ou então eu concilio com a folga do meu 
esposo, entendeu. [...] eu evito marcar meus compromissos, até médico e 
tudo né, na parte da manhã entendeu, porque na parte da manhã ele [netinho] 
sempre tá comigo entendeu. Eu procuro marcar sempre após às 13 horas né 
(Maria Helena, 56 anos) 

Das entrevistadas, nove são avós e cinco delas compartilham da mesma 

emoção e responsabilidade que Maria Helena, são a responsável pelos cuidados dos 

netos e por isso necessitam reorganizar os horários diariamente das suas atividades, 

em função do horário definitivo e inflexível destinado ao cuidado dos pequenos. 

Ademais, algumas das entrevistadas possuem filhos em idade de total dependência 

dos pais, como é o caso de Maria Beatriz, 43 anos. 



Descrição dos Dados | 199 

 

 

 

[...] a respeito de dirigir, fui formatando a minha forma de trabalho, só que 
nenhuma forma que eu fazia eu me sentia satisfeita, [...] não estava valendo 
a pena em todos os sentidos [...]. Eu não achava um horário onde eu me 
encaixasse, e outro agravante, eu fiquei muito ausente de casa, eu não tinha 
tempo para cuidar e ficar com elas [filhas], elas começaram a cobrar porque 
não tinha mais a mãe em casa. Eu começava a tentar achar alternativas onde 
eu pudesse cuidar delas e trabalhar, só que para mim não encaixava, o 
quebra cabeças não encaixava, por que se eu ficasse em casa de manhã, eu 
tinha que sair de casa mais ou menos umas 15h ou 16h para trabalhar até 2h 
ou 3h, e aí me dava angustia, eu ficava angustiada por que eu não sou uma 
pessoa da noite (Maria Beatriz, 43 anos).  

Maria Augusta, durante sua entrevista, afirmou ser uma líder estratégica, 

mas ao mesmo tempo chata, por ser perfeccionista em tudo o que faz, e enfatizou que 

o aplicativo para ela “é perfeito” porque ela define todos os horários de todas as 

atividades que desempenha, antes de sair de casa, e ainda defende ser providencial 

e facilitadora a possibilidade de redefinir seu trajeto de corrida dentro do trajeto que 

lhe permite levar e buscar sua filha na escola.   

[...] eu ultimamente tenho programado o meu dia pra dá tempo de busca 
minha filha na escola, [...] ela estuda lá em Santana [...]. Então, poxa se eu 
tenho essa facilidade, se eu consigo coloca minha rota pra lá, e leva 
passageiros até lá, e pegar ela, e trazer ela embora pra casa, eu já ter batido 
a minha meta e já tá tudo certo, é ótimo (Maria Augusta, 37 anos).  

Maria Aparecida, 35 anos, informou que sua vida social familiar estava 

muito ruim, um verdadeiro caos, com muitos conflitos, porque ela simplesmente não 

conseguia interagir nos momentos de reunião familiar. Ela ficava pensando no 

dinheiro que estava perdendo estando ali, e posteriormente sempre se culpava por 

não ter ido trabalhar e ter perdido dinheiro, ficando em casa com tanta conta para 

pagar. 

Então assim um domingo em família é um domingo perdido entendeu, você 
tem que conciliar, tipo ou então a mêo você vai e você vai ficar duas horinhas 
e tipo tchau, gente tchau porque eu preciso ir porque eu preciso trabalhar 
entendeu, se você resolve fazer alguma coisa e não trabalha no domingo, 
mêo eu passo a semana inteira tipo, me chicoteando sabe, tipo porque eu 
deixei de ganhar dinheiro, porque eu deixei de trabalhar (Maria Aparecida, 35 
anos) 

As entrevistadas, em sua maioria, relataram situações de quase 

inexistência de vida social por diversos motivos. Alguns motivos se referem à 

dificuldade que o círculo de amigos tem em compreender o cotidiano de uma 

motorista, pois os horários em que fazem reuniões de confraternização normalmente 
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são em finais de semana ou em feriados, e esses são os períodos de maior 

rentabilidade para uma motorista. São nos feriados, finais de semana e em horários 

noturnos que elas conseguem uma maior quantidade de chamadas dos aplicativos. 

Isso se deve ao fato de ser o momento em que as pessoas saem para se divertir e, 

na volta, chamam pelo aplicativo.  

As pessoas ficam chateadas, magoadas, não falam mais comigo, que eu não 
apareço. ‘Mas gente eu preciso pagar minhas contas, você tá conseguindo 
pagar suas contas, eu não tô’. Então, Natal, Ano Novo, eu tava trabalhando, 
entendeu. [...] eu fiquei trabalhando até umas 22h [...]. Então, é isso assim, 
minha vida social tá uma merda. Se antes, no começo, eu me sentia 
empoderada com dinheiro pra poder sair, e eu saía, porque eu fazia os meus 
horários, hoje em dia eu não consigo fazer nada, eu não tenho vida social. Eu 
fiquei pensando, nossa do ano passado para cá, é como se eu não tivesse 
tido vida nenhuma, assim sabe, não namorei nem nada (Maria Alice, 45 anos) 

[...] tem muito amigo que briga com você porque você não aparece, assim 
tipo, a Maria Alice mesmo falou “ah tô vendo viu que você tá marcando de 
encontrar com a [Noézia e eu tô te falando a não sei quanto tempo pra gente 
se vê, e a gente não consegue se vê”, e a gente mora perto né. Então tipo, é 
difícil, porque assim, pra você parar um momento é complicado, pra você 
parar e falar tipo “ah, hoje eu vou na casa da minha amiga, hoje eu vou 
almoçar com a minha amiga, hoje eu vou conversar com a minha amiga”, 
você precisa estar preparado emocionalmente entendeu, pra tipo não estar 
com a sua amiga e pensando que você deveria estar fazendo dinheiro 
entendeu (Maria Aparecida, 35 anos) 

Nas falas de todas as entrevistadas, foram relatadas estratégias que elas 

adotam para conseguir conciliar todas as atividades desenvolvidas, as quais são 

envoltas por inúmeras responsabilidades, e que normalmente recaem sobre elas. O 

cotidiano até das mais estruturadas temporalmente, com ajuda de familiares ou de 

terceiros para cumprir cada função, é contemplado por enormes cargas de trabalho, 

necessitando de esforços constantes para conseguir, minimamente, um equilíbrio 

entre as esferas pessoal, familiar e social.  

Contudo, todas elas abordaram as dificuldades, devido à falta de tempo, 

que se tornaram limitantes e até incapacitantes para gerir as responsabilidades da 

esfera doméstica. Algumas se defenderam dizendo que possuem ajuda dos filhos, 

do(a) esposo(a) e até de familiares. No entanto, o que percebi foi a existência de uma 

sobrecarga de responsabilidade única sob um discurso de cooperação e colaboração.  

Eu chego, eu faço comida, faço almoço, faço janta, lavo roupa de madrugada 
antes de sair, ponho na máquina, “[filha] estendi a roupa para mim”, ela vai 
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estende. “Ah precisamos limpa a casa”, vamos limpa a casa, faz um mutirão 
aí e vamos limpa, entendeu. É assim que eu concilio a minha vida. (Maria 
Augusta, 37 anos) 

Cuido da minha casa de quarta, como não tenho filhos nós dois conseguimos 
segurar a casa mais limpinha. [...] Em casa meu marido ajuda a manter [...]. 
Tudo o que eu tenho que fazer faço na quarta, [...] vou no banco [...] vou fazer 
os tratamentos. [...] Aproveito arrumo minha casa, ligo meu som, faço um 
jantar bacana para o meu esposo quando ele chega eu já tenho um jantar 
pronto para ele (Maria Clara, 33 anos)  

[...] a gente para pra olhar e tem que limpar areia dos gatos, tem que limpar 
o banheiro porque o chuveiro tá vazando, [...] e assim tipo é casa pra limpar, 
é louça pra lavar, tipo você faz uma comida, mêo eu odeio lavar a louça, eu 
odeio lavar a louça, tipo mêo eu boto uma panela lá e encho a panela de água 
[...] é lixo que você tem que ficar esperta com o dia do lixeiro, aqui lixeiro é de 
terça quinta e sábado, se você esqueceu o lixo no sábado é só na terça, então 
tipo meu não tem condições (Maria Aparecida, 35 anos) 

Em suma, para a maioria das entrevistadas, o excesso de trabalho em 

todas as esferas acarreta falta de tempo, e elas acabam por se anular, abdicando de 

quase todas as suas necessidades físicas ou psicológicas em função de se manterem 

produtivas, trabalhando e provando que são capazes. O trabalho para essas mulheres 

se mostra ser o centro mais importante de tudo. Elas se matam de trabalhar, 

diariamente, buscando estratégias para conseguir trabalhar cada vez mais.  

A fala recorrente foi a necessidade financeira, acompanhada da 

impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, mas também algumas falas de 

agradecimento por existirem os aplicativos e lhes possibilitar trabalhar para obter uma 

renda, seja principal ou complementar. Assim, esse cenário complexo e repleto de 

desafios, dificuldades e obstáculos será abordado na próxima seção, sobre as 

demandas profissionais e as demandas do trabalho de motorista de aplicativo.  

 

5.4.2 Demandas diária das motoristas de aplicativos de São Paulo  

Nesta seção, abordarei as demandas relacionadas à vida profissional das 

entrevistadas, bem como todas as exigências inerentes à função de motorista de 

aplicativo. Essas exigências correspondem aos desafios enfrentados por elas para 

conseguir atender satisfatoriamente os anseios dos passageiros, cumprir as 
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padronizações de funcionamento dos aplicativos e as regras de locomoção impostas 

pela Prefeitura do Estado de São Paulo e pelo Detran.  

Assim, descreverei como são desempenhadas as atividades nessa 

profissão, desde as providências necessárias para serem aprovadas nas plataformas 

dos aplicativos, os funcionamentos operacionais dos aplicativos, os locais de espera 

de chamadas, até manutenção dos equipamentos necessários para a execução do 

trabalho e avaliação de desempenho das motoristas que é realizada pelos 

passageiros.  

Anteriormente, vi como é intenso o desafio para as mulheres conseguirem 

conciliar todas as demandas pessoal, familiar, doméstica, acadêmica e social que 

permeiam o seu cotidiano e interferem no equilíbrio de responsabilidades inerentes a 

cada uma. Foram notórios o cansaço e a inexistência de tempo suficiente para 

descanso da maioria, exceto aquelas que exercem a atividade apenas como forma de 

diluir gastos com locomoção e deslocamento entre casa/trabalho/casa.  

Em seguida, vou detalhar o cotidiano complexo que se impõe às motoristas 

forçando-as, indiretamente, a criar suas próprias estratégias para obter resultados 

satisfatórios financeiros e avaliativos em estrelas. A maioria das entrevistadas 

argumentou que ficar parada, sem fazer nada, não era uma opção, elas precisavam 

trabalhar de alguma forma para obter renda ou para se manter ou para contribuir com 

o sustento familiar, gastos escolares e manutenção da casa.  

Conforme apresentarei a seguir, muitas delas abriram seus 

empreendimentos mesmo antes de entrar para os aplicativos. Alguns desses 

empreendimentos são informais e outros possuem registro de Microempreendedora 

Individual (MEI). Entre essas que possuem registro, algumas fizeram cursos técnicos-

profissionalizantes para gerir de modo eficiente seu negócio. Contudo, algumas 

desenvolvem outras atividades para agregar à renda mensal devido à queda nos 

rendimentos advindos das corridas dos aplicativos; essas atividades são bicos, 

freelancers e corridas particulares fora da plataforma dos aplicativos.  

Dessa forma, um cenário que se apresentou muito presente, durante as 
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entrevistas, foi a questão financeira como fato primordial para terem entrado para os 

aplicativos. Algumas falas evidenciam que a insuficiência financeira, que impulsionou 

para realização de bicos e para abertura de empreendimentos informais, é decorrente 

de um momento em situação de desemprego.  

O raciocínio adotado por elas para tomada de decisão era simples: “Isso aí 

dá dinheiro e paga contas? Tô dentro, porque os boletos batem na minha porta todos 

os dias, eles não têm recesso ou horário pra chegar não” (Maria Alice, 45 anos).  

Maria Augusta, 37 anos, também afirmou que nunca ficou parada, sem 

fazer nada, e que, no momento de desemprego, ela fez “curso de sabonete, de vela, 

de artesanato em geral”. E acrescenta: “Eu, da minha forma, fazia o meu dinheiro. Eu 

fazia esses produtos pra vender. Eu montei um Ateliê em casa”.  

Igualmente, Maria da Conceição, 35 anos, se aventurou em alguns 

empreendimentos que não tiveram muito êxito, por inexperiência profissional. Ela 

relatou que, por necessidade, iniciou alguns negócios, mas sem buscar informações 

ou se preparar adequadamente, o que acredita ser o motivo da falência. 

Eu já tive um restaurante [...], abri um restaurante, fui tentar ser 
empreendedora, sem experiência nenhuma, quebrei a cara, não deu certo. 
Eu só não posso dizer que foi tempo perdido porque não foi, eu aprendi muita 
coisa nesse tempo de empreendimento. Mas pela situação do país, por falta 
de experiência acabou que eu não consegui levar o restaurante, fiquei com 
ele 3 anos (Maria da Conceição, 35 anos) 

Maria Cecília, 61 anos, disse que “ficar em casa, sem fazer nada, dá tédio”, 

por isso ela sempre organizava alguma atividade para desenvolver, mesmo que não 

tivesse retorno financeiro. Embora esses três fragmentos de relatos sejam com 

sentidos diferentes, o fato é que, independentemente do motivo de terem entrado para 

trabalhar para os aplicativos, elas sempre fizeram algo para conseguir renda, mesmo 

que fosse apenas uma alternativa temporária.  

Um perfil evidente que percebi foi o de empreendedoras por necessidade, 

mas algumas perceberam a oportunidade e tiveram a iniciativa de fazer pesquisa de 

mercado, buscaram parcerias como estratégia para conseguir ganhar dinheiro e 

criaram seus negócios. Entre elas vamos citar três, como exemplos, que são Maria 
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Antônia, Maria Clara, Maria das Dores e Maria Josefina. Atualmente, os 

empreendimentos estão em funcionamento.   

Eu tenho uma barraca de tapioca, eu comprei uma barraca de tapioca e 
paguei 6.000 nela, mas quem tá lá é o “esposo” [...]. Eu ficava lá vendendo 
bolo, vendendo salgado, vendendo as coisas na barraca [...], agora só 
quando num tenho corrida [...]. Eu penso em investi naquela barraca, aluga 
um espaço pra pode faze marmitex pra fazê entrega, é isso que eu penso. Eu 
penso em ir pra frente, progredi (Maria Antônia, 54 anos) 

Eu tenho um comércio com meu esposo de produtos, personagens e jogos 
de Super Nintendo, além de equipamentos de tecnologia [...], eu hoje em dia 
fico só para auxiliar [...] eu fico lá todas as manhas até meu esposo chegar, 
aí fechamos pra almoçar e saio umas 4hs da tarde [...] só não vou nos finais 
de semana e feriados (Maria Clara, 33 anos) 

Eu tenho diversos projetinhos que toco o tempo todo porque não dá para ficar 
parada né, então eu termino um projeto e já tenho um monte na cabeça, mas 
desde quando sai do mercado de supply-chain que um dos projetos que tenho 
muita felicidade de ter é a franquia [...] Eu sou daquelas que faço acontecer, 
eu durmo com idéias e acordo com atitudes, eu sempre fui assim a vida 
inteira. Tem uma hora que as coisas têm que sair do papel. Os projetos têm 
que de fato acontecer. A gente abriu, já tem mais ou menos 3 anos, é na área 
de delivery [...]. A gente atua aqui na região [...] da zona sul de São Paulo e 
está indo bem. Graças a Deus já temos uma clientela boa e fiel ao negócio, 
mas como a gente fala, essa empresa é uma startup que virou uma franquia 
e a gente trouxe o negócio aqui pra São Paulo. A idéia era de expansão e 
realmente atuar em outras partes de São Paulo [...]. Esse projeto ainda está 
em andamento. A gente queria deixar bem sólido o negócio na zona sul para 
depois atuar no restante. Mas eu preciso de braços e uma das coisas que a 
gente aprende em empreender é que a gente não ganha nada sozinho, a 
gente não chega lá sozinho (Maria das Dores, 40 anos) 

Eu tenho hospedagem pra caes e gatos há 7 anos [...]. No hotel faturo mais 
ou menos quatrocentos por dia [...]. Se tem hospedagem de final de semana 
eu nao vou pra rua, foco exclusivamente no cuidado dos hóspedes (Maria 
Josefina, 38 anos)  

As entrevistadas revelaram que essas atividades são desempenhadas 

simultaneamente com as demandas da profissão de motorista de aplicativos. Ao 

serem questionadas sobre como tomavam a decisão sobre o que fazer com duas 

demandas profissionais se conflitando, algumas repostas foram de prioridade maior 

para alguma demanda familiar, outras que o foco inicialmente era atender aos clientes 

do seu negócio e depois, se sobrasse tempo no dia, ligavam o aplicativo.  

Eu começo minha rotina, as 5 horas da manhã com as entregas do [franquia 
de café da manhã], deixo ele [esposo] no trabalho na Vila Mariana e de lá eu 
começo meu dia as 8 no aplicativo. Vou direto até a noite, até umas 8 ou 9 
horas, mas já fiquei até meia noite, como meta. Minha meta era humilde no 
início de 140 por dia e hoje ela está bem mais agressiva, paro quando 
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completo de 200 a 300,00 (Maria das Dores, 40 anos) 

Como divido meu dia, eu trabalho a noite de motorista, e durante o dia são ‘n’ 
funções né [mais risos], são ‘n’ funções, aí gente associa aqui a casa com os 
tantos chamados né de levar e trazer e a noite a gente vai ser feliz [mais 
risos]. Já a podologia eu trabalho hoje só com horário marcado e dentro da 
agenda do meu horário, entendeu. Então assim, amanha mesmo eu tenho 
uma cliente para atender né, aí eu já tenho que me organizar porque a parte 
da manha é sempre do meu neto (Maria Helena, 56 anos) 

 Excepcionalmente, quatro das entrevistadas que possuem negócios 

próprios informaram que o aplicativo é uma atividade bem esporádica e que liga para 

aceitar solicitações de corridas poucas horas por dia, normalmente, menos de seis 

horas diárias. As corridas, para essas motoristas, são apenas para diluir os gastos 

com manutenção do veículo e com o consumo de combustível. 

[...] como eu te falei, eu sou consultora de beleza, então o aplicativo eu uso 
por causa das minhas clientes mais distantes [...] por exemplo eu tenho que 
ir daqui de Guarulhos lá pra Vila Ema fazer essa entrega, então eu dirigindo 
para aquele caminho com o aplicativo entendeu, então eu fazia todas as 
entregas ficava rodando por lá e no final do dia eu fazia o destino da volta [...] 
só que assim, durante a semana a minha prioridade é as entregas as vendas 
né, de produtos de cosméticos (Maria dos Anjos, 56 anos) 

Maria de Fátima, 42 anos, relatou que os seus dias nunca são iguais ou 

com uma mínima rotina, não faz planejamento e que, por esse motivo, era 

extremamente difícil descrever um dia inteiro do cotidiano dela. Ela acrescentou que 

as atividades desempenhadas diariamente são muito diferentes e por isso seria quase 

impossível dizer o que fazia, como fazia e a que horas fazia. Em seu depoimento, ela 

comentou que as corridas, para atender as chamadas do aplicativo, eram sempre 

aleatórias, apenas para complementar renda, cobrir os gastos com o combustível do 

veículo e otimizar o dia entre uma atividade e outra.  

[...] meus dias não são iguais né porque como eu disse para você eu faço 
estética, eu faço cestas, eu faço o aplicativo, tenho minha rotina em casa com 
meus animaizinhos, [...] tenho agendamento particular de aplicativo [...] tem 
duas crianças que eu levo pra escola particular, não são minhas crianças, a 
mãe me paga pra eu leva-las pra escola no carro particular, [...] assim, à tarde 
as vezes eu faço o aplicativo né, aleatório, vou parar não sei em que lugares 
que eu vou parar porque é aleatório. Minha preferência é sempre meus 
compromissos, sempre tenho cliente de estética à noite, tem dias que tem 
cesta pra entregar de manhã, aí a parte da tarde do dia anterior eu já não 
faço aplicativo, eu vou comprar as coisas da cesta, montou a sexta à noite, 
no outro dia de manhã cedo eu entrego as cesta (Maria de Fátima, 42 anos) 
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Essa usabilidade do aplicativo de maneira aleatória e apenas como 

mecanismo para custear despesas veiculares de deslocamento ou como 

complemento de renda é realidade da minoria das entrevistadas. A maioria delas 

utiliza aplicativo por mais de 10 horas diárias, conforme veremos a seguir. 

 

5.4.2.1 Jornada de trabalho excessiva 

As motoristas entrevistadas, conforme as Seções 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3, em 

sua maioria, fazem mais de 10 horas diárias, ultrapassando o tempo máximo 

regulamentado pela Constituição Federal (CF) de 1988, artigo 7º, inciso XIII55, de oito 

horas diárias e 44 semanais, exceto em caso de acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. No entanto, mesmo que as normas da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT)56, no Capítulo II, seção II, art. 58, afirmem a jornada máxima diária e semanal, 

além de regulamentar algumas opções de escalas para garantir o bem-estar do 

trabalhador, elas trazem no seu art. 442-B a não cobertura quando se trata de 

trabalhador autônomo, e no parágrafo 5º o motorista é enquadrado como autônomo.  

Dentro desse contexto, observa-se que as empresas administradoras dos 

aplicativos se valem dessa normativa para explorar o tempo de trabalho das 

motoristas, pois, conforme veremos a seguir, nenhum dos horários relatados pelas 

entrevistadas cumpre o mínimo necessário de descanso. Tempo esse que, por sua 

falta, acarreta adoecimento gradativamente, e, em virtude da contínua redução de 

rendimentos, aliada à necessidade de sobrevivência, elas trabalham cada vez mais e 

descansam cada vez menos. 

 Conforme o relato das entrevistadas, elas estabelecem um valor diário que 

precisam alcançar e, por isso, o dia de trabalho se encerra quando esse valor é 

alcançado. Assim, é comum as motoristas ultrapassarem as 10 horas diárias, 

 
55 Fonte: https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_7_.asp  

56 Fonte: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/535468/clt_e_normas_correlatas_1ed.pdf 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_15.12.2016/art_7_.asp
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/535468/clt_e_normas_correlatas_1ed.pdf
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chegando algumas a dirigir “viradas” nos finais de semana ou nos feriados. O termo 

“virado” foi utilizado por elas para se referir ao tempo ininterrupto de trabalho, que 

varia de 20 a 30 horas direto. Ou seja, inicia o trabalho na sexta-feira à noite e encerra 

na manhã do domingo. Esse é o caso de Maria Antônia: 

No carnaval eu fiz bastante corrida, eu só sei dizer que eu fiz mais de 60 
corridas em dois dias. Eu não dormi, eu tô te falando, eu virei a noite, que 
nem ontem, eu viro. De sexta pra sábado, eu saio daqui de casa 6 horas da 
manhã só chego no sábado né, no outro dia 8 horas (Maria Antônia, 54 anos) 

Essa rotina é muito prejudicial para o bem-estar e saúde das motoristas, 

principalmente para as que têm mais de 40 anos. As orientações da CLT são para 

que se respeite o tempo mínimo de descanso, entre uma jornada e outra, de 11 

horas consecutivas. Ademais, conforme as opções de escalas, o maior tempo de 

jornada aplicada é de 24x48. Ou seja, após 24 horas de trabalho, é fundamental 

que se faça um tempo de descanso de 48 horas, mas não é essa a realidade 

vivenciada pelas entrevistadas.  

Maria Augusta e Maria Eduarda não fazem uma jornada com horários tão 

extensos, mas normalmente ultrapassam as 15 horas por dia, preferem o período 

diurno e, ocasionalmente, fazem corridas nos períodos noturnos, e muito 

dificilmente estendem durante a madrugada.  

Mêo, eu e meu marido, a gente trabalhou muito em dezembro, muito, 
muito. Então a gente chegava em casa 10 horas da noite, eu fazia um 
lanche, a gente comia, deitava, dormia e no outro dia 4 horas da manhã a 
gente tava de pé e pau pra rua; fazia um cuscuz, a gente comia e era o 
que a gente comia o dia inteiro, porque a gente não parava de trabalha, 
enlouquecidamente, aquela coisa assim, sabe (Maria Augusta, 37 anos) 

[...] eu não tenho horário certo, eu procuro sair de manhã, então eu acordo às 
5 horas e saio por volta das 6 horas né, e para voltar eu volto dez, meia-noite 
depende do dia, depende do meu estado né, depende de vários fatores, mas 
a média é aquela que eu te falei de 17 horas por dia porque preciso de 300 a 
350 por dia isso já descontado a taxa, preciso alcança esse valor no dia né, 
só volto quando dá (Maria Eduarda, 41 anos) 

Essa estratégia adotada por elas reduz a quantidade de horas, mas 

também provoca danos à saúde, afinal elas fazem esses horários todos os dias, 

durante os seis dias da semana, exceto o dia do rodízio. Esse dia de rodízio de placa 

elas utilizam para resolver questões pessoais, mas o recomendado pela CLT é ter um 
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descanso de 36 horas a cada 18 horas de trabalho.  

Outras motoristas relataram trabalhar no máximo 12 horas por dia, como é 

o caso de Maria Cristina, que se reconhece como uma pessoa de hábitos totalmente 

diurnos. Maria dos Anjos e Maria Beatriz também só fazem até 12 horas diárias, mas 

o fator agravante se concentra no fato de trabalhar sem fazer nenhuma pausa.   

Normalmente eu começo as 7h, fico a manha toda e a tarde inteira, pela uber 
tinha movimento, mas cabify e 99 é diferente, quando chega esse horário dá 
uma parada e começa mesmo depois das 17h, só que é cansativo voltar pra 
casa e começar de novo, então mesmo desgastante eu prefiro ficar direto até 
as 8h da noite [...] depois das 10, aí começa a tocar de novo. Esse horário eu 
já não faço mais [...] eu não tenho esse perfil, eu sou altamente diurna, 
quando chega assim 8 horas eu já começo a sentir sono, quero dormir com 
as galinhas, acordo com os galos (Maria Cristina, 58 anos) 

[...] no final de semana eu saía exclusivamente para trabalhar com aplicativos, 
tinha domingo que eu trabalhava 12 horas direto, só lanchinhos no carro, 
pouca água pra não perder tempo, saia as 8 horas da manhã mais ou menos 
e voltava por volta das 10 horas da noite (Maria dos Anjos, 56 anos)  

Sabe qual o Maximo que eu fiz na uber em 7 meses? Um dia eu fiz 350 
reais, mas eu trabalhei 12 horas sem parar, não parei nem para comer 
(Maria Beatriz, 43 anos) 

A prática de não fazer pausa para descanso foi relatado por basicamente 

todas as entrevistadas. Esse é um cuidado importantíssimo para evitar problemas 

físicos como inflamações osteomusculares. As orientações são de pausas a cada seis 

horas de trabalho, de no mínimo 15 minutos, além de pausas para as refeições de no 

mínimo uma hora.  

Um outro comportamento, também preocupante, se refere ao 

encurtamento da quantidade de horas destinadas para o sono de repouso após o 

encerramento do dia de trabalho. Ao serem questionadas sobre como organizavam 

as atividades para conciliá-las, relataram que dormem em torno de quatro a seis horas 

no máximo, e que esse tempo é suficiente. Informação que se repete com as 

motoristas que preferem rodar à noite.  

[...] agora que estou esticando no sábado, porque aí eu consigo ganhar um 
pouco melhor, porque realmente chama bastante de sábado para domingo 
[...]. Como eu consigo dormir poucas horas e ficar de boa, se eu dormir 6 
horas eu estou super renovada e consigo fazer tudo (Maria Clara, 33 anos).  
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[...] eu gosto eu gosto de trabalhar à noite, eu saio 7:30 da noite, né e volto 
as 3, 4 horas da manhã, mas já cheguei em casa amanhecendo, muitas 
vezes, com o sol no meu rosto, muitas vezes [...] chego, durmo até as 11 e 
saio pra resolver questões de banco (Maria das Graças, 57 anos) 

Assim, analisando os relatos das motoristas no que tange à carga horária 

que elas normalmente fazem, diariamente, entende-se que se assemelha a um 

trabalho precário, pois todas essas jornadas de trabalhos são muito extensas, o que 

pode acarretar danos à saúde dessas mulheres.  

Algumas, inclusive, relataram ter intensificado ainda mais o trabalho porque 

os valores recebidos estavam ficando cada vez menores em virtude da quantidade de 

motoristas nas ruas e dos gastos elevados para a manutenção do veículo. Dessa 

forma, os relatos de intensificação e excesso de horas diárias dirigindo nas ruas se 

justificam pela instabilidade financeira em que se encontram.  

 

5.4.2.2 Instabilidade financeira 

Entre as entrevistadas, foi possível entender que a maioria se encontra em 

dificuldades financeiras e tem o aplicativo como um aporte momentâneo. Maria 

Aparecida, 35 anos, falou que toda a sua vida financeira está tão complicada, devido 

às inúmeras dívidas, que não consegue pagar nada além do básico mensal. Ela 

complementou falando que, para sobreviver, precisaria “ter uma vida nova pra poder 

pagar” todos os seus devedores. Ela se diz agradecida aos amigos e aos familiares, 

porque a ajudam, porque não ficam cobrando e porque conseguem compreender a 

situação de incapacidade orçamentária em que ela se encontra. 

Essas dificuldades, que limitam a capacidade de cumprir com as 

obrigações financeiras, vão desde as despesas mensais fixas de alimentação e 

manutenção da casa, gastos com educação dos filhos, até financiamentos realizados 

tanto para pagar as diversas multas adquiridas durante a realização das corridas 

quanto para adquirir um veículo dentro das especificações exigidas pelos aplicativos. 

Essas exigências serão relatadas na próxima Seção 5.4.3.1.  
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[...] eu já tinha um Peugeot, e fui obrigada a comprar esse outro aqui pra isso, 
só pra isso que eu comprei um carro novo, todo assim completo, não 
precisava, eu moro em sítio, eu moro em roça não preciso de um carro 
daquele na roça, meu carrinho velho, inclusive é mais, como eu dou muita 
carona, é mais prático eu usar o meu carro velho. Eu comprei um outro 
Peugeot completo. [...] são sete anos né, a dívida. Já foi um ano né, e faltam 
seis agora. [...] Então a Uber me fez dar esse tiro no pé. [...] Eu vou tentar né, 
não é uma coisa que eu tenha certeza que vai dar certo, eu vou tentar (Maria 
Cecília, 61 anos). 

Maria Augusta, 37 anos, disse que, na divisão das responsabilidades de 

manutenção da casa com o marido, ela ficou sendo a “responsável pelos pagamentos 

do IPVA, do aluguel do carro, dos materiais escolares e de um monte de coisa da 

limpeza da casa e isso é um mundo de coisa né [...] então eu só trabalho e trabalho”.  

Segundo Maria Antônia, 54 anos, as pessoas que estão nas ruas 

trabalhando como motorista para os aplicativos, em sua maioria,  

[...] estão praticamente mendigando trabalho porque passa da hora de dormi, 
passa a noite todinha de sono pra pode ganha duzentos, trezentos reais, e aí 
tira cem de gasolina, fica com duzentos e ainda tem que fica ali juntando 
tostão por tostão, moedinha por moedinha [...] e aí quando vai vê num tem 
nem dinheiro nem pra paga o carro (Maria Antônia, 54 anos).  

Quando ela fala “noite todinha de sono”, ela se refere a ficar na rua a noite 

toda dirigindo, estendendo pela madrugada e às vezes indo até o horário do almoço 

do dia seguinte, em vez de ir para casa dormir e descansar. Esse relato foi 

corroborado por quase todas as entrevistadas, repetido apenas com linguagem 

diferente, mas com o mesmo sentido.  

Então a uber não vai falar, manipula demais. ‘você vai ter sua liberdade 
financeira, seus ganhos, sua liberdade do seu dia’ daí coloca a família feliz 
indo buscar a filha na escola, não é nada disso. Motorista de aplicativo é pura 
ilusão, por que se você faz 4.000 reais por mês, você gasta 3.000. eu fazia 
na uber 4.000, só que eu gastava 3.500, 3.700, e aí sobrou o que para mim? 
Nada, não sobrava nada. [...] nesse meio tempo eu bati o carro, quem arcou 
com o prejuízo? Eu. Troca de óleo, pneu que está indo embora e eu via que 
precisava trocar, manutenção do carro que eu tinha que fazer, eu falava 
“gente, não estou ganhando nem para comer, como vou fazer essas coisas? 
Não dá” daí eu vi que não dava. [...] Sabe qual o Máximo que eu fiz na uber 
em 7 meses? Um dia eu fiz 350 reais, mas eu trabalhei 12 horas sem parar, 
não parei nem para comer (Maria Beatriz, 43 anos) 

As entrevistadas relataram situações com extensas horas de trabalho, 

insegurança constante por necessidade financeira, o desafio diário para conseguir 
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desempenhar tantos papéis, os quais se apresentam intercalados e imbricados, 

dificultando sua dissociação. Assim, em determinado momento, existe uma atribuição 

de elevada importância às questões relacionadas ao trabalho e ao profissional. Em 

outros, uma sobrecarga de funções sendo executadas em paralelo com atividades 

profissionais e prestação de serviços como motorista aos aplicativos. 

Para as motoristas, as atividades desempenhadas diariamente requerem 

elevada atenção e cuidado para seguir diversos critérios estabelecidos pelos 

aplicativos, bem como inúmeras estratégias de atração que as induzem a trabalhar 

mais para alcançar o retorno financeiro prometido na comunicação divulgada nas 

mídias ou recebida pelo aplicativo.  

Assim, na próxima seção, descreverei a dinâmica do trabalho das 

motoristas, as exigências de adequação para inserção nas plataformas, as 

delimitações geográficas feitas pelos aplicativos das áreas mais rentáveis, as 

precificações das corridas segmentadas por horário, o monitoramento total das 

corridas em tempo real com avaliação de desempenho realizada pelos passageiros. 

Avaliações essas que não possuem um script norteador do que avaliar e como pontuar 

cada quesito. Assim, elas recebem elogios ou muitas críticas com notas baixas, e 

essas últimas podem contribuir para um processo de suspensão ou exclusão das 

plataformas.   

 

5.4.3 Dinâmicas do trabalho das motoristas de aplicativo57  

Os aplicativos efetuam modificações com frequência em suas plataformas 

para que o processo de cadastro e a criação de uma conta sejam etapas simplificadas 

 
57 A maioria das informações relatadas nessa seção é pautadas nos sites dos aplicativos, em mídias 

sociais ou em relatos das motoristas. As informações de maior teor são da Uber, em virtude de os 
outros aplicativos pouco disponibilizarem informações. Inclusive, o site da Lady Driver foi 
desabilitado, e as poucas informações disponíveis aqui foram coletadas antes de colocar o site 
como inoperante e inacessível. Os outros aplicativos, 99 e Cabify, divulgam apenas publicidades 
básicas.  



Descrição dos Dados | 212 

 

 

 

e autoexplicativas. A facilidade nas etapas de registro mostra ser o maior interesse 

deles, afinal, quanto mais pessoas trabalhando, maior o retorno financeiro. Assim, 

possibilitar que as pessoas interessadas em trabalhar acessem a plataforma sem 

dificuldades, façam o cadastro e obtenham a liberação com rapidez é uma estratégia 

lucrativa para os gestores dos aplicativos e um fator incentivador para as pessoas.  

A sequência para o registro inicia com o download do aplicativo no 

smartphone, no tablet ou abrir o sítio em algum computador. Em seguida, a pessoa 

acessa a página de cadastro para digitar todas as informações solicitadas completas, 

tais como o nome, o endereço e os contatos telefônico e eletrônico. Também é 

necessário que a motorista selecione as modalidades de pagamentos que ela prefere 

para receber as corridas dos clientes. Essa definição é importante de constar no 

cadastro. Normalmente, a maioria dos aplicativos disponibiliza as opções de 

pagamento em dinheiro, em cartão de débito ou em cartão de crédito.   

A operacionalização do sistema segue uma sequência de ações, 

sistemática e rigorosamente programada. O gatilho para o início do sistema é quando 

a pessoa abre o aplicativo e, a partir desse momento, as informações solicitadas são 

em sequência, predeterminada pela programação na construção da base de 

funcionamento do aplicativo, de modo que os algoritmos consigam executar todas as 

atividades automaticamente, sem a interferência de um profissional.  

Assim, a primeira solicitação é para a ativação da localização do GPS do 

celular, pois é com base nessa permissão que os algoritmos definem quem atenderá 

o passageiro. Em sequência, são solicitados o endereço de destino e a modalidade 

do tipo de serviço para que o sistema calcule a distância a ser percorrida pelo preço 

da opção escolhida e informe o valor que deverá ser pago. Nesse momento, o 

aplicativo solicita confirmação da modalidade e do endereço para dar início à 

solicitação da viagem. Esse processo pode ser realizado em celular, tablet, notebook 

e computador.  

A plataforma recebe a solicitação, mapeia os motoristas que se encontram 

nas localizações próximas ao local de origem da chamada, encaminha a solicitação a 

todos os motoristas mais próximos, simultaneamente, e, assim que algum motorista 
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aceita a chamada, todas as outras solicitações são canceladas. Esse processo é 

realizado por meio de programação algorítmica, sem a intervenção humana. 

Ao receber a chamada com a oferta do serviço de corrida a ser realizado, 

o motorista não tem nenhuma informação sobre o destino, o passageiro ou a forma 

de pagamento. Esses dados são fornecidos após o aceite da chamada da corrida, e 

a motorista deve se deslocar imediatamente até o local de origem do passageiro para 

o embarque ou recusá-la. No entanto, é necessário que o motorista tenha cautela nos 

cancelamentos, pois eles impactam a nota de avaliação e, às vezes, causam até 

suspensão ou cancelamento do cadastro.  

Ao chegar ao local de origem da chamada, antes de destravar as portas do 

veículo e permitir a entrada da pessoa, é de fundamental importância a conferência 

do nome da pessoa que está aguardando, por segurança. Em seguida, após o 

embarque do passageiro, inicia-se a corrida com o trajeto informado pelo aplicativo 

até o local de destino. Uma estratégia adotada pelos motoristas é verificar se o 

passageiro tem preferência por algum trajeto, caso contrário segue a opção do 

aplicativo, do GoogleMaps ou do Waze. 

Ao chegar ao destino, o motorista encerra a corrida e confirma a 

modalidade de pagamento informada no aplicativo. Se a opção, informada no cadastro 

do passageiro, for via cartão de crédito, ao encerrar a corrida, o valor referente ao 

trajeto é registrado automaticamente na conta do motorista, na plataforma. Caso 

contrário, se a forma de pagamento cadastrada for em dinheiro ou via cartão de débito, 

o motorista informa o valor o passageiro, recebe o dinheiro e devolve o troco, ou passa 

o valor na máquina de cartão de débito. A sugestão é, visando maior segurança, que 

todo motorista tenha uma maquinha de cartão e evite portar dinheiro. 

Do mesmo modo, ao encerramento da corrida, o aplicativo envia uma 

mensagem para o motorista solicitando que avalie o passageiro, e igualmente, ao 

passageiro é solicitado que faça avaliação do motorista pelo serviço prestado de 

transporte. Essa avaliação é anônima, por meio de estrelas, em uma escala de uma 

a cinco. No entanto, não existe um roteiro de critérios a serem seguidos para avaliação 

nem exigências ou pré-requisitos. Dessa forma, a nota é totalmente subjetiva.  
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5.4.3.1 Exigências para inserção nas plataformas 

Em se tratando dos aplicativos de transporte de pessoas, basicamente 

todos possuem regras semelhantes ao estabelecer os padrões para análise e para o 

aceite do cadastro dos interessados em ser motoristas. Essas regras são 

relacionadas aos requisitos mínimos para os veículos, as formas de tratamento 

condução e relacionamento com os passageiros, bem como algumas 

regulamentações municipais, estaduais e federais. 

No caso do motorista, o cadastro é feito mediante a apresentação da CNH 

com observação da EAR, da foto de perfil e do certificado de registro e licenciamento 

de veículo (CRLV). A Uber afirma que analisa as informações da CNH para uma 

verificação de segurança, que é uma busca por antecedentes criminais em âmbito 

federal e estadual, e confere se o motorista pode trabalhar na plataforma. Há 

necessidade de concordar com os termos e condições gerais dos serviços de 

intermediação, elaborados pela Uber.   

Para os trabalhadores que fazem viagens na cidade de São Paulo, é 

preciso apresentar comprovante de residência, CONDUAPP e CSVAPP. O cadastro 

é obtido após a realização de curso de 16 horas ministrado pelas empresas (a própria 

Uber oferece o curso) ou por centros de formação de condutores (CFC) credenciados 

pelo DTP do município.  



 

 

Figura 11 - Processo para efetivação de cadastro para motorista de aplicativo 
Fonte: UBER (2019) 



 

O certificado é adquirido após a realização de inspeção do veículo pelo 

vistoriador. As regras específicas para a cidade de São Paulo decorrem de 

regulamentação elaborada pela Prefeitura e estão previstas no Decreto n. 56.981, de 

maio de 2016, e entre os artigos 2o e 9o da Resolução n. 16 do Comitê Municipal do 

uso Viário (CMUV), de julho de 2017.  

No Brasil, as regras do transporte por aplicativos estão previstas nas Leis 

n. 12.587/12 e n. 13.640/18, em que parcela expressiva da regulação é atribuída aos 

municípios. Mesmo sem ter um veículo, é possível realizar cadastro na Uber para 

prestar serviços. A plataforma tem parcerias com empresas de locação de carros, 

oferecendo descontos, franquias maiores e canais de comunicação exclusivos para 

motoristas da Uber.  

A criação de uma conta para realizar viagens pode ser feita por uma 

pessoa natural ou uma pessoa jurídica. É possível colocar mais de um motorista para 

prestar serviços de transporte em um mesmo cadastro. Nesse caso, os trabalhadores 

que forem adicionados a essa conta também devem cumprir os requisitos para 

poderem acessar a plataforma e se vinculam a todas as regras colocadas pela Uber.  

A Uber provê cobertura de acidentes pessoais de passageiros (APP), por 

meio de uma parceria com uma seguradora, protegendo usuários e motoristas. Para 

esses, a cobertura inicia-se quando começa o deslocamento para buscar o 

passageiro e, para aqueles, assim que entram no carro. A apólice prevê o pagamento 

de valores em caso de morte acidental, invalidez permanente ou total e despesas 

médicas. 

A empresa afirma que o pagamento de valores a título de acidentes 

pessoais de passageiro reduz qualquer responsabilidade que porventura tenha em 

face do trabalhador que se envolva em sinistro e que, em caso de acidente, é dever 

do motorista fornecer toda a documentação relacionada ao caso e cooperar com a 

seguradora da plataforma (UBER, 2019).  
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5.4.3.2 Sistemas de precificação das corridas valorizadas com multiplicador dinâmico 

O preço de cada viagem é calculado a partir da soma da tarifa-base, do 

valor por quilômetro rodado (x R$/km) e do valor por tempo de deslocamento (x 

R$/min). Há uma tarifa mínima cobrada independentemente da distância e tempo da 

viagem. A Uber determina esses parâmetros sem debate com os motoristas e indica 

que o faz a título de recomendação.   

O valor total devido ao trabalhador é calculado após o desconto da taxa da 

plataforma, que varia conforme a categoria do serviço. Até junho de 2018, os valores 

da taxa eram os seguintes: UberX e UberSELECT (25%), UberBLACK (20%), 

UberPOOL (10% para um passageiro e de 30% para mais de um). A partir de julho de 

2019, a taxa passou a ser variável conforme o tempo e a distância da viagem, sendo 

maior nas viagens mais longas e menor nas mais curtas. Segundo a empresa, a taxa 

pode cair até 1%. Os motoristas relatam que há casos em que o valor chega a 40%. 

A plataforma também adota o preço dinâmico, um mecanismo que 

aumenta o valor das viagens conforme o incremento da demanda por parte dos 

passageiros em uma determinada área, estimulando que motoristas se dirijam até 

esse local. A determinação do preço dinâmico ocorre por meio de um algoritmo, com 

o objetivo de equilibrar oferta e demanda por veículos. Para as viagens solicitadas 

nesses locais, aplica-se um multiplicador à tarifa-base, tempo e distância percorridos. 

Por meio do mapa existente no aplicativo, o motorista identifica as áreas com preço 

dinâmico e o multiplicador do valor das viagens.  

O preço das corridas feitas pela Wappa é definido com fatores parecidos 

aos utilizados pela concorrência. O serviço tem um preço-base de R$ 2,00, e cobra 

R$ 1,60 por quilômetro rodado e R$ 0,26 por minuto em que o passageiro permanece 

no carro. Em uma comparação, o Uber X em São Paulo tem preço-base de R$ 1,50, 

cobra R$ 1,05 por quilômetro e R$ 0,195 por minuto, mas tem uma taxa mínima de 

R$ 5,52. Além disso, os passageiros que cancelam uma corrida ficam sujeitos a uma 

taxa de R$ 5,25 (WAPPA, 2019). 
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O valor adotado pelo aplicativo Lady Driver é calculado pela soma de uma 

taxa-base, quilômetros rodados e tempo gasto. O aplicativo trabalha com o sistema 

de bandeiras, sendo que a bandeira um funciona entre 6 h e 20 h e a bandeira dois, 

em corridas entre 20 h e 6 h. Do valor cobrado na corrida, 16% ficam com o aplicativo. 

Segundo ele, essa é a taxa mais baixa do mercado de aplicativos de transporte, 

garantindo um maior rendimento às motoristas. O pagamento das corridas pode ser 

realizado pela forma tradicional, via cartão de crédito on-line ou em dinheiro. Essa 

opção é ativada automaticamente das 6 h da manhã até 19h59, permitindo que, em 

outros períodos, a motorista opte por receber ou não pagamentos em dinheiro. Além 

disso, a motorista também pode receber pagamentos com cartão de débito, caso 

possua uma maquininha (LADY DRIVER, 2019). 

 

5.4.3.3 Monitoramento intensivo com rota definida e acompanhamento em tempo real 

A plataforma monitora de maneira detalhada a movimentação física dos 

trabalhadores. Sob a justificativa de promover a direção segura, a Uber desenvolveu 

um código que mede os indicadores de condução dos motoristas, utilizando dados 

relativos à aceleração e frenagem dos veículos. A velocidade é medida por meio do 

GPS existente nos telefones celulares dos motoristas e a aceleração e frenagem, por 

meio do tratamento das informações do GPS, obtendo estatísticas sobre essas 

situações. Esse processo também leva em conta as avaliações dos passageiros 

sobre o tema, e a plataforma utiliza um modelo de aprendizado de máquina para 

identificar o comportamento do motorista (UBER, 2019). 

O trabalho realizado pelos motoristas de aplicativo é administrado e 

manipulado por algoritmos, de modo que todos os motoristas inscritos na plataforma 

são localizados e organizados linearmente para atender as pessoas que acionam o 

aplicativo conforme sua localização. Assim, os mais próximos são acionados primeiro, 

e não só a localização geográfica entra na seleção, mas também a nota de avaliação 

que o motorista possui na plataforma. Os mais bem avaliados terão preferência nos 

chamados dos clientes que também tiverem as melhores notas, como os melhores 
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locais. Essa definição na plataforma faz com que os motoristas novatos sempre 

tenham as chamadas mais distantes e de clientes com notas inferiores (OITAVEN; 

CARELLI; CASAGRANDE, 2018).   

 

5.4.3.4 Avaliação de performance coletiva com punição por baixo desempenho 

A Uber tem um código de conduta que estabelece regras com uma série 

de práticas, das quais se espera a observância de usuários e motoristas, e que norteia 

as avaliações feitas ao término das viagens. Há diretrizes nas áreas de qualidade, 

segurança, discriminação, fraude e informações dos trabalhadores. Especificamente 

em relação aos motoristas, há situações que podem culminar no bloqueio temporário 

ou na desativação da conta.   

Em relação à qualidade, a plataforma aponta que espera dos motoristas a 

condução dos veículos de maneira segura, profissional e cortês. Nesse aspecto, há 

a avaliação por estrelas, em que, ao final de cada viagem, os usuários podem dar 

notas de uma a cinco estrelas aos motoristas, assim como apresentar comentários 

sobre a viagem. A avaliação do trabalhador é calculada com base na média das notas 

recebidas nas últimas 500 viagens ou em todas as viagens, se o total for menor que 

500 (KALIL, 2019).  

Se o motorista atingir uma média inferior à nota mínima estabelecida pela 

Uber na cidade em que dirige (varia entre 4,6 e 4,7, dependendo do local), perde-se 

o acesso à conta. Outros elementos que a plataforma leva em consideração são as 

taxas de cancelamento e de aceitação. A primeira refere-se à situação em que o 

trabalhador aceita a corrida e depois a cancela. A Uber preocupa-se com isso, pois 

“minimizar cancelamentos é fundamental para a confiabilidade do sistema” (UBER, 

2019).  

A taxa é calculada de acordo com o número total de viagens aceitas, e 

cada cidade tem uma média admitida que, caso ultrapassada, leva à desativação da 
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conta. No geral, a Uber recomenda uma taxa de cancelamento menor que 10%. A 

segunda é a proporção de viagens que foram oferecidas e o motorista aceitou. A 

plataforma destaca que uma taxa de aceitação elevada é importante para o 

oferecimento “de um serviço confiável e de alta qualidade”. Recomenda-se que os 

trabalhadores mantenham a taxa acima de 90% (UBER, 2019). 

Os autores Rosenblat e Stark (2016) criticam essa retórica e argumentam 

que o monitoramento diário realizado pela plataforma sobre a rotina do motorista e a 

avaliação contínua de performance caracterizam gerenciamento e controle. Esse 

entendimento dos autores se deve ao fato de os resultados dos monitoramentos e 

das avaliações gerarem bonificações, punições e até desligamentos dos motoristas 

(ROSENBLAT, 2016; ROSENBLAT; STARK, 2016). 

O trabalhador ter uma boa avaliação pode torná-lo “motorista VIP”. Trata-

se de um programa existente em algumas cidades brasileiras, em que os motoristas 

com boas notas são conectados aos usuários mais frequentes da Uber. As sugestões 

feitas aos trabalhadores para que se tornem “motoristas VIP” são: ser educado, 

manter o carro limpo, perguntar para o passageiro sobre o ar-condicionado e dirigir 

com cuidado e atenção. As vantagens do programa são: aumento no número de 

chamadas, maior segurança, mais benefícios e menor tempo de espera nos 

aeroportos (UBER DO MARLON, 2019). 

 

5.4.3.5 Sistema de recebimento das corridas e pagamento para os motoristas 

O pagamento da viagem é feito pelo usuário à Uber, que, por sua vez, 

remunera os motoristas de duas formas: depósitos bancários semanais, às quintas-

feiras, dos valores dos trajetos realizados em um ciclo semanal (que tem início às 20 

h da segunda-feira e vai até às 19h59 da segunda-feira seguinte) descontados 

eventuais valores devidos à plataforma; e transferências, que ocorrem fora do 

cronograma semanal de repasses e ensejam o pagamento de todo o saldo disponível 

do motorista em seu cartão de débito, sendo que o prazo varia de acordo com o banco 
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(UBER, 2019).  

Nos casos em que o usuário paga a viagem em dinheiro, a taxa da Uber é 

deduzida de outros pagamentos eletrônicos. Caso seja insuficiente, o motorista deve 

pagar à Uber os valores das taxas devidas por outros meios, como transferência 

bancária. Se o saldo do trabalhador ficar negativo por mais de uma semana, a 

plataforma pode suspender a sua conta.  

Em relação à forma como o pagamento das viagens é feito, a plataforma 

se considera um agente limitado de cobrança de pagamento. A Uber afirma que o 

motorista tem o direito de cobrar do usuário um valor pela realização da viagem, mas 

aponta que a aceitação em realizar uma corrida implica a concordância de cobrar do 

usuário o valor recomendado. É possível um outro valor, porém somente se for menor 

que o recomendado.  

O formato adotado pelo aplicativo Lady Driver é pautado em resgate dos 

valores recebidos no momento que for mais oportuno e interessante para a motorista, 

podendo o valor ser conferido na aba “saldo da conta” no aplicativo. Caso o resgate 

não seja feito, um repasse automático será realizado sempre nas quintas-feiras, com 

o valor referente a viagens fechadas até o domingo às 23h59 (LADY DRIVER, 2019).  

O preço da viagem e a taxa da Uber podem ser alterados e reajustados 

discricionariamente pela plataforma. A oferta de gorjetas é facultativa, sendo 

apontado para o passageiro que isso não é esperado ou necessário. Além disso, a 

plataforma revisa o valor cobrado do usuário se identificar problemas no trajeto, como 

a realização da viagem em rotas ineficientes – o que significa não seguir o aplicativo 

de trânsito e navegação recomendado –, falha no encerramento da viagem ou erro 

técnico da Uber. 

De acordo com a cláusula 7.2 dos termos e condições gerais dos serviços 

de intermediação digital, o motorista 

[...] nomeia a Uber como seu agente limitado de cobrança de pagamento 
unicamente com a finalidade de aceitar o Pagamento do Usuário através da 
funcionalidade de processamento de pagamentos facilitada pelos nossos 
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Serviços, e o Pagamento do Usuário feito à nós (atuando como seu agente 
limitado de cobrança) será considerado como se o Usuário pagasse 
diretamente à Você. O Pagamento do Usuário é o único pagamento que será 
feito à Você por um Usuário por uma Viagem específica” (UBER, 2019, p.4).  

Especificamente sobre as alterações de preço e da taxa de serviço, os 

referidos termos da Uber destacam que 

[...] a Uber enviará à você uma notificação sobre qualquer alteração em 
qualquer dos valores do preço base, distância e/ou tempo, assim como no 
preço fixo e no preço mínimo de cada viagem. a sua utilização dos serviços 
da uber após qualquer mudança no cálculo do preço será interpretada como 
concordância sua em relação à mencionada alteração” e “a uber reserva o 
direito de ajustar a forma como a taxa de serviço é calculada e a parcela fixa 
a qualquer tempo, a critério exclusivo da uber, com base nas condições e 
fatores do mercado local (UBER, 2019, p. 6). 

Os custos com combustível, seguro do veículo, manutenção do automóvel, 

telefonia móvel, planos de dados e os que eventualmente existam com financiamento 

ou aluguel do carro são de responsabilidade dos motoristas, assim como o 

recolhimento de tributos sobre os seus rendimentos58.  

 

5.4.3.6 Relacionamento em formato de parceria com os aplicativos sem vínculo 

A Uber afirma que a principal vantagem da plataforma é a liberdade de o 

trabalhador gerenciar os seus horários e administrar os seus ganhos. De acordo com 

a empresa, existem diversos motivos para se tornar um motorista, que são:  

✓ autonomia para escolher quando trabalhar;  
✓ possibilidade de determinar os locais em que irá dirigir;  
✓ receber conforme a demanda das viagens e o tempo e a distância 

percorridos;  
✓ garantia de segurança e integridade dos motoristas, bem como da 

realização dos melhores trajetos por meio do aplicativo oferecido pela 
plataforma;  

✓ recebimentos semanais;  

 
58 UBER. Termos e condições gerais dos serviços de intermediação digital. cit., p. 7. Em relação ao 

plano de dados, a Uber afirma nos termos e condições gerais dos serviços de intermediação digital 
(cláusula 8) que “note que utilizar nossos Serviços poderá consumir uma quantidade alta de 
dados, e recomendamos que você utilize um plano de dados ilimitado, ou no mínimo, com limites 
muito altos de utilização de dados. Nós não cobriremos nenhuma taxa, custo ou excessos de uso 
associados ao seu plano de dados” (2019, p. 7).  
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✓ oferta de descontos para locação de veículos, combustível e manutenção 
dos carros e telefones celulares e assinaturas de plano de telefonia móvel 
(UBER, 2018)  

No tocante à segurança, a plataforma coloca que não admite o contato 

físico entre motorista e usuários, o uso de linguagem ou gestos inapropriados, o 

contato indesejado com usuários após o término da viagem e a violação da lei 

enquanto usa a Uber, bem como espera que a condução seja feita com segurança. 

A constatação de práticas violentas, abusivas, assediadoras, discriminatórias, ilegais 

ou impróprias levam à desativação da conta (KALIL, 2019). 

A plataforma tem uma política de não admitir motoristas que dirijam sob o 

efeito de álcool ou drogas ilícitas e que carreguem armas de fogo. Ainda, classifica 

como atividades inaceitáveis transportar passageiros que não estão cadastrados na 

plataforma enquanto o aplicativo é utilizado, descumprir os termos e condições gerais 

dos serviços de intermediação digital que os motoristas aceitam quando ocorre o 

cadastro na Uber (ou quando realizam uma corrida após a atualização dos termos, o 

que é tido como aceitação do novo conteúdo), oferecer serviços de transporte fora do 

aplicativo para clientes durante viagem feita pelo aplicativo e instalar câmeras de 

vídeo internas no veículo. A contrariedade a essas diretrizes leva à exclusão da 

plataforma (UBER, 2019). 

A Uber rejeita atividades fraudulentas por entender que a relação 

construída entre a plataforma, motorista e usuário é fundada na confiança, e qualquer 

conduta que a coloque em risco é repudiada. Entende-se como fraude o aumento 

deliberado de tempo ou distância das corridas, o registro de perfis falsos para burlar 

o sistema e a solicitação de pagamento indevido.  

A plataforma aponta como igualmente inadmissível a utilização de veículo 

não cadastrado para a realização de viagem ou a permissão do uso da conta por 

terceiro. Há grande preocupação em relação a esse último aspecto, dado que a Uber 

menciona como medida de segurança a verificação de identidade dos motoristas, ao 

exigir que façam fotos de si próprios periodicamente quando acessam o aplicativo. 

Da mesma forma, a constatação de qualquer dessas situações é motivo para 

desativação da conta.  
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Em algumas cidades, a Uber exige que os veículos circulem pela cidade 

com identificação da plataforma, geralmente um adesivo. Em São Paulo, o Decreto 

n. 58.595/2019 introduziu o art. 15-D, V no Decreto n. 56.981/2016, e condicionou a 

emissão do CSVAPP ao uso de “dístico identificador das OTTCs”59.  

 

5.4.3.7 Gerenciamento operacional e funcional via algorítmico   

Apesar do discurso apresentado pela Uber, existem pesquisas que 

questionam a liberdade e autonomia que os motoristas teriam. Rosenblat e Stark 

(2016) afirmam que há diversas evidências de que a empresa promove o 

gerenciamento algorítmico dos trabalhadores. A mais significativa é a combinação da 

aceitação cega das viagens e dos passageiros com a política de fixação das tarifas e 

a determinação do preço dinâmico pelo algoritmo. 

O motorista, ao aceitar realizar uma viagem que a Uber lhe oferece, 

assume o risco de o trajeto não ser lucrativo, uma vez que o destino e a estimativa 

de seus ganhos lhe são informados somente após concordar com a oferta. O 

cancelamento de viagens não rentáveis, que poderia ser um instrumento de 

expressão de insatisfação com a corrida, pode levar à exclusão da plataforma. Trata-

se de uma demonstração da maneira como a Uber usa a sua vantagem diante dos 

trabalhadores para esconder informações relevantes sobre o mercado e definir os 

padrões da prestação de serviços (CALO; ROSENBLAT, 2017). 

O valor da tarifa, estabelecido unilateralmente pela plataforma, não é 

discutido com os trabalhadores, podendo os motoristas negociar com os passageiros 

somente valores menores que o determinado pela Uber. Esse cenário demonstra que 

a plataforma tem total poder em controlar e modificar os valores das viagens, o que 

limita de maneira significativa a retórica frequentemente usada pela Uber a respeito 

 
59 OTTCs são as operadoras de tecnologia de transporte crendenciadas, ou seja, as plataformas de 

transporte.  
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da autonomia dos motoristas e do caráter empreendedor da atividade (KALIL, 2019).  

A fixação de tarifas baixas para trabalho de rotina no setor de transporte 

estimula os motoristas a trabalharem mais horas para atingirem suas necessidades 

financeiras, tornando seu horário de trabalho mais rígido. Ainda, a Uber oferece 

vantagens para grupos de motoristas que mantenham determinado desempenho, 

como aceitar uma determinada porcentagem de viagens, completar um certo número 

de trajetos por hora, ficar on-line por uma quantidade de minutos em uma hora e ter 

uma média de avaliações elevada.   

Esse sistema enfraquece a narrativa de liberdade e escolha que a Uber 
promove para os seus motoristas, enquanto simultaneamente mascara a 
hierarquia em que motoristas selecionados são convidados a ganhar mais 
com base em um critério opaco. Motoristas têm liberdade de dirigir em horas 
“flexíveis” a tarifas baixas, mas sua flexibilidade é modulada para a demanda 
e dependente dessa, como da viabilidade das tarifas (ROSENBLAT; STARK, 
2016, p.76). 

No mesmo sentido, Prassl (2016, 2018) afirma que os elevados custos 

para se manter um veículo rodando e os reduzidos valores das tarifas levam os 

motoristas a dirigirem por muitas horas. Os baixos pagamentos feitos aos 

trabalhadores são um dos principais instrumentos para garantir que os motoristas 

ficarão disponíveis por muitas horas, o que é essencial para atender rapidamente a 

demanda dos clientes da plataforma. 

O fato de a Uber apresentar-se como uma empresa de tecnologia que 

oferece um software que conecta motoristas e passageiros busca fazer com que se 

exima de quaisquer consequências negativas do negócio, atribuindo-as a elementos 

externos em vez de uma hierarquia imposta ou uma questão da estrutura de poder 

da relação de trabalho (ROSENBLAT; STARK, 2016). 

Nas disputas entre motoristas e passageiros, a Uber atua como instância 

decisória, como na análise das reclamações sobre um trajeto maior do que o 

esperado, sobre sujeira ou danificação do veículo, entre outros. Entre os 

trabalhadores, há uma percepção de que a plataforma tende a decidir os casos em 

favor dos usuários. Geralmente, há um desequilíbrio na relação: em muitas situações, 

a Uber é capaz de analisar a conduta dos motoristas por meio de informações obtidas 
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a partir do rastreamento de suas atividades, enquanto os trabalhadores têm o ônus 

de apresentar os dados ou documentos para demonstrar que as suas reivindicações 

procedem (KALIL, 2019).  

Em relação ao preço dinâmico, a plataforma anuncia que o seu principal 

objetivo é aumentar a oferta de viagens, apesar de existirem evidências indicando 

que ocorre apenas o redirecionamento físico dos motoristas trabalhando quando a 

demanda aumenta. Esse mecanismo não é confiável para os trabalhadores, tendo 

em vista que leva em conta o local do passageiro e não o do motorista. Assim, no 

caminho dos lugares em que há preço dinâmico, pode ser oferecida uma viagem de 

um usuário que não está em local no qual a demanda está maior e, se recusada, pode 

ensejar consequências negativas para o motorista. Ainda, alguns passageiros 

manipulam o local de embarque para não terem que pagar a tarifa com o preço 

dinâmico (ROSENBLAT; STARK, 2016; KALIL, 2019). 

A Uber afirma que o preço dinâmico é administrado de maneira 

automatizada e por algoritmos. Contudo, permite produzir e coordenar grupos de 

trabalhadores em resposta à dinâmica das condições de mercado, sem justificar os 

incentivos para a conformação desses grupos. Muitos motoristas ficam insatisfeitos 

com esse instrumento por ser determinado de maneira inconstante.  

O preço dinâmico é parte de um esforço da Uber em estimular o 

comportamento dos motoristas para exercer controle sobre suas atividades, incluindo 

mapas de calor para mostrar as áreas mais atrativas para dirigir, fornecendo 

incentivos e fazendo contato frequente por meio de mensagens. Os trabalhadores 

assumem os custos de ficarem disponíveis e acessíveis o maior tempo possível à 

plataforma sem qualquer garantia de que terão trabalho remunerado. Os estímulos 

dados pela plataforma aos seus trabalhadores são a parte visível do sistema da Uber: 

há indução dos motoristas para que estejam em determinados locais em certas horas, 

ao passo que se mantém a aparência de que o sistema apenas reflete a demanda 

por trabalhadores, num quadro em que esses teriam total liberdade de escolherem 

ignorar as mensagens do aplicativo (ROSENBLAT; STARK, 2016; KALIL, 2019). 

Essa mesma política de delimitação das melhores áreas, estabelecendo 
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valores diferentes e com identificação dos melhores horários e valores, por meio de 

mensagens ou alertas via aplicativo, também é adotada pela Lady Driver. A gestão 

do aplicativo delimitou uma área que denominaram “área pink”, e semanalmente as 

motoristas recebem promoções para cumprirem metas de tempo e valor (vide Figura 

7). 

A comunicação entre os motoristas e a Uber ocorre de maneira 

assimétrica. Os mecanismos existentes para os trabalhadores se comunicarem com 

a plataforma são limitados e distribuídos em centros de apoio decentralizados. 

Geralmente, os motoristas conseguem apresentar demandas, mas não têm poderes 

para negociarem suas condições de trabalho com representantes da empresa. Parte 

dos atendentes da Uber, que respondem aos motoristas, trabalham em empresas 

terceirizadas, e outra parte são robôs que tentam solucionar casos a partir da 

identificação de palavras-chave nas mensagens enviadas (ROSENBLAT; STARK, 

2016; KALIL, 2019). 

 
Figura 12 – Delimitação geográfica da área ‘pink’ – regiões de atendimento com promoções do App 
Lady Driver 
Fonte: site www.ladydriver.com.br 



Descrição dos Dados | 228 

 

 

 

Outro aspecto que demonstra o controle do trabalho pela plataforma é o 

sistema de avaliação dos motoristas. Os passageiros são alçados à posição de 

gerentes, cuja atribuição de nota após o término da viagem influencia diretamente a 

permanência do trabalhador na plataforma e a quantidade de viagens recebidas. O 

parâmetro da avaliação é estabelecido pela Uber ao criar expectativas sobre como o 

serviço deve ser prestado. Nesse sentido, para obter boas notas, os motoristas 

devem se comportar de modo a proporcionarem uma experiência homogênea para 

todos os usuários. Isso também levanta questionamentos a respeito da autonomia e 

liberdade dos motoristas, dado que devem oferecer um serviço padronizado pela 

Uber (ROSENBLAT; STARK, 2016; KALIL, 2019). 

No mesmo sentido, Abílio (2017) afirma que a plataforma define as regras 

e os critérios de avaliação dos motoristas e seu trabalho, com os usuários analisando-

os ao término de cada viagem realizada. A fiscalização do trabalho é transferida para 

a esfera do consumo, em que os usuários se transformam em um gerente coletivo 

que certifica constantemente o serviço prestado. Assim, por meio de sistema de 

avaliação, é possível manter um determinado nível de produtividade dos motoristas e 

a adequação às regras estabelecidas, o que é essencial para a viabilização do serviço 

prestado e o cultivo da marca perante o público (ABÍLIO, 2018; 2019). 

A Uber também interfere na quantidade de horas que o motorista pode 

trabalhar diariamente. Em fevereiro de 2018, a plataforma anunciou que, nos Estados 

Unidos, os motoristas que permanecessem 12 horas em atividade seriam colocados 

automaticamente em modo off-line. Após seis horas de desconexão, poderiam ficar 

novamente on-line e voltar a receber chamadas para viagens. A restrição foi 

divulgada como uma forma de combater a condução de veículos por motoristas com 

sono (SADOWSKI, 2016).  

Assim, a Uber entende que garante a segurança dos trabalhadores e 

usuários e preserva a flexibilidade de horários (SIDDIQUI, 2018). Apesar disso, foi 

entendido como uma resposta às pressões sofridas pela plataforma, especialmente 

após jornais publicarem relatos de motoristas dirigindo entre 16 e 19 horas para 

conseguirem obter a renda necessária para sobreviver (KALIL, 2019)  
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Existem outros mecanismos que a Uber utiliza para modular o 

comportamento dos motoristas, com enfoque em incentivos psicológicos e outras 

técnicas criadas pelas ciências sociais para influenciarem quando, onde e quanto os 

trabalhadores dirigirão. A plataforma adota técnicas de videogame, gráficos e 

recompensas não monetários de caráter simbólico para induzir os motoristas a 

trabalharem mais, inclusive em horários e locais menos rentáveis para eles 

(SCHEIBER, 2017). 

A empresa envia mensagens aos motoristas estimulando-os a atingirem 

um determinado objetivo concreto para, assim, motivá-los a realizar viagens. Por 

exemplo, a plataforma emite alertas para os trabalhadores avisando-os de que estão 

próximos de alcançarem suas metas financeiras para determinado dia (ou mesmo um 

valor arbitrário fixado pela empresa) quando tentam se desconectar do aplicativo e 

manda notificações parabenizando-os por terem feito um certo número de viagens 

em um dado período. O desenho do aplicativo também tem um papel importante 

nesse processo, uma vez que se destacam as opções que mantêm os motoristas 

trabalhando. No primeiro exemplo, ao serem avisados da proximidade em atingirem 

as suas metas, apresentam-se as alternativas de se desconectarem ou continuarem 

dirigindo, com maior realce dessa opção (KALIL, 2019). 

É comum os motoristas receberem ofertas de corridas antes que a viagem 

em curso termine, por meio de um algoritmo chamado expedição prospectiva. Para 

os trabalhadores, é positivo por não os fazer aguardar muito tempo para uma nova 

corrida. Para a empresa, é importante por manter os motoristas dirigindo por mais 

tempo em períodos de maior demanda. Contudo, há um grande espaço para 

enfraquecer o autocontrole dos motoristas, uma vez que as ofertas aparecem 

automaticamente, a menos que o trabalhador suspenda o envio (SCHEIBER, 2017). 

A Uber também envia mensagens aos motoristas com o objetivo de incitar 

um espírito competitivo que alimenta uma compulsão comparável ao jogo, como a 

indicação do número de viagens realizadas durante a semana, a quantia recebida, as 

horas trabalhadas e a média de avaliações recebidas. Ainda, a plataforma atribui 

distintivos aos motoristas que atingem determinados objetivos estabelecidos pela 
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empresa. Essa técnica é denominada gamificação, cujo principal objetivo é induzir os 

motoristas a internalizarem o comportamento desejado pela empresa e atenderem às 

demandas da plataforma (FOWLER, 2018). 

Também é relevante destacar o Programa 6 Estrelas que a plataforma 

adota em algumas cidades brasileiras. Existem três categorias de motoristas: prata, 

ouro e diamante, divididas conforme a avaliação média do motorista e o número de 

viagens realizadas no mês. Os critérios variam conforme o local, mas a nota mínima 

identificada foi de 4,75 e a menor quantidade de corridas foi de 240. As vantagens 

concedidas aos motoristas nesse programa são: suporte prioritário e promoções 

exclusivas para aumentar a remuneração para as três categorias e multiplicador de 

ganhos das viagens conforme a categoria (UBER, 2019)60.  

Cherry (2016) afirma que a estrutura do trabalho na Uber aponta que 

diversas atividades são invisíveis, sejam as que não se consideram para efeitos de 

remuneração – como o motorista ficar on-line aguardando o recebimento de oferta 

para realizar uma viagem –, sejam as que não são reconhecidas como trabalho. A 

caracterização da atividade do motorista como empreendedora vai no mesmo 

sentido, esvaziando o conteúdo laboral do ato de dirigir em troca do pagamento de 

valores.  

O fato de os trabalhadores terem de se comportar conforme as diretrizes 

da empresa, esforçando-se para fazer da viagem uma experiência agradável para o 

cliente – o que se denomina trabalho emocional –, não é considerado como atividade 

produtiva e é igualmente tornado invisível pela estrutura posta (CALO; ROSENBLAT, 

2017). 

A dinâmica que a plataforma imprime nos termos e condições de serviço 

de intermediação digital é outro elemento que demonstra a disparidade de forças na 

relação entre a Uber e os motoristas. Além de esses termos serem estabelecidos 

unilateralmente pela empresa, há mudanças frequentes em seu conteúdo, com as 

 
60 UBER. Clube 6 estrelas: o exclusivo clube de vantagens dos melhores motoristas parceiros da 

Uber. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/blog/rio-de-janeiro/clube-6-estrelas-rio-de-
janeiro-2/>. Acesso em: 7 dez. 2018 
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quais os trabalhadores devem concordar assim que acessam o aplicativo. Muitas 

vezes se alteram questões significativas, como a fórmula de cálculo do preço das 

viagens; é dado o aceite para se realizarem as viagens e os termos são lidos 

posteriormente (KALIL, 2019).  

Há casos em que são fixados termos mais agressivos e, após um 

determinado período, retorna-se à situação anterior. A ausência de registro dos 

termos que regem cada tempo da relação deixa os trabalhadores em desvantagem, 

dado que lhes é disponibilizada somente a última versão. Nesse sentido, fica evidente 

que os motoristas têm dificuldade em acompanhar as constantes mudanças e a 

complexidade dos termos, o que deixa a plataforma com maior domínio da situação.  

 

5.5 Discursos positivos das motoristas de aplicativo  

Nesta seção, abordarei os sentimentos das motoristas inseridas nas 

plataformas de aplicativos. Conforme relatado pelas entrevistadas, elas se encontram 

em um momento complexo, em que a maioria estava desempregada, e o surgimento 

dos aplicativos foi percebido por todas como uma oportunidade de obtenção de 

rendimentos, sendo para algumas a única fonte de renda, para outras, a renda 

principal somada a outras formas de rendimentos, e, para uma minoria, apenas um 

mero complemento de renda ou apenas um subterfúgio para ocupação do tempo 

diário e sair do espaço da casa.  

Anteriormente relatei o cotidiano das entrevistadas em todas das 

demandas: profissional, pessoal, familiar, doméstica, acadêmica e social, que 

permeiam de maneira imbricada o dia delas. Abordei responsabilidades, conflitos e 

formas de conciliação adotadas por elas para conseguirem gerir de maneira 

satisfatória com resultados, dentro da perspectiva delas. Contudo, percebi a 

supervalorização do tempo trabalho em detrimento do tempo descanso, acarretando 

consequentemente prejuízo para o estado físico das entrevistadas.  
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A maioria mostrou-se muito cansada, algumas, em estado de quase 

adoecimento e quase a totalidade delas, com extrema dificuldade financeira. Porém, 

uma fala recorrente e latente foi a manifestação dos sentimentos de muita felicidade, 

satisfação, valorização e, às vezes, até gratidão por ter a oportunidade de existir um 

trabalho onde elas consigam se organizar e fazer tudo o que se acham responsáveis 

por fazer. Assim, esta seção tem por foco discorrer sobre os relatos das entrevistadas 

que reforçam uma visão positiva da profissão, visão essa carregada de sentido. 

Quando solicitava que as entrevistadas relatassem suas experiências e 

sentimentos na profissão em que atualmente estavam trabalhando, em sua maioria 

percebia, nos relatos, algumas falas que remetiam ao prazer no trabalho, pois elas 

enfatizavam que eram apaixonadas por dirigir, que adoravam o que faziam, que 

estavam gostando de ser motorista de aplicativo e que eram felizes apesar de tudo, e 

uma delas disse: “Eu amo tanto dirigir que se eu não precisasse pagar contas eu faria 

de graça [...] todo mundo da minha família me procura para levar porque eu vou de 

bom coração” (Maria Clara, 33 anos).  

Para mim, foi notório o sentido de importância que o trabalho tem, nesse 

momento em que elas se encontram, porque normalmente algumas das entrevistadas 

tinham empolgação e muita força na fala, tentando descrever a felicidade que estavam 

sentindo em poder fazer o próprio dinheiro e bater as próprias metas, mesmo que isso 

tivesse um preço a ser pago no final.  

Eu sou muito feliz desenvolvendo essa atividade porque eu sou compensada 
de outra maneira né. Eu cuido do meu filho desde que ele nasceu, eu educo 
da minha maneira, e eu estou muito contente com o resultado (Maria 
Conceição, 35 anos) 

[...] a única coisa que eu quero deixar registrado aqui é que eu trabalho 
porque eu gosto de trabalhar mesmo, por minha escolha e apesar de não 
ganhar muito lucro e estou feliz assim (Maria de Lourdes, 41 anos) 

[...] tenho 485 elogios de usuários. Olha os comentários: “excelente 
atendimento”, “muito educada”, “ótima em tudo, essa nasceu com o espírito 
de saber doar o máximo de si, seja onde for”. Então, isso daqui pra mim, não 
tem preço, é o que me faz muito feliz hoje, é exatamente isso [Maria Augusta, 
37 anos) 

[...] eu considero que sou mais feliz hoje, não tenho que engolir sapos, num 
trabalho que eu tenho que fazer o meu dinheiro. Sei que se eu não sair de 
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casa eu não vejo o dinheiro, não tenho salário. [...] Só de eu não me sentir 
presa, não me sentir mandada, já me sinto bem [...] amo dirigir, amo a 
liberdade [...] eu só deixaria o volante se alguma coisa me rendesse mais 
dinheiro (Maria Clara, 33 anos) 

[...] eu adoro dirigir, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e se eu 
pudesse, eu teria feito antes até, porque eu acho que eu perdi muito tempo 
em escritório, muito tempo sabe, seguindo regra e não sei o quê (Maria 
Carolina, 28 anos) 

Outras falas também reforçavam, além da satisfação de estar dirigindo, o 

fato de se sentirem empoderadas, donas de si e capazes de fazerem qualquer coisa, 

de poder comprar o que quisessem, de poder sonhar e correr atrás porque 

alcançariam.  

Eu falei uau, eu sou pica das galáxias, sabe. Eu posso pagar coisas para 
mim. Gente tô pagando um carro para mim, sabe. Foi a primeira vez na vida 
que eu pude fazer isso. Então, esse primeiro passo autônomo assim, foi muito 
empoderador, sabe, fiquei me sentindo empoderada. Eu me senti pica das 
galáxias. Eu me senti dona de mim, de poder fazer o que eu quisesse, sair 
na hora que eu quiser e voltar a hora que eu quiser, ir para onde eu quiser 
(Maria Alice, 45 anos) 

Muitas entrevistadas reforçaram o desejo que elas tinham de as outras 

mulheres perceberem isso. Esse desejo fica compreensível ao perceber que, dos 

profissionais hoje trabalhando nos aplicativos, elas são apenas 6% de toda a frota 

circulante pela cidade de São Paulo. Então, elas relataram diversos momentos de 

felicidade, conforto e segurança que as passageiras demonstravam ao verem uma 

mulher dirigindo.  

[...] eu sou uma pessoa que eu busco empoderar as mulheres. Eu sou uma 
pessoa que busco tipo ajudá-las a serem pessoas melhores (Maria 
Aparecida, 35 anos) 

[...] eu realmente gostaria de poder fazer, é de fazer com que mais mulheres 
dirigissem, porque é um trabalho que pra nós mulheres, é muito bom [...] mêo, 
eu sou mulher, eu tenho condição, eu vou atrás, eu vou buscar, eu sou 
guerreira, eu consigo [...] vocês podem o que vocês quiserem, vocês 
dominam o mundo, vocês são mulheres, dentro do seu carro quem manda é 
você, não é ninguém, é você. Entrou dentro do seu carro, são as suas regras 
(Maria Augusta, 37 anos) 

Para Maria Conceição, não estar no mercado de trabalho e ser dona de 

casa, para ela, seria desempoderador. 
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Hoje em dia os tempos mudaram, a mulher precisa estar no mercado de 
trabalho, precisa realmente trazer dinheiro pra casa, então, isso é um 
empoderamento, a mulher deixar de ser submissa, deixar de ser dependente 
financeiramente, então isso é o empoderamento da mulher pra mim. Eu me 
sinto assim, eu não me sinto assim quando eu não estou trabalhando, né, 
porque realmente eu fui educada, criada pra esse futuro, pra trabalhar fora, 
né. Então, estar fora disso, me desempodera, eu não fui criada, não fui 
preparada pra ser dona de casa (Maria Conceição, 35anos) 

Dentro dos sentidos relatados pelas entrevistadas, além do prazer de 

dirigir, da felicidade em poder ocupar esse espaço e do empoderamento, elas também 

contornaram questões que permeavam a essência do sentido para estarem nessa 

profissão, que vão, nesse momento, além da questão financeira, e são a autonomia 

para decidir o que fazer, liberdade para escolher como fazer e flexibilidade para definir 

quando fazer.  

[...] como eu tenho essa autonomia, eu posso fazer o que eu quiser entendeu, 
eu acho isso é muito importante (Maria Carolina, 28 anos) 

[...] como motorista, se eu estiver com problema e eu estiver com uma 
situação, eu posso ir embora, se acontecer alguma coisa que a gente não 
esteja se sentindo bem, a gente tem uma autonomia da gente resolver não 
trabalhar naquele dia (Maria Clara, 33 anos) 

[...] ter um horário pra entra, pra eu ter um horário pra sair, não consigo mais 
me adaptar a isso, porque hoje eu sou minha própria chefe, mas eu vou te 
fala, eu sou uma chefe tão chata, pensa numa chefe chata, numa pessoa 
exigente, sou eu mesma, comigo mesma, tem que ser na hora e bem feito 
(Maria Augusta, 37 anos) 

[...] quando eu não quero trabalhar, eu não trabalho. Não sou rica, meu marido 
não é rico, mas sei lá, gosto disso (Maria das Graças, 57anos) 

O sentido para mim é que eu sou livre, eu me sinto livre, eu vou para onde eu 
quero, eu faço o horário que eu quero, o dia que eu quero, ninguém me 
obrigada a nada. Eu gosto de me sentir livre, não dar explicação, não tem 
hora para acordar, não tem hora para começar, o dia e a hora que eu quero. 
Amanhã se eu não quiser ir trabalhar eu não vou porque eu não tenho aquela 
obrigação (Maria de Lourdes, 41 anos) 

Dentro desse contexto da vivência das motoristas, elas sempre iniciavam 

verbalizando o quão estavam felizes por serem donas de si, serem autônomas, 

empoderadas, que tinham o poder nas mãos de fazer o próprio salário e que estavam 

satisfeitas porque o mercado não pagaria o mesmo que recebiam, e algumas que não 

tinham mais aceitação no mercado pela idade que já tinham alcançado.  



Descrição dos Dados | 235 

 

 

 

Contudo, ao solicitar que contassem casos e situações vividas por elas, 

diversas falas surgiram que mostraram o contexto que se encontra pautado em 

isolamento social, perda de amigos, muitas dores e início de adoecimentos físicos e 

psicológicos, e até diversas situações de emboscadas, algumas resultando em 

assaltos. Esses pontos serão abordados na próxima seção.  

 

5.6 Vivências de exploração e sofrimento no trabalho  

Esta seção visa apresentar as vivências diárias das motoristas que 

caracterizam um cenário de exploração no trabalho e que geram sofrimentos físicos e 

psíquicos em consequência das situações de precariedade. Esse formato de trabalho, 

em que as motoristas são desamparadas legalmente por não serem consideradas 

trabalhadoras pelas empresas detentoras das plataformas dos aplicativos, mas são 

tratadas como empreendedoras autônomas prestadoras de serviços, tem se revelado 

desgastante e oneroso para a maioria das pessoas que está inserida nas plataformas 

como motorista.  

[...] a gente trabalha muito e não ganha tanto como deveria tem hora que a 
gente fala ‘Será que está valendo a pena’ porque tem muito gasto. Tem muito 
gasto mesmo nesses últimos dois meses eu tive um gasto de R$ 1.500 e 
parece que quando a gente põe na ponta do lápis a gente percebe que não 
rende tanto, parece que a gente tá trabalhando e não ganha o que deveria 
(Maria João, 55 anos) 

[...] se a gente fosse pegar e fazer a conta tipo certinha, a conta não ia fechar, 
eu sei que não ia entendeu, a gente tipo paga aqui pra ganhar ali entendeu, 
mas enfim é o que tem pra hoje (Maria Aparecida, 35 anos) 

Mas aqui no Brasil não tem lei q nos proteja dessa exploração [...] Não temos 
voz pra dizer qto vale nosso trabalho [...] Eles definem o menor preço e 
ficamos sujeitos (GW-7; MotApp-001; 01/07/2019 às 11h01) 

Falta um órgão que regulamente as políticas da empresa sabe, muitas delas 
são abusivas, insalubres sabe. Eles fazem os motoristas trabalhar, não que 
eles obrigam, ninguém bota uma arma na cabeça e fala pra fazer isso né, 
mas os incentivos que eles dão é tipo ‘trabalhe 48 horas’. Eles não falam 
dessa forma, eles falam ‘faça 200 viagens nesse final de semana e ganhe 
mais 500,00’. Se é para um cara fazer 200 viagens num final de semana, ele 
nem precisa dormir, entendeu. E aí ele fica na base do café e energético, 
super insalubre né, [...] elas fazem o que elas quiserem né. Bem complicado 
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isso. [...] Não tem a quem recorre (Maria Augusta, 37 anos) 

De acordo com os relatos das entrevistadas, essa profissão também é 

desgastante por ser uma atividade insegura, que não possui monitoramento policial 

em áreas de risco, e alguns aplicativos direcionam muito para áreas perigosas, 

inexiste proteção em casos de sinistros e furtos, acidentais ou provocados, como é o 

caso de Maria Alice, 45 anos. Ela comentou que deveria ter desistido na primeira 

semana porque era inexperiente, e os aplicativos não treinam, não passam 

informações, e o pior, na visão dela, é a questão de corrida com destino às cegas, 

pois ela só fica sabendo do roteiro do passageiro depois que ele já está dentro do 

carro.  

[...] foi emblemática a primeira semana, que eu fui cair em Diadema. oi assim, 
eu peguei umas meninas lá no Jabaquara, eram vai 10 horas da noite [...] 
peguei elas lá pra levar pra Diadema e assim, tem os lugares que os 
motoristas nunca querem ir [...] Não é preconceito, é porque as coisas 
realmente acontecem. As vezes não é a pessoa do bairro, não é o morador, 
a gente só evita porque é perigoso, é risco. [...] Tem gangues especializadas 
em Uber né, e eu não sabia de nada disso [...] Eu fui entrando no meio do 
mato, assim, mato, mato, mato, meu Deus do céu né. Deixei as meninas, e 
aí pra voltar, o waze não funcionava, de madrugada, gente que pânico, eu saí 
de lá rezando, rezando e torcendo pra acha uma placa, sabe assim ‘São 
Paulo’, “ai meu Deus São Paulo, é isso, quero ir pra São Paulo” (Maria Alice, 
45 anos) 

Esse cenário de insegurança devido ao desconhecimento do destino do 

passageiro é relatado por todas as motoristas. Outra questão relatada por elas que 

aumenta a incerteza e desconfiança refere-se ao cadastro de pessoas não idôneas 

nas plataformas. São cadastros com informações não verídicas, sem foto, com 

pagamento em dinheiro de pessoas que têm o único objetivo de assaltar as pessoas 

que trabalham como motoristas de aplicativos. Essa inobservância, pelos aplicativos, 

dos dados cadastrais das pessoas que se inserem nas plataformas expõe as pessoas 

que estão dirigindo para os aplicativos às situações de insegurança e vulnerabilidade. 

Nos grupos de WhatsApp, normalmente, circulam muitas informações com 

foco em ajudar as motoristas a se protegerem tanto de situações de risco quanto de 

locais considerados perigosos devido aos altos índices de violência, visando, dessa 

forma, reduzir um pouco as situações de vulnerabilidade e insegurança. 

16 Lugares mais perigosos para motoristas de Táxi e App, segundo mapa 
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estatístico de assaltos a motoristas de táxi e aplicativos: 1 lugar – Diadema, 
2 lugar – Carapicuíba, 3 lugar - Conceição (Osasco), 4 lugar – Brasilândia, 5 
lugar - Capão Redondo, 6 lugar - Jardim Ângela, 7 lugar – Paraisópolis, 8 
lugar – Americanopolis, 9 lugar – Pimentas, 10 lugar – Brás, 11 lugar - Jd de 
Abril, 12 lugar – Itaquera, 13 lugar - Jd Jaqueline, 14 lugar - Jd João XXIII, 15 
lugar - Alba (Vila Mascote), 16 lugar - Jd Elba (comunidade da Ilha) (GW-7; 
Maria Vitória, 51 anos; 27/06/2019 às 21h27) 

De acordo com o relato das entrevistadas, percebi que a diluição dos 

rendimentos, seja por aumento de motoristas nas ruas ou seja por aumento do 

combustível, fez com que elas intensificassem ainda mais a jornada de trabalho para 

conseguir manter seus gastos mensais. A maioria faz mais de oito horas diárias, 

ultrapassando o tempo regulamentado pelas normas da CLT. Algumas comentaram 

dirigir em torno de 12 a 14 horas por dia, e algumas chegam a dirigir “viradas”, rodar 

direto todo um final de semana ou feriado.   

Sabe qual o Maximo que eu fiz na uber em 7 meses? Um dia eu fiz 350 reais, 
mas eu trabalhei 12 horas sem parar, não parei nem para comer (Maria 
Beatriz, 43 anos) 

Mêo, eu e meu marido, a gente trabalhou muito em dezembro, muito, muito. 
Então a gente chegava em casa 10 horas da noite, eu fazia um lanche, a 
gente comia, deitava, dormia e no outro dia 4 horas da manhã a gente tava 
de pé e pau pra rua; fazia um cuscuz, a gente comia e era o que a gente 
comia o dia inteiro, porque a gente não parava de trabalha, 
enlouquecidamente, aquela coisa assim, sabe (Maria Augusta, 37 anos) 

[...] eu gosto eu gosto de trabalhar à noite, eu saio 7:30 da noite, né e volta 
as 3, 4 horas da manhã, mas já cheguei em casa amanhecendo, muitas 
vezes, com o sol no meu rosto, muitas vezes (Maria das Graças, 57 anos) 

Eu começo as 7h, fico a manha toda e prefiro ficar direto até as 8h da noite 
[...] depois das 10 eu já não faço mais [...] eu não tenho esse perfil, eu sou 
altamente diurna, quando chega assim 8 horas eu já começo a sentir sono, 
quero dormir com as galinhas, acordo com os galos (Maria Cristina, 58 anos) 

[...] no final de semana eu saía exclusivamente para trabalhar com aplicativos, 
tinha domingo que eu trabalhava 12 horas direto, só lanchinhos no carro, 
pouca água pra não perder tempo, saia as 8 horas da manhã mais ou menos 
e voltava por volta das 10 horas da noite (Maria dos Anjos, 56 anos) 

No carnaval eu fiz bastante corrida, eu só sei dizer que eu fiz mais de 60 
corridas em 2 dias. Eu não dormi, eu tô te falando, eu virei a noite, que nem 
ontem, eu viro. De sexta pra sábado, eu saio daqui de casa 6 hora da manhã 
só chego no sábado né, no outro dia 8 horas (Maria Antônia, 54 anos) 

[...] eu não tenho horário certo, eu procuro sair de manhã, então eu acordo às 
5 horas e saio por volta das 6 horas né, e para voltar eu volto dez, meia-noite 
depende do dia, depende do meu estado né, depende de vários fatores, mas 
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a média é aquela que eu te falei de 17 horas por dia porque preciso de 300 a 
350 por dia isso já descontado a taxa, preciso alcança esse valor no dia né, 
só volto quando dá (Maria Eduarda, 41 anos) 

[...] meu dia começa às 5, mas no aplicativo começo a partir de umas 8 ou 9 
horas. Almoço, quando estou aqui perto eu almoço em casa, quando não 
estou eu almoço na rua, a tarde um horário pra tomar um cafezinho até para 
esticar as pernas e vou direto até 8 ou 9 horas (Maria das Dores, 40 anos) 

[...] agora que estou esticando no sábado, porque aí eu consigo ganhar um 
pouco melhor, porque realmente chama bastante de sábado para domingo 
[...]. Como eu consigo dormir poucas horas e ficar de boa, se eu dormir 6 
horas eu estou super renovada e consigo fazer tudo (Maria Clara, 33 anos).  

Assim, analisando os relatos das motoristas, no que tange à carga horária 

praticada diariamente por elas, acredito que se assemelha a um trabalho precário. 

Esse prolongamento de horas, dirigindo sem pausas adequadas para descanso físico 

e psicológico, acarreta o desenvolvimento de adoecimentos osteomusculares assim 

como desequilíbrios psicoemocionais. A justificativa para o aumento da jornada de 

trabalho deve-se a diversos fatores, mas o maior deles é o financeiro, conforme já 

abordado.  

Eu tenho uma dor no braço aqui ó, que eu tenho certeza que é por causa de 
dirigir, tenho certeza, eu não fui no médico ainda pra ver, não fui, ela dói de 
vez em quando, de vez em quando dói bastante, mas eu tenho certeza que é 
por conta de dirigir.[...] ficar no trânsito, dói as pernas mesmo sabe, tipo 
esgota, dói, dói a perna, dói a lombar, dói os braços, [...] às vezes tipo é tanto 
que acho que é por isso que dói mais o lado esquerdo entendeu, porque o 
direito você fica tipo trocando marcha, e tipo segurando volante, mas a mão 
esquerda é tipo mêo, tenso [...] Eu sofro muito, eu choro muito de solidão, eu 
choro porque eu me sinto sozinha [...] eu vou te dizer que se eu arrumasse 
um emprego fixo fora de São Paulo, eu iria agora (Maria Aparecida, 35 anos) 

[...] fica a vida toda no app, pegando gente de madrugada, peguei uma tosse 
danada na noite, que essa tosse num cura de jeito nenhum, já fui no médico 
e tudo, tomando remédio de uma gripe que eu peguei com o ar-condicionado 
do carro, porque senta aquela madame e diz bem assim ‘liga o ar’. Você tá 
morrendo de frio, um frio de lasca a biela lá fora e elas quer ar condicionado. 
Aí você olha assim, sim senhora; ‘pode aumentar’, aí você aumenta pra fica 
mais frio ainda (Maria Antônia, 54 anos) 

De acordo com o relatado, foi possível verificar que a profissão é cansativa, 

desgastante, e, com a carga elevada de horas dirigindo sem alimentação adequada 

ou paradas em tempos suficientes para recuperação física, o corpo evolui de uma 

forma contínua para futuros adoecimentos, além de alguns quadros emocionais 

complicados. No entanto, como relatei na seção anterior, as motoristas enfatizam que 
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gostam de dirigir e se sentem recompensadas pela possibilidade de flexibilidade no 

horário do trabalho.  

Por meio das falas das entrevistadas, compreende-se que as motoristas 

criam estratégias para cada situação vivida com o foco de conseguir resistir a todos 

os obstáculos e continuar o trabalho, por ser, para algumas, a única fonte de renda e, 

para outras, a oportunidade de melhorar os rendimentos, ou ainda conseguir diluir os 

gastos com o veículo. Esses pontos serão abordados na próxima seção. 

 

5.7 Estratégias de resistência à exploração e precarização  

Esta seção tem por objetivo descrever as estratégias que as mulheres 

adotam nesse campo de atuação para conseguirem resistir às dificuldades diárias, 

obter resultados satisfatórios e se consolidar como um grupo forte que luta pelos seus 

direitos. Nas seções anteriores, abordei os fatores que motivaram as mulheres a se 

inscreverem nas plataformas, os desafios para conciliar todas as demandas que 

ocorrem simultaneamente no dia a dia delas, depois relatei as dinâmicas do trabalho 

das motoristas de aplicativo e analisei os relatos que remetiam à satisfação com o 

cenário em que se encontram, e finalizei, na última seção, com o que percebi por trás 

dos discursos positivos de felicidade, mostrando um cenário de exploração, 

insegurança e muito sofrimento envolvidos, inclusive alguns casos de adoecimento 

físico e psíquico. 

Ao entrar dentro do contexto do trabalho delas, assistindo aos vídeos61 que 

elas possuem como referência para se trabalhar eficientemente com resultados 

satisfatórios, lendo as exigências impostas e ouvindo, principalmente, os relatos 

diários nos grupos de WhatsApp, consegui compreender minimamente esse cenário 

 
61 Em virtude da inexistência de treinamentos disponibilizados pelos aplicativos, a maioria das 

mulheres entrevistadas informou que segue os vídeos do Marlon no YouTube, pois são 
informativos e trazem detalhes de como deve ser um motorista de aplicativo.  
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desafiador e precarizado em que elas se encontram. 

De acordo com os relatos das entrevistadas, os ganhos foram reduzindo-

se gradativamente, o que as levou a aumentar a quantidade de horas nas ruas, na 

mesma proporção, pois as responsabilidades mensais com gastos para se manter e 

manter o carro são altas, e os valores dos combustíveis aumentam constantemente. 

Elas também relataram uma quantidade significativa de multas que inviabilizava a 

satisfação com os ganhos obtidos.  

Hoje em dia, se você bota o carro na rua, você tá levando multa aqui em São 
Paulo, é uma indústria da multa um atrás do outro. É tudo muito grande. As 
multa é assim, se você vai busca um passageiro que ele tive no ponto do 
ônibus, você não pode para o carro no ponto do ônibus e eu parava pra pega 
o passageiro, porque eu não queria perde o dinheiro e deixava ele no local 
onde ele queria ficar pra não perder estrelinha. Se eu fosse para no Villa 
Lobos, ali no parque que do lado é o ponto do ônibus, do outro lado não é 
ponto do ônibus, mas mesmo que o passageiro não tá no ponto do ônibus, 
mas se eu fosse para ali na frente do ponto do ônibus eu levava multa. Eu 
tenho 3 mil de multa pra paga, tudo multas abusivas (Maria Antônia, 54 anos) 

 O fato é que algumas motoristas preferiam ser multadas, mas embarcar e 

desembarcar o passageiro, no início de suas experiências como motoristas, para 

serem bem avaliadas, a parar fora do local solicitado pelo passageiro e ele avaliá-las 

com menos de quatro estrelas, ocasionando “cabides”, suspensão ou desligamento 

das plataformas. Infelizmente, o medo de serem desligadas era muito grande, pois 

não tinham outra fonte de renda naquele momento e não queriam correr o risco.  

Somado a esse dificultador, que é não ter o privilégio de parar onde os 

taxistas podem parar para embarque e desembarque, ainda havia o aumento, dia 

após dia, do número de motoristas nas ruas; uma grande maioria deles buscava nas 

plataformas uma fonte complementadora de renda, por já terem um trabalho fixo 

formal. Assim, mais motoristas nas ruas significava menos chamadas, maior tempo 

de espera entre uma chamada e outra, menos rendimentos no final do dia, aumento 

constante do combustível, enfim, precisavam estabelecer metas e estratégias para 

que o dia fosse mais eficiente e rentável.  

Então, assim, não adianta só você ter o carro e sai na rua e isso vai ser 
garantia de você ganhar dinheiro. Tem que ter uma estratégia e a estratégia 
muda a cada semana porque os aplicativos eles dão incentivos. Quando eu 
comecei, no carnaval do ano passado [2017], tinha os melhores incentivos, 
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tipo, faça três corridas, independente de tempo dessas corridas, e ganhe um 
plus de 20,00 [...] no início eu tirava 5 pau hoje eu não consigo me manter 
(Maria Alice, 45 anos) 

Maria Alice definia que, durante o dia, ficava em locais onde era aplicado o 

multiplicador dinâmico e, à noite, ela só utilizava aplicativo específico para atender o 

público feminino e com recebimento apenas no cartão ou no voucher. Quase todas as 

motoristas têm alguma estratégia semelhante a essa, em que definem o bairro em que 

fazem corrida durante o dia, e fazem restrições nos locais noturnos. 

[...] aqui em São Paulo eu não ando de vidros abertos porque gasta mais, só 
ando de vidro aberto mesmo quando pego uma marginal livre, aí eu abro, 
senão é só vidro fechado, no ar condicionado e não vou interferir, zona leste 
eu não trabalho. Se eu pegar um passageiro que queira até Tatuapé eu vou, 
mas eu chego lá no Tatuapé, deixo o passageiro, desligo o aplicativo e volto 
para a zona sul. Porque se eu ficar lá vai continuar chamando e cada vez 
você vai entrando mais, então eu não vou para esses lugares (Maria Cristina, 
58 anos)  

Já teve tempo de eu ligar o dinâmico e ir atrás do dinâmico, hoje em dia eu 
não faço mais por causa de muito trânsito. Eu aprendi o que... que quando 
eu vou atrás do dinâmico, mas eu fico muito tempo no trânsito eu vou ficar 
20, 30, 40 minutos com uma pessoa para eu ganhar R$ 30 ou até menos. 
Sendo que se eu fico no meu bairro eu faço corridinhas curtas de dois ou três 
quilômetros e ganho R$ 10 e isso as vezes eu gastei cinco minutos ou algo 
assim. Então compensa muito mais eu ficar pelo bairro e usar essa estratégia 
(Maria Inês, 47 anos) 

Outra questão muito utilizada pelas motoristas é a varredura visual da 

localização da chamada antes de encostar no local estabelecido pelo passageiro no 

aplicativo. Esse mapeamento era feito em torno de 200 metros antes de chegar ao 

local de embarque; ao se aproximarem, analisavam a movimentação da área, pontos 

comerciais, verificavam se a rua tinha saída e faziam uma identificação do possível 

passageiro ou passageira. Essa identificação era pautada em de onde ele estava 

saindo, qual era o vestuário utilizado, se estava sozinho ou com mais pessoas e se 

tinha algo intuitivo relativo a perigo. Elas sempre se aproximam do local com os vidros 

fechados e as portas travadas, liberando a entrada do passageiro apenas depois de 

identificado com segurança. 

O menino saiu de dentro do condomínio dele, com alargadores desse 
tamanho, não tinha lugar do corpo dele onde não tivesse uma tatuagem, 
aquelas bermudas bem largadonas, levei ele até o lugar que ele queria, mas 
você acha que se ele estivesse na porta de um shopping eu iria pegar ele? 
Não. Pode ser até o camarada que está com terno, gravata, maleta debaixo 
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do braço, eu não pego no shopping e nem no ponto por que eu não conheço, 
não tenho como traçar um perfil daquela pessoa por que ela está no meio do 
nada (Maria Beatriz, 43 anos) 

Algumas entrevistadas se apegam às suas crenças e possuem todo um 

ritual antes de sair para uma corrida e quando retornam da corrida, como é o exemplo 

de Maria Aparecida: 

Eu tenho lá no meu carro um tercinho de madeira que era da minha avó e 
tenho um escapulário também que eu comprei em Aparecida benzida, [...] 
Então toda vez que eu vou pra algum lugar, que às vezes me dá um aperto 
no peito, eu pego no meu tercinho ali né, que a gente não é católica, mas a 
gente pega no tercinho né entendeu, e aí tipo eu pego no meu tercinho lá e 
falo assim “ai Senhor, me ajuda tipo né, não deixa que nada de ruim me 
aconteça, não deixa que nenhuma pessoa mal-intencionada se aproveite da 
minha situação, você sabe a minha luta e tal”, eu sempre peço né, às vezes 
vou tipo rezando o Pai Nosso, sempre peço porque quando eu me sinto 
desamparada né, parece que me fortalece, graças a Deus nunca me 
aconteceu nada (Maria Aparecida, 35 anos) 

Outra questão muito abordada pelas entrevistadas é o processo de 

construção de confiança do passageiro para conseguir fornecer um serviço tranquilo 

durante a corrida. A maioria delas comentou que percebia certo desconforto de alguns 

homens, por insegurança de ser uma mulher no volante. Então elas tinham como 

postura fazer abordagens gentis, iniciavam a corrida bem calmamente enquanto 

confirmavam alguns dados do trajeto com o passageiro e construíam uma direção de 

modo a serem comparadas com um homem na direção, bom motorista, prudente e 

confiável.  

[...] a primeira coisa que quando qualquer um entra dentro do carro, “Olá, boa 
tarde, boa noite, tudo bem, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, o nosso 
endereço é tal, o seu nome é tal”, “é isso mesmo”, “então tá bom, tá tudo bem, 
podemos seguir viagem”, “OK”, “posso seguir o Waze ou você tem alguma 
rota pra me indica”, enquanto isso, eu tô andando com o carro, bem devagar, 
falando com ele, conversando e saindo; aí ele já vai né, se acalmando [...] no 
final eu pergunto “a viagem foi boa, foi confortável?”, seja bem-vindo sempre, 
esteja sempre conosco na nossa plataforma, e ótimas viagens, bom final de 
semana”, e eu nunca esqueço de falar pra pessoa, “Saúde e Paz, e que Deus 
te abençoe” (Maria Augusta, 37 anos) 

Entre as entrevistadas, algumas ainda fornecem agrados e personalização 

do veículo, mesmo não sendo mais algo imposto pelos aplicativos, outras mantêm 

apenas a água, e outras não fornecem nada, por entenderem que os ganhos são 

poucos e muitos passageiros aproveitam pegando todos os agrados. No entanto, 
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aquelas que querem conquistar o passageiro e garantir a obtenção de cinco estrelas 

na avaliação final normalmente investem em agrados para ficarem disponíveis dentro 

dos veículos. A lista de produtos disponíveis dentro dos veículos vai desde água e 

balinha até estojos de maquiagem e manicure, espelhos no encosto do banco, revistas 

atuais para leituras, tablet para uso durante a viagem, refrigerantes e sucos, 

salgadinhos e biscoitos, café e chás, entre outros.  

Para incentivar a manutenção desses mimos, existem diversos pontos, 

disponíveis em locais espalhados pela capital paulistana, chamados de “Motorista 

TOP”, para os trabalhadores adquirirem os referidos produtos. No Quadro 21, 

apresentamos alguns dos produtos que são oferecidos tanto nas lojas físicas quanto 

na loja virtual62.   

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 21: Alguns itens necessários para ser um Motorista TOP 
Fonte: elaboração da autora com base na Loja Virtual Oficial Motorista TOP  

 
62 Fonte: Loja Virtual Oficial Motorista TOP (https://loja.motoristatop.com/)  

https://loja.motoristatop.com/
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5.7.1 Engajamento das motoristas: interação social intermediada por Whatsapp  

Por meio das falas das entrevistadas, foi possível perceber que existem 

divergências quanto à aceitação dos grupos de WhatsApp. Algumas fazem parte dos 

grupos apenas porque foram inseridas e não se sentiram confortáveis em sair do 

grupo. Outras não estão em nenhum grupo porque acham que as conversas são 

desnecessárias e até incômodas, mas a grande maioria tem o grupo como uma porta 

sempre aberta para construção de relacionamentos amigáveis, apoio nos momentos 

difíceis e um canal de informações para esclarecimentos de dúvidas. 

[...] no início, eu também comecei a ter um grupo de WhatsApp de motorista. 
Então eu fiz amizade com um monte de gente, eu me sentia enturmada, eu 
me sentia, sabe assim, você se sente assim “Achei minha turma”. Esses 
grupos são alguns só de mulheres, mas tem também mistos também né. Esse 
que eu me apeguei mais assim né, é um grupo misto. Então a gente saía para 
almoçar, se encontrava nos postos. Então a gente falava assim, mêo quem é 
que tá trabalhando hoje a noite ‘ah eu tô trabalhando’, aí a gente se 
encontrava no posto, né pra tomar um café ou energético. O lance era tomar 
um energético para dar um up né (Maria Alice, 45 anos) 

Maria Aparecida, 35 anos, afirmou que tem aversão a grupos. Ela analisa 

os ambientes de grupos de WhatsApp como espaços fúteis, hostis, preconceituosos 

e desrespeitosos. Ela nos relatou que não suporta a mania que alguns membros têm 

de ficar comentando nos grupos julgamentos homofóbicos em relação aos 

passageiros homoafetivos que transportaram em alguma corrida noturna. 

Durante 18 meses, eu acompanhei o dia a dia das motoristas e percebi que 

a participação e interação entre os membros é pequena, comparada ao número de 

mulheres participantes. No entanto, é um ambiente enriquecido de informações. 

Diariamente são postados locais que estão com problemas no trânsito, seja por 

questões de alagamentos ou de acidentes.  

Meninas bom dia tá tudo parado na Ponte Salim devido acidente estamos 
solicitando pegar a ponte do Aricanduva como alternativa (GW-3; MotApp-
024; 08/08/2018 às 07h15) 

Nesse ano de 2019, ocorreram dois grandes movimentos, de diversos 

motoristas, entre homens e mulheres, nos dias 8 de maio e 24 de setembro. As 

manifestações ocorreram em diversas localizações de diferentes países onde já há 
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aplicativos em pleno funcionamento, e estavam reivindicando melhores condições 

para se trabalhar.  

As multidões de motoristas, na cidade de São Paulo, tiveram problemas de 

organização devido a postagens de informações contraditórias, mas a maior 

concentração ocorreu no Vale do Anhangabaú, às 8 h, no dia 8 de maio, quando foram 

em passeata até a sede da Bovespa. No final, fizeram uma carreata até o MASP. 

No dia 24 de setembro, reuniram-se em torno de 500 motoristas no 

auditório da Assembleia Legislativa, protestando contra os ditames exagerados da 

Prefeitura da cidade de São Paulo, contando com a representação de alguns 

aplicativos. Esses movimentos foram possíveis em virtude da mobilização que foi 

realizada nos aplicativos durante a semana que antecedia o acontecimento, com 

apoio de uma parcela significativa. O engajamento das pessoas ainda é pequeno 

porque existe certa rejeição pelos comunicados em demasia pelos membros. 

Contudo, informações importantes são compartilhadas diariamente de modo a 

informar, proteger e conscientizar os motoristas.  

Muito obrigada pelo apoio e pela ajuda, se não fosse vcs me dar um norte eu 
ainda estaria perdida em como tentar resolver o problema (GW-4; 
MotApp306; 06/11/2018 às 11h21) 

NOVO GOLPE PARA ASSALTO - Pessoal, cuidado quando estiverem de 
carro parados em algum farol. A nova tática é que um ambulante passando 
pelo corredor entre os carros dá um tapa no retrovisor para fechar. Quando 
você abaixa o vidro para arrumar o retrovisor, outro ambulante armado chega 
anunciando o assalto. Deixem para arrumar o retrovisor quando já estiverem 
em movimento (GW-7; MotApp-002; 17/07/2019 às 06h06) 

As motoristas administradoras dos grupos disponibilizam constantemente 

informações importantes para que as motoristas se mantenham atualizadas sobre as 

normatizações 63  aprovadas e publicadas dentro do estado de São Paulo e, 

especificamente, para a capital paulista. Entre as responsáveis pela gestão dos 

grupos, algumas fazem parte da associação dos motoristas de aplicativo e/ou do 

sindicato dos motoristas de aplicativos. Um exemplo: depois da reunião do dia 24 de 

 
63 As normas e regulamentações que foram criadas para os motoristas de aplicativos seguirem 

serão abordadas na Seção 4.8. 
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setembro, os aplicativos assinaram termo de compromisso da audiência pública sobre 

alguns procedimentos necessários para maior segurança na mobilidade urbana. 

Os aplicativos de mobilidade deverão, no prazo de 30 dias, apresentar 
soluções para as pautas supracitadas: 

- Permissão de comunicação de roubo por meio da internet para 
complementação posterior em delegacia responsável. 

- Reconhecimento facial do passageiro. 

- Foto do cadastro do passageiro nítida. 

- Botão de emergência.  

- Câmera a bordo. 

- Remoção dos adesivos.  

- Delegacia especializada de crimes cometidos contra motoristas de 
aplicativos. 

- Destino exato do passageiro. 

- Anulação da clausula do contrato que exclui o motorista por cancelamento 
de viagens. 

- Opção de viagens em dinheiro pelo motorista e não pela plataforma.  
(GW-7; Maria Vitória, 51 anos; 25/09/2019 às 13h28)  

 



 

 

6 DISCUSSÃO DOS DADOS   
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – a teoria substantiva 

Este capítulo tem por objetivo apresentar primeiramente o modelo teórico-

empírico, que representa o contexto em torno do cotidiano da dinâmica do trabalho 

das motoristas de aplicativos, o qual foi construído subsidiado pelos dados empíricos 

discorridos no Capítulo 4. O modelo pode ser visualizado na Figura 8. O fenômeno 

estudado nesta tese tem crescido na academia, mas as relações do processo do 

trabalho que estão sendo (re)configuradas, com o foco voltado às especificidades das 

mulheres, bem como a forma estratégica com que elas organizam seu cotidiano para 

minimizar as vulnerabilidades, para reduzir os riscos e para amenizar as inseguranças 

no cotidiano do trabalho, ainda são pouco exploradas, carecendo de maiores 

aprofundamentos que nos levem a compreender esse cenário. Em seguida, revisitei 

a literatura, analisei e discuti o trabalho por aplicativo realizado pelos atores com base 

na literatura já existente a respeito da precarização das relações do trabalho, 

apresentada no Capítulo 2. Essa etapa é importante e deve ser realizada para 

evidenciar as contribuições do estudo. 

 

6.1 Modelo teórico-empírico  

O modelo teórico-empírico apresenta que o desemprego, entre outros 

fatores, é um dos maiores causadores da busca por alternativas para obterem renda. 

Nessa busca, quando o ator é uma mulher, com mais de 40 anos ou com filhos 

pequenos, o foco são os trabalhos flexíveis. Assim, o trabalho de motorista 

intermediado por aplicativo torna-se atraente. Esses motivos geram expectativas e 

planejamentos futuros. Contudo, a dinâmica do app-work conflita com as diversas 

demandas que se sobrepõem, gerando frustrações. Elas enfrentam incongruências 

no contexto do trabalho que geram consequências à sua saúde e bem-estar, além dos 

conflitos decorrentes do relacionamento com apps e clientes. Dessa forma, elas 

traçam estratégias para alcançar eficiência, eficácia e segurança; e as compartilham 

com outros motoristas via mídias sociais e grupos de WhatsApp.  
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Figura 13 – Modelo teórico-empírico da dinâmica do cotidiano da motorista de aplicativo “app-work” 
Fonte: elaborado pela autora (RAMOS, 2020)  
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Ao escolher a grounded theory como estratégia de pesquisa, ficou 

delineado todo o cenário complexo que se estabeleceria, afinal o processo de análise 

da teoria fundamentada nos dados não é linear, exige da pesquisadora inúmeras idas 

e vindas nos dados recursivamente, reanalisando diversas vezes as categorias e 

fazendo esquemas em busca de relações ou incongruências entre elas. Esse 

processo é angustiante, mostra-se ambíguo quase todo o tempo, é frustrante porque, 

em diversos momentos, o sentindo é de estar perdida e com a sensação de que não 

se sabe aonde chegará e se realmente conseguirá chegar a alguma noção.   

Durante esse período, permeado de incertezas, muitas anotações foram 

realizadas com os pensamentos, os insights, as categorias percebidas, os 

refinamentos desenvolvidos e o raciocínio para chegar a uma melhor compreensão. 

Assim, as categorias foram reestruturadas, e selecionei seis para construir o modelo 

teórico-empírico e explicar o cotidiano do trabalho por aplicativo: 1) a trajetória 

profissional; 2) a motivação; 3) o cotidiano; 4) as vivências; 5) os relacionamentos; e 

6) as estratégias. A sequência apresentada a seguir não significa uma ordem de 

identificação dos dados, mas uma visão processual da pesquisadora ao reconstruir a 

dinâmica que envolve o trabalho de uma motorista de aplicativo. 

 

6.1.1 O contexto social e a trajetória profissional das motoristas antes dos apps 

Conforme abordei nos Capítulos 2 e 3, as relações de trabalho começaram 

a sofrer alterações em meados da década de 1960 por questões econômicas, pelo 

fordismo e pela demanda de alta qualidade (LAZZARESCHI, 2017). Depois de quase 

20 anos, na década de 1980, o Brasil ficou completamente desestabilizado financeira 

e economicamente, elevando os índices de desemprego (SINGER, 2000). Contudo, 

foi nesse período que as mulheres tiveram 14% de aumento na taxa de atividade em 

contrapartida (HOFFMANN; LEONE, 2004), mas uma redução de 2% nos postos de 

trabalho formalizados (MTE-RAIS, 2004) e 7% de aumento nos trabalhos avulsos 

(BRUSCHINI, 2007).  
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Entre 2010 e 2015, elas continuaram ampliando sua participação no 

mercado de trabalho, mas com índices inferiores aos homens (PED, 2013). Em 2015, 

a taxa de desemprego voltou a crescer, elas somaram mais de cinco milhões de 

desempregadas (IPEA-MTE, 2016), chegando a 17% em 2017, e uma maioria 

esmagadora ocupando trabalhados precários e informais (LAMEIRAS; CARVALHO, 

2017; SILVA, 2018). Foi nesse momento, ano de 2014, que, além de muita 

precarização relacional e estrutural na organização das relações no trabalho 

(ANTUNES, 2009; ANTUNES; BRAGA, 2009; COUTINHO, 2009; ILONA, 2004; 

POCHMANN, 2006), ocorreu a entrada do aplicativo Uber no Brasil com a propaganda 

sedutora:  

Você sabia que para levar a vida de um jeito diferente basta começar a dirigir? 
Com a Uber, é simples assim: quem define o seu destino é você. Tem uma 
necessidade imediata? Planos para o futuro? Dirija com a Uber, ganhe o seu 
dinheiro e conquiste seus objetivos (UBER, 2017)  

O desemprego gerou um desarranjo financeiro nas famílias e criou um 

desequilíbrio em decorrência dos gastos mensais de subsistência sem nenhuma 

entrada de renda, afinal a classe trabalhadora é totalmente dependente dos 

rendimentos da sua força de trabalho (VARGAS, 2008). Conforme relatado no 

Capítulo 4, a maioria estava trabalhando em emprego formal e foi demitida no período 

de 2014 a 2017, evidenciando um problema social. Algumas começaram a trabalhar 

na adolescência e outras, ainda crianças, como pedintes nas ruas (vide Figura 9).  
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Figura 14 – Rede das experiências das entrevistadas no mercado de trabalho antes dos aplicativos 
Fonte: elaboração própria com apoio do ATLAS.ti 8 (Ramos, 2020) 
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Entre as entrevistadas, há domésticas, vendedoras de cosméticos, 

secretárias executivas, auxiliares administrativas, professoras, empreendedoras, 

gerentes, funcionárias públicas aposentadas, entre outras. Elas relataram momentos 

de superação, conquistas, diversas promoções e demissões, sobrecarga com 

trabalhos simultâneos em turnos diferentes, vários trabalhos informais e muitos 

desconfortos por serem mulheres, que geraram ora satisfação pessoal, ora frustração.  

Essa categoria, “trajetória profissional”, mostrou-se importante para 

compreender as percepções que as motoristas têm nas relações de trabalho por 

aplicativo. Assim, o contexto social que envolve os atores, juntamente com as 

experiências profissionais vividas anteriormente, aliadas à necessidade do momento, 

influencia diretamente o seu julgamento, a (in)aceitação ou a resiliência com a 

precariedade do trabalho, influências essas que naturalizam a situação e ainda criam 

servos gratos pela oportunidade. Entendo que esse processo é cíclico e influenciador, 

ao construir elementos motivadores que conduzem os atores ao novo formato de 

trabalho que se apresenta, o qual, infelizmente, se torna uma “tábua de salvação” para 

os desempregados.      

 
Figura 15 – Contexto, social e profissional, influenciador ao trabalho de motoristas por aplicativos 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

6.1.2 A motivação de a mulher se tornar motorista de aplicativo 

No contexto atual em que as entrevistadas se encontram, profissional e 

financeiramente, a necessidade de trabalhar é uma verdade que grita, pois elas são 
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as mais afetadas de quase todos os lados, desde o desemprego que foi abordado 

anteriormente até as reformas trabalhista (2017) e previdenciária (2019). Assim, a 

oportunidade de obter renda que subsidie as necessidades de manutenção da família 

trabalhando para os aplicativos, com facilidade para acesso e aprovação, sem 

nenhuma dificuldade para inserção, e ainda com liberdade e autonomia para definir o 

momento mais adequado para trabalhar, se apresenta para elas como o melhor dos 

mundos, afinal, em discurso, não existe um horário rígido e inflexível. Esse cenário 

tem desenvolvido uma percepção de profunda gratidão e felicidade por terem surgido 

os aplicativos. 

Os relatos apresentados no Capítulo 4 evidenciaram que o impulso para a 

inserção no mercado de aplicativo se devia a inúmeros fatores relacionados ao 

desemprego por rompimento do vínculo empregatício, em virtude da idade ou redução 

de quadro de funcionários; ao prazer em retornar para o mercado de trabalho e se 

sentir importante após um período de afastamento para cuidar dos filhos; à 

necessidade de complementar a renda da família para a manutenção da casa; à busca 

de renda extra para diluir os gastos do veículo com deslocamento para exercer alguma 

atividade profissional; à necessidade de angariar renda para custear algum curso de 

qualificação técnica, profissional ou formação acadêmica; e, ainda, à busca por fuga 

do vazio da casa devido ao sentimento de solidão (conforme representa a Figura 11). 

 
Figura 16 – Motivos para ser motorista de app, expectativas, planos e conflitos no trabalho 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  
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Dessa forma, pode-se evidenciar que os motivos mais importantes para os 

atores estarem nesse formato de trabalho são: os “financeiros”, em virtude das 

dívidas; “novas experiências”, devido ao vazio após aposentadoria; os “bicos 

momentâneos”, até recolocação no mercado de trabalho na área de atuação 

profissional; e o “empoderamento”, pela liberdade e autonomia proporcionadas. 

Contudo, os atores criam expectativas com o trabalho e elaboram planos em 

decorrência das promessas divulgadas pelos aplicativos em suas mídias sociais e 

propagandas, e acabam se frustrando porque não possuem tanta autonomia, ganham 

pouco e vivem estressados pela quantidade de horas trabalhadas (vide apêndice k). 

Eu crio muita expectativa nas coisas e isso é um defeito, eu odeio ser assim 
porque eu sempre acho que as coisas vão dar certo, que as coisas vão 
melhorar sabe, porque eu sou muito positiva, sou sagitariana e sagitariano é 
muito positivo e aí eu sempre fico acreditando naquela expectativa de que vai 
rolar e aí não rola, e aí eu fico tipo mó triste, tipo é foda, mêo e aquele projeto 
que você tava querendo fazer não sei o quê e aí eu falo “aí mano nem me 
lembra não deu certo” sabe (Maria Aparecida, 35 anos) 

Comecei a trabalhar. Não foi nada disso na prática. Nada. Lá no dia a dia o 
assunto é outro. É completamente diferente. Aí o 1º dia foi um desastre (Maria 
Beatriz, 43 anos) 

Eu penso que dessa experiência pode ser que saia algum livro e aí eu vou te 
contar tá bom (Maria Cecília, 61 anos) 

Eu tinha uma meta, olha só como eu era bem humilde: eu quero fazer R$ 80 
por dia, está ótimo. Vai me pagar a gasolina, vou fazer minha network, vou 
entregar meu cartão de visita (Maria das Dores, 40 anos) 

[...] já faz um tempo, desde que eu comecei a trabalhar com os aplicativos, 
que eu comecei a pegar bastante mulher em aplicativo, e ver que elas ficam 
felizes e tal, eu quero fazer, eu ainda vou arquitetar, ainda vou tirar umas 
medidas lá não sei o que, eu quero fazer tipo uma capa pra por no negócio 
de encosto de cabeça com um espelho, por que é inúmera a quantidade de 
mulheres que entram no carro e vão se maquiando, e aí elas vão com um 
espelhinho e se maquiando e passando rímel e não sei o quê. Eu quero fazer 
um espelhinho ali, vou fazer uma capinha mesmo de tecido e vou colocar um 
espelho dentro entendeu, que é pras mulheres não é pros homens, é pras 
mulheres [...] Eu quero que as mulheres tipo, sentem no banco de trás e 
vejam um espelho entendeu, porque mulher ama espelho, mulher não pode 
ver um espelho que ela para pra se dar uma olhada entendeu, homem não, 
homem pode passar o dia inteiro sem se olhar no espelho entendeu, a mulher 
não, e as mulheres não adianta, as mulheres gostam, elas gostam de se 
maquiar (Maria Aparecida, 35 anos). 

Existem vários projetos que eu fico pensando, coisas que eu posso fazer, pra 
agregar valor ao meu próprio trabalho. Por exemplo, eu fiz uma excursão pra 
Campos do Jordão com uma passageira que veio de Campo Grande e ela 
falou pra mim “investe nisso, investe nisso que você vai ver como você vai ter 
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um retorno fantástico, porque você é super comunicativa” Então assim, é 
bacana, é muito bacana, só que você tem que saber para quem você vai 
oferecer isso e a forma como você vai fazer. Eu gostaria muito de ter tempo 
pra pode elabora um projeto desse, pra faze bem certinho, bem bonitinho, ter 
um dinheiro para investi nisso, fazer um curso de inglês, fazer um curso de 
espanhol sabe, eu sinto a necessidade disso, eu tenho vontade mas eu não 
tenho condição [...] Então assim, “não é um projeto que você vai fazer agora, 
não, não é”, mas é um projeto que pode ser pro futuro, só que você tem que 
dar um passo de cada vez (Maria Augusta, 37 anos). 

Uma informação importante que observei nos relatos contradiz os 

argumentos de a motivação para estar nesse formato de trabalho ser pela flexibilidade 

e autonomia, pois percebi sobreposição de atividades desempenhadas. As atividades 

são imbricadas e entremeiam todas as esferas, de modo que rotineiramente elas 

precisam definir as prioridades entre as demandas e traçar estratégias para conciliar 

todas elas, e, ainda, alcançar as metas traçadas para as corridas dos aplicativos.   

 

6.1.3 Dinâmica do cotidiano da mulher motorista de aplicativo 

Desde a primeira entrevista, percebi a importância de compreender a 

dinâmica do trabalho para oportunizar o entendimento do que não se fazia percebível 

nem era evidenciado ou declarado pelos aplicativos. A cada entrevista, tentava 

ampliar e aprofundar os diálogos para descortinar esse formato de trabalho ainda tão 

inacessível e pouco explorado.  

De acordo com a evolução das análises das entrevistas e com os retornos 

nas entrevistas anteriores, fui tateando na busca de localizar incidentes que pudessem 

me mostrar conflitos ou simetrias nas ações e nos processos desenvolvidos 

automaticamente pelas motoristas, a cada corrida recebida, atendida, finalizada e 

avaliada. Esse processo não era evidente, mas se mostrava fluido e ágil, apesar de 

controlador e inacessível, o que me conduziu a chamar de “Dinâmica do cotidiano”. 

Esse processo pode ser visualizado na Figura 12.    

Para compreender essa dinâmica processual, busquei incidentes que 

indicassem forma, funcionamento, ação, interações e regulamentações, sempre com 

o olhar voltado ao trabalho que era executado, mas buscando compreender o impacto 
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em quem executava. Assim, selecionei, para análise e compreensão, quatro 

subcategorias: Contexto do trabalho, Interações e processo de avaliação, Vivências e 

consequências do trabalho, Estratégias de resistência às dificuldades.  

 
Figura 17 – Dinâmica do cotidiano da mulher motorista por aplicativos 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  

Como vou explorar os componentes desse modelo nas subseções 

seguintes, ele será recortado conforme as partes que representam as categorias 

visando melhor visualizar as explanações que o compõem. 

  

6.1.3.1 Contexto do trabalho 

Ao selecionar todos os dados correlacionados (conforme pode-se visualizar 

na Figura 13), nessa subcategoria que dá forma ao trabalho desempenhado pelas 

motoristas, identifiquei cinco propriedades: as condições do trabalho, que são 

inseguras e prejudiciais à saúde das motoristas, a organização do trabalho, que é 

despadronizada e com políticas que conduzem as motoristas a fazerem extensas 
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jornadas de trabalho, as relações socioprofissionais conflitantes com os aplicativos, 

o processo de avaliação sem diretrizes baseado na confiança cega na análise 

subjetiva dos passageiros e o monitoramento em tempo real conduzido por 

algoritmos e viagens mapeadas por geoprocessadores. 

 
Figura 18 – Contexto do trabalho de motorista por aplicativos 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

Condições do trabalho 

[...] o trânsito de São Paulo assim dificulta muito, dificulta da gente ganha 
mais dinheiro, fazer mais corridas, deixa a gente estressada e a gente tem 
que tá numa vibe legal pra pega o passageiro, mas às vezes alguns 
passageiros deixam a gente também numa vibe meio pra baixo (Maria de 
Fátima, 42 anos) 

[...] eu odeio buzinar, eu odeio aquele povo que mete a mão na buzina e faz 
“tannnnn”, tipo odeio, me irrita profundamente [...] dirigir durante o dia me dá 
um pouco de estafa assim, tipo ficou meio bodeada assim, as vezes fico até 
mal humorada assim porque tá calor, porque as pessoas durante o dia tão 
com pressa, elas querem chegar, durante o dia tem trânsito, isso tudo vai me 
irritando assim, então eu preciso dirigir mas à noite, a cidade tá mais vazia, 
tá mais tranquilo (Maria Aparecida, 35 anos) 

[...] peguei uma tosse danada na noite, que essa tosse num cura de jeito 
nenhum, já fui no médico e tudo, tomando remédio de uma gripe que eu 
peguei com o ar-condicionado do carro, porque senta aquela madame e diz 
bem assim ‘liga o ar’. Você tá morrendo de frio, um frio de lasca a biela lá fora 
e elas quer ar condicionado. Aí você olha assim, sim senhora; ‘pode 
aumentar’, aí você aumenta pra fica mais frio ainda (Maria Antônia, 54 anos) 
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Organização do trabalho 

Eles acham mesmo que quem trabalha é homem, que homem fica 12, 15 
horas, mas é tudo questão de visão. Eu trabalho 12 horas, é super puxado, 
cansado, não é fácil, mas eu não tomo remédio pra ficar acordada, eu não 
bebo, não me drogo, é diferente (Maria Cristina, 58) 

Antigamente era raro eu encostar o carro pra esperar chamada, hoje em dia 
eu chego ficar dez minutos com o carro encostado esperando chamada e que 
é um total prejuízo pra mim, perda de tempo. Minha renda diminuiu, né, foi 
pra metade ou quase um terço, que reduziu. É muito, muito. Então o que que 
eu tenho que fazer, maximizar meu horário lá fora, deixar de almoçar, esse 
tipo de coisa, antigamente eu almoçava, hoje em dia não. Eu tenho que ficar 
disponível na rua, entendeu (Maria Conceição, 35 anos) 

Relações socioprofissionais 

Eu acho que os dono de aplicativo deveria dar mais uma atenção pros 
motorista, entendeu, porque o motorista rala, ele fica ali de manhã uns pra 
paga até uma conta, eles amanhece o dia, eles fica dois, três dia até sem vir 
em casa. Eu conheço um que fica até três dia sem vim em casa, entendeu. 
Então deveria dá mais assistência pro motorista porque afinal de contas 
aquele motorista a mais de 2 anos deu dinheiro pra empresa, deu lucro pra 
empresa (Maria Antônia, 54 anos) 

Processo de avaliação 

[...] a minha avaliação, 4.92. Elogios dos usuários que é quando eles 
escrevem, são 194. De todas as corridas que eu fiz, aqui ele não mostra 
todas, mas de todas as viagens, 716 eu ganhei 5 estrelas, eu sou motorista 
vip (Maria das Dores, 40 anos) 

E assim, quando você trabalha, num trabalho desse, você não tem ninguém 
no teu pé, então você vai trabalhar lá com uma meta de 100 reais por dia, 
você sabe que você vai conseguir fazer, você vai levar teu filho para escola, 
você vai deixar ele 7 horas da manhã na escola, e você vai poder trabalhar 
até meio dia, das 7 ao meio dia você consegue fazer 80 reais, no período da 
tarde você consegue deixar teu filho lá no futebol, deixa a tua filha natação, 
enquanto ela tá lá, você vai fazendo mais um pouquinho de corrida, você 
completa o teu dia e você tá vivendo com pessoas diferentes (Maria Augusta, 
37 anos) 

Monitoramento em tempo real 

Tem gente que tá um pouco estressada e não conversa, tem gente que 
reclama do caminho, porque o waze joga a gente em uns caminhos estranhos 
e fica um pouquinho nervosa, mas nada muito complicado. Coisas que dá 
para resolver no momento (Maria João, 55 anos) 

O trabalho realizado pelas motoristas é constantemente avaliado pelos 

passageiros a cada final de prestação de serviço em forma de corridas. Essas 

avaliações de corridas de viagens são por meio de estrelas, variando de uma a cinco 
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estrelas. Quando a motorista obtém uma nota inferior a 4,6, no cálculo da média entre 

quantidade de corridas e notas obtidas, ela fica submetida ao risco de desligamento 

da plataforma.  

Em tese, os aplicativos informam as regras de conduta em seus contratos 

para as pessoas seguirem (vide Anexo C). Contudo, de acordo com as entrevistadas, 

esse contrato não é lido porque é difícil entendê-lo, pela complexidade e extensão do 

documento. A alternativa adotada por elas, em virtude da falta de treinamento 

adequado para o repasse dessas regras, é buscar informações nos vídeos do “Uber 

do Marlon”, postados no canal do YouTube.   

 

6.1.3.2 Processo de avaliação de motoristas de aplicativos 

Essa subcategoria refere-se à forma como os aplicativos adotam algoritmos 

para controlarem as funcionalidades das plataformas e conseguirem, 

automaticamente, com o menor tempo possível, informações dos motoristas que 

estão com as melhores e as piores notas, por exemplo.  

Essas informações são manipuladas pelo algoritmo, e as definições para a 

seleção de motoristas são baseadas em dados de localização geográfica em conjunto 

com outros dados compilados pelo sistema, tais como a média de nota de avaliação 

do motorista, o tempo de disponibilidade com o aplicativo ativo, a quantidade de 

elogios e de reclamações, a quantidade de metas “batidas”, a quantidade de corridas 

aceitas e a quantidade de cancelamentos.  

Dessa forma, a relação direta e pessoal entre o administrador da plataforma 

e os motoristas “parceiros” é completamente inexistente durante a intermediação dos 

serviços, por mais que o processo seja simultâneo e conecte todas as partes para 

obtenção de agilidade. Esse processo de interação é apresentado na Figura 14.    
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Figura 19 – Relacionamento entre aplicativos, passageiros e motoristas 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

Para desempenhar a intermediação entre a demanda e oferta de serviços 

de transporte, as empresas intermediárias instalam suas plataformas on-line e 

desenvolvem os aplicativos para acesso de motoristas e passageiros (MOELLER et 

al., 2013). Após iniciar as atividades de funcionamento, essas plataformas 

desempenham muito mais do que apenas conexão entre as partes interessadas pelo 

serviço, conforme abordamos no Capítulo 4 desta tese. Elas também coordenam as 

logísticas urbanas de locomoção particular, quando, ao verificarem aumento de 

demanda, elaboram promoções com preços diferenciados, chamados por “valor 

dinâmico”, visando reconduzir os motoristas para a área em específico.  

Essas promoções são enviadas para todos os motoristas simultaneamente 

via aplicativo, e os preços com tarifas multiplicadoras, conforme o “calor do mapa 

local”, automaticamente são incorporados no valor de cálculo das corridas daquela 

região, para precificar a corrida de todos os motoristas que atenderem as chamadas.   

E aí comecei no Uber, gostei do Uber de início porque tinha os períodos 
dinâmicos e até hoje tem né, os períodos dinâmicos com os multiplicadores 
e tal, então eu ficava muito assim caçava os dinâmicos né, tipo a mêo tem 
um dinâmico aqui perto vou indo pra lá pra aquela região pra ver se entra 
alguma coisa. Então assim, já tive corridas muito boas, mas eu demorei pra 
começar a fazer as contas, pra ver se as contas fechavam [...] (Maria Júlia, 
45 anos) 

Assim, além de controlar a logística, elas também administram os valores 

dos serviços, as formas de pagamento (KUHN, 2016; KUHN; MALEKI, 2017) e 
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avaliam o desempenho dos motoristas fundamentados nas classificações das médias 

de estrelas em relação à quantidade de corridas aceitas e canceladas (ROSENBLAT 

et al., 2017), bem como monitoram em tempo real o deslocamento do motorista e o 

tempo disponível logado no aplicativo (LEE et al., 2015). Todo esse processo é 

automatizado, friamente monitorado por algoritmo e sem interferência humana 

(MEIJERINK; KEEGAN, 2019). 

Conforme mostra a Figura 18, as três partes conectadas evidenciam esse 

processo entrelaçado, em que o aplicativo é o que tem maior poder e controle, que, 

por sua vez, escuta e valoriza mais a opinião e avaliação dos passageiros em 

detrimento das informações e reclamações reportadas pelas motoristas, fato que é 

relatado pela maioria das motoristas em relação a insatisfação e sentimento de 

injustiça quando são penalizadas, suspensas ou extintas das plataformas.  

Eu percebo que as pessoas não veem só se você foi com segurança, se a 
pessoa dirigiu com segurança, se o carro está legal. Porque pensa, depois 
de umas quatro, cinco corridas, seu carro já não está tão limpo igual estava 
quando você saiu de manhã, só que as pessoas entram no seu carro como 
se elas fossem as primeiras e não dá, entre uma corrida e outra, para ficar 
limpando o tempo inteiro o seu carro, não tem condições. Gente, não dá, não 
dá mesmo. Então a avaliação que ela tem é de um momento, e um momento 
muito curto. Eu acho que essa avaliação que eles pedem poderia ser um 
pouco mais específica, “o que foi ruim?” e ela ia relatar, porque dá impressão 
que meu carro estava bagunçado, que eu não atendi ou que eu faltei com o 
respeito, ou pode ser tudo isso junto, é uma incógnita. Eu a tratei mal, eu não 
deixei no lugar ou então eu desrespeitei, o carro estava sujo, porque para ser 
ruim eu acho que tem que ser tudo isso junto e não foi o que aconteceu. Então 
eu acho muito genéricas essas notas e meio injustas até, porque deveria ser: 
“deu um em relação a que especificamente?”, o um eu acho que é muito vago, 
até para o próprio aplicativo, ele não sabe o que é o um. Foi tudo ruim então? 
(Maria do Carmo, 53 anos) 

Os autores Rosenblat e Stark (2016) criticam o monitoramento da rotina do 

motorista e a avaliação contínua de performance, realizada pelos aplicativos, por 

gerarem punições e desligamentos dos motoristas, afinal eles deveriam ser apenas 

intermediadores, como afirmam ser o papel deles (ROSENBLAT, 2016; ROSENBLAT; 

STARK, 2015). Contudo, as motoristas desejam se tornar “motorista VIP” para 

obterem as melhores corridas, a preferência quando estão na área de chamada, um 

número maior de chamadas, chamadas em locais de maior segurança, conseguir mais 

benefícios, como tempo de espera nos aeroportos menor (UBER DO MARLON, 2019).  
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Eu sou uma motorista X-VIP, então eu pego, os melhores passageiros. Quem 
são os melhores passageiros pra Uber, os passageiros que pegam todos os 
dias. [...] um passageiro com nota a partir de 4.7 e que faz mais de 20 corridas 
no mês, aí ele é um passageiro X-VIP. Eu sou uma motorista X-VIP porque 
minha nota é acima de 4.7 e eu já fiz mais de 500 viagens, melhor eu acho 
que na realidade eu já fiz quase 3.000 viagens pela Uber. Se contar a 
quantidade de viagens pela Uber e pela 99, eu já devo ter feito aí umas 6.000 
viagens, mais ou menos, desde que eu comecei. (Maria Augusta, 37 anos) 

Dessa forma, as motoristas focam em se tornar “Motorista TOP, VIP ou X-

VIP” para conseguirem melhores espaços e oportunidades, bem como, estando nessa 

classificação, elas são ouvidas, as reclamações são aceitas e as opiniões são 

valorizadas. Caso contrário, elas se sentem invisíveis, desnecessárias, apenas mais 

uma no milhão de motoristas que enriquecem os administradores das plataformas. 

Esses são sentimentos decorrentes das vivências que conduzem à próxima parte do 

modelo que descreve as consequências que o trabalho traz para essas motoristas.  

 

6.1.3.3 As vivências e consequências do trabalho de motorista de aplicativo  

Esta subcategoria contempla as propriedades que evidenciam os 

sentimentos, desconfortos e danos à saúde das motoristas em decorrência das 

vivências com o trabalho nesse formato mediado por aplicativos. Assim, ao selecionar 

todos os dados referentes aos sentimentos experienciados pelas motoristas e os 

problemas relatados nas entrevistas, bem como as notas de campo contendo 

reclamações de algumas comorbidades decorrentes das horas dirigindo no trânsito 

caótico de São Paulo, mapeei dois cenários que representam discretamente as 

vivências de prazer e sofrimento nesse tipo de trabalho, que, por não ter vínculo 

empregatício, as deixa desamparadas e com os gastos para uma recuperação 

posterior física e mental.  

Conforme se visualiza na Figura 15, os diversos sentimentos e situações 

vividas pelas motoristas em relação à operacionalização do contexto do trabalho 

aliada à forma de interação com os responsáveis pelos aplicativos e as relações com 

os passageiros desencadeiam comportamentos que são, em sua grande maioria, 

reflexos protetivos para tentar garantir certo grau de segurança e reduzir as 
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vulnerabilidades pela exposição aos riscos. 

 
Figura 20 – Consequências do trabalho de motorista por aplicativos à mulher 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  

 

Dentro desse contexto, percebi que as consequências advindas do 

cotidiano da motorista, devido à forma estrutural do trabalho, em que se tem um 

trânsito congestionado nos horários de maior rentabilidade, elevado desconforto 

térmico interno pelo ar-condicionado e externo pelo calor, provocando choque térmico, 

conflitos de relacionamentos com os gestores dos aplicativos e com alguns perfis de 

clientes, exposição a assédios, insegurança em áreas de favelas, imposição de 

recebimento em dinheiro, injustiça nas avaliações com punições sem respaldo nas 

inverdades, entre diversos outros, são adoecimentos físicos e emocionais em alguns 

casos e, em outros, parece haver um bloqueio que dificulta a percepção do entorno 

simplesmente pelo fato de ter uma fonte de renda num momento de necessidade e 

desemprego, além do entendimento de que ser empreendedor requer sacrifícios, e a 

maioria se sente empreendedora de si. 

Com base nesse entendimento e ancorada nos relatos do cotidiano de 

atividade das motoristas, elenquei algumas dimensões que suportam a compreensão 



Discussão dos resultados | 265 

 

 

 

de que o cenário do trabalho é precário, altamente explorado, traz sofrimento, é 

desgaste e leva ao adoecimento, mas que, por meio de um discurso mobilizante, 

acultura a ideia de autocompromisso, parceria, unicidade pela responsabilidade do 

sucesso ou fracasso profissional. Essas dimensões são: jornada de trabalho versus 

trânsito, versus segurança, versus conforto/desconforto térmico, versus gastos com 

manutenção veículo, versus avaliação, versus assédio/preconceitos, versus 

adoecimento, versus autonomia. 

De acordo com o relato pelas entrevistadas, em função do desamparo e da 

falta de treinamento adequado disponibilizado pelos aplicativos, elas estabelecem 

diversas estratégias para enfrentar cada situação que envolva desempenho, alcance 

de metas e segurança, pois necessitam resistir aos obstáculos e continuar o trabalho, 

afinal é, para algumas, a única fonte de renda, para outras, uma oportunidade de 

melhorar os rendimentos, e para outras, ainda, uma forma de diluir os gastos com o 

veículo. Esses pontos serão abordados na próxima seção. 

 

6.1.3.4 Estratégias de resistência e enfrentamento às dificuldades no trabalho  

Esta subcategoria contempla as ações adotadas pelas motoristas visando 

resistir e suportar às dificuldades diárias para alcançar as metas necessárias e se 

manterem competitivas, mas em segurança. Ao agrupar os dados semelhantes, 

selecionei três propriedades que oportunizam compreender as estratégias voltadas à 

eficiência, devido à falta de padrão para realizar a atividade, as estratégias que visam 

alcance de eficácia no trabalho para conseguir alcance de metas diárias em função 

da não existência de treinamento adequado, e as estratégias voltadas à segurança, 

em virtude da falta de mecanismos de proteção. Essas estratégias normalmente são 

compartilhadas com outros motoristas em encontros ocasionais, por mensagens de 

WhatsApp e por postagens em redes sociais (vide Figura 16). 
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Figura 21 – Planejamento de sobrevivência das motoristas por aplicativos 
Fonte: elaborado pela autora (2020)  

Eficiência 

[...] assim não adianta só você ter o carro e sai na rua e isso vai ser garantia 
de você ganhar dinheiro. Tem que ter uma estratégia e a estratégia muda a 
cada semana porque os aplicativos eles dão incentivos [...] Eu entendi que 
tem que ter estratégia porque assim você trabalha menos e ganha mais, né. 
Ou, você gasta menos e ganha em cima desse gastar menos, entendeu. A 
estratégia é essencial, assim pra você sair ganhando (Maria Alice, 45 anos) 

[...] eu não ando de vidros abertos porque gasta mais, só ando de vidro aberto 
mesmo quando pego uma marginal livre, aí eu abro, senão é só vidro fechado, 
no ar condicionado e não vou interferir (Maria Cristina, 58 anos). 

Eficácia 

Eu planejo como vou trabalhar cada aplicativo, mas pra isso eu preciso das 
promoções, eu dependo das promoções. Por exemplo, a 99, ela também tem 
incentivo, dependendo do incentivo eu dou mais foco a ele porque ele tem 
um horário determinado do incentivo, na maioria das vezes, ou é tantas 
chamadas por dia ou é tantas chamada das 7 às 11 horas da manhã. Então 
é o período de pico, então é o período de pico horário que a Lady também 
precisa, porém eu tento primeiro atender a meta mais fácil, eu ainda estou 
analisando qual meta é mais fácil, ainda depende muito do fluxo. O 
interessante pra gente é desligar o aplicativo e ao ligar já acontecer a 
chamada porque assim que é a dinâmica (Maria Conceição, 35 anos) 

Hoje eu falo assim eu começo uma rotina no Pão da Manhã, deixo ele no 
trabalho (por isso falei de um carro só), ele trabalha perto, na Vila Mariana e 
de lá eu começo meu dia. Vou até a noite as vezes como meta. Minha meta 
era humilde e hoje ela está bem mais agressiva e eu sempre fui muito 
agressiva no mercado corporativo nesse sentido de meta, na área comercial. 
Hoje tenho uma meta diferente, só que hoje eu também tenho opções no 
mercado (Maria da Dores, 40 anos) 

Segurança 

[...] a gente mente muito né. Motorista mente muito porque a gente nunca 
sabe quem é que a gente tá pegando e as pessoas fazem muitas perguntas 
né. Normalmente perguntas pessoais assim, ‘se você é casada’. Então assim, 
eu sou casada, se for homem né. Se eu achar que eu vou ser assaltada, eu 
sou mãe solteira e tem dois filhos para criar, entendeu (Maria Alice, 45 anos) 
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[...] eu sempre parava uns metros antes e observava se era uma casa, se a 
pessoa que chamou está saindo de dentro daquele condomínio ou casa, 
olhava de longe o perfil da pessoa, e dependendo do perfil da pessoa eu não 
pegava, eu tinha vários critérios para trabalhar com aplicativo. Eu não pegava 
grupo de homens, 2 ou 3. Para entrar esse grupo de homens dentro do meu 
carro, só se eu pegasse eles dentro de um condomínio ou casa, aí sim. As 
vezes está dentro do hotel, está com mala, vai viajar, aí sim, na rua eu não 
pegava. Em shopping, o único shopping que eu pegava passageiro era o JK. 
Eu não pegava gente no ponto de ônibus, se fosse homem ou mulher eu não 
pegava. Podia ser até um casal com uma criança, eu não pegava em ponto 
de ônibus. Eu seguia alguns critérios. Infelizmente as pessoas falam assim 
‘nossa, mas você é muito preconceituosa’ não é, infelizmente é a minha 
segurança. Eu não sei, não está escrito na testa de ninguém (Maria Beatriz, 
43 anos) 

Todo o trajeto percorrido pela pesquisa, com tantas idas e vindas, adotando 

o método indutivo, oportunizou emergir alguns dados interessantes para a 

compreensão desse cenário ainda considerado uma “caixa-preta”, em toda a sua 

constituição e funcionalidade, devido à inacessibilidade imposta pelos gestores dos 

aplicativos. Essa falta de acesso às diretrizes técnicas, funcionais e decisórias em 

torno da constituição e gestão dos aplicativos limita o conhecimento sobre eles, e, 

portanto, a compreensão deu-se pelos relatos dos atores envolvidos e pelos 

fragmentos disponibilizados nas mídias sociais.  

Para o alcance desse propósito, um longo percurso metodológico fez-se 

necessário, com algumas delimitações que foram definidas ao longo das etapas de 

coleta de dados, que foram: a) não fazer estudo de caso; b) não restringir apenas as 

motoristas vinculadas aos aplicativos femininos; c) acompanhar as legislações 

temporalmente publicadas para regulamentação da funcionalidade dos aplicativos; e 

d) acompanhar as experiências relatadas nos grupos de WhatsApp para ampliar a 

compreensão das dificuldades que elas enfrentavam diariamente. 

Conforme apresentado na introdução e nos procedimentos metodológicos, 

esta pesquisa teve por foco compreender as vivências das mulheres no trabalho de 

motorista de aplicativo envolto em inúmeras dificuldades e desafios diários. Assim, os 

esforços durante a realização da pesquisa se ativeram em compreender o contexto 

social e estrutural que conduziu essas mulheres ao trabalho de motoristas de 

aplicativos, o contexto profissional desse formato de trabalho “app-work” de mulheres 

ainda pouco explorado, as estratégias que elas adotam para minimizar as 

vulnerabilidades e dar sentido ao trabalho, bem como compreender as consequências 
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à saúde e bem-estar emocional, e propor um modelo teórico-empírico que represente 

esse cenário. Assim, encerro este capítulo em resposta ao último objetivo específico.  

 

6.2 Desafios e limitações da pesquisa 

Os desafios para o desenvolvimento da tese iniciaram desde a escolha do 

fenômeno e definição da metodologia a ser utilizada. Eram poucas pesquisas 

abordando trabalho por aplicativos, uma quantidade crescente surgia em torno do 

tema uberização com foco na parte jurídica e regulamentatória, outra vertente 

estudando economia de compartilhamento e reputação, outros estudos analisando a 

questão de legitimação de vínculo trabalhista. As pesquisas desenvolvidas em 

estudos organizacionais no Brasil eram muito escassas, quase inexistentes.  

Dessa forma, decidir realizar a pesquisa de maneira indutiva para abstrair 

o máximo possível de informações do campo se mostrou relevante, mas se tornou 

complexo, com difícil afunilamento dos dados, em virtude da inexperiência da 

pesquisadora com a metodologia, se tornando uma limitação durante a execução das 

etapas com inúmeros retornos às etapas anteriores, retorno ao campo, retorno à 

leitura do método, diversas reanálises para averiguação de condução correta do 

método sem viés. Enfim, no final, se concretizou uma experiência maravilhosa de 

aprendizado incalculável e de difícil mensuração.  

Ainda, com relação à operacionalização do método, o grande volume de 

dados constituídos a partir das transcrições das entrevistas, das notas de campo, das 

notas de acompanhamento das interações de WhatsApp, das regulamentações, 

tornou o processo profundamente exaustivo, com perdas recorrentes de informações, 

e sobretudo perda de entrevistas por desinteresse da participante no momento da 

devolutiva ou no retorno para confirmação de novos dados antes de prosseguir para 

nova fase.  

No contexto das limitações temporais e geográficas, diversos fatores 
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interferiram e dificultaram a fluidez do processo, pois o tempo basicamente é 

acelerado, elas vivem num processo just in time integralmente, e as inúmeras 

demandas sobrepostas limitavam o tempo que elas poderiam direcionar para a 

entrevista, houve uma quantidade significativa de recusas por se tratar de uma 

entrevista acadêmica e não remunerada. Enfim, esses fatores pesaram no computo 

do término do processo.  

A estratégia adotada para minimizar essas e outras limitações que se 

colocariam no trajeto, caso continuasse com foco apenas em entrevistas presenciais, 

foi adotar a realização de entrevistas por ligação telefônica ou chamada de vídeos via 

Facetime ou WhatsApp. Para os casos de impedimento em realizar a entrevista dessa 

forma, criou-se uma modalidade que foi minuciosamente executada e controlada em 

todas as etapas, para evitar conflitos de informação, por meio de 

envio/recepção/análise e devolutiva por áudios de WhatsApp. 

 

  



 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo de tese teve por foco pesquisar um fenômeno recente e ainda 

pouco explorado, sendo norteado pela seguinte pergunta de pesquisa: “Como as 

mulheres vivenciam o trabalho flexível de motorista de aplicativo, mediado por 

plataformas digitais, na cidade de São Paulo?”. Para respondê-la, delineou-se, como 

objetivo geral da tese, “compreender a vivência das mulheres com o trabalho flexível 

de motorista de aplicativos, mediados por plataformas digitais, na cidade de São 

Paulo”.  

Com uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, fundamentada 

no paradigma interpretativista, dentro da perspectiva teórica do construcionismo 

social, seguindo o método de estudo indutivo, escolhi a grounded theory por estratégia 

de pesquisa e utilizei múltiplas fontes para coleta e triangulação dos dados, sendo 

entrevistas em profundidade, netnografia em sete grupos de WhatsApp e fontes 

secundárias tais como legislações, estatísticas, vídeos, reportagens, entre outras.  

A análise dos dados coletados, por meio das 30 entrevistas realizadas em 

três fases, seguiu o processo de codificação inicial, focalizada, seletiva e axial, de 

maneira recursiva, conforme orientações de Charmaz (2009). As etapas de coleta, 

análise e comparação dos dados ocorreram simultaneamente durante as fases, e 

diversos memorandos e esquemas foram realizados para melhor compreensão do 

fenômeno por meio da indução.  

Para conseguir responder ao objetivo geral, defini seis objetivos 

específicos, que serão a seguir retomados para apresentação dos principais 

resultados obtidos com o estudo.  

O primeiro objetivo específico era “Compreender o contexto profissional 

dessas mulheres antes de se tornarem motoristas de aplicativos, com trajetórias e 

experiências”. A maioria das entrevistadas iniciou a carreira muito jovem, com menos 

de 15 anos, enfrentou diversos momentos instáveis com ascensões e quedas entre 

cargos e empregos, trabalho quase sempre na informalidade, as funções mais 
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desempenhadas em empregos formais foram em níveis administrativos e 

operacionais, teve enormes dificuldades profissionalmente com preconceitos e 

assédios, algumas aproveitaram oportunidades internacionais e outras chegaram a 

ocupar cargos de liderança.  

Contudo, elas vivenciaram em suas trajetórias momentos de desvalor, falta 

de reconhecimento, cenários de exploração, humilhações e constrangimentos, 

principalmente as que se afastaram para a maternidade, encarando, no retorno ao 

trabalho, muita resistência e questionamentos relacionados a suas capacidades, 

impondo uma carga maior de persistência.  

O segundo objetivo específico visava “Compreender os motivos de as 

mulheres se tornarem motoristas de aplicativos, bem como as expectativas e planos 

futuros”. De modo geral, por meio dos depoimentos, percebi que, entre os diversos 

motivos para se tornarem motoristas de aplicativos, o que se mostrou mais 

contundente foi a questão financeira, em virtude das dívidas preexistentes ou 

adquiridas pelo desemprego, das altas despesas mensais fixas para manutenção da 

casa e dos gastos com criação dos filhos. Inclusive, algumas se mantêm 

exclusivamente com os ganhos obtidos pelo trabalho com os aplicativos.  

Todavia, algumas entrevistadas informaram que estão nesse trabalho 

apenas como um complemento de renda ou para aproveitar a oportunidade, diluindo 

os gastos com o deslocamento diário no desempenho de atividades particulares, 

profissionais ou de empreendimentos próprios. Entre os apontamentos que se 

mostraram representativos, tem-se o sentimento de empoderamento pela liberdade e 

autonomia para escolher o que fazer e tomar decisões, permeado pelo discurso da 

inexistência de chefia dando ordens e controlando horários, além da busca por novas 

experiências visando preencher um vazio após aposentadoria, e ainda a 

temporalidade da atividade como trabalho sem futuro.  

O terceiro objetivo específico focava “Compreender o cotidiano e as 

condições do trabalho de uma motorista de aplicativo, envolto por desafios e 

dificuldades, bem como as estratégias adotadas por elas para enfrentá-los”. Para 

responder a esse objetivo, dividi as análises em quatro momentos para compreender 
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adequadamente a vivência dessas mulheres, que são: as demandas, a dinâmica do 

trabalho, as vivências e as estratégias.  

A partir dos relatos das motoristas, sobre o que envolve a vivência de um 

dia, percebi o emaranhado de demandas conflitantes que elas criteriosamente 

organizam por meio de prioridades, conforme momento e situação. Em alguns 

momentos, os compromissos profissionais sobrepõem as atividades pertencentes às 

esferas pessoal e familiar. Em outros momentos, a prioridade se inverte. É um desafio 

diário conseguir desempenhar tantos papéis, intercalados e imbricados e de difícil 

dissociação.  

Em suma, para a maioria das entrevistadas, o excesso de trabalho em 

todas as esferas acarreta falta de tempo e elas acabam por se anular, abdicando de 

quase todas as suas necessidades físicas ou psicológicas em função de se manterem 

produtivas, trabalhando e provando que são capazes. 

A dinâmica do trabalho das motoristas entrevistadas, em sua maioria, faz 

mais de 10 horas diárias, sem tempo adequado para descanso, ultrapassando o 

tempo máximo regulamentado pela CF, mas elas estendem cada vez mais essa 

quantidade de horas diárias e descansam cada vez menos, com a justificativa de 

recomposição da queda dos rendimentos em decorrência das reduções dos valores 

estipulados pelos aplicativos. Essa rotina pode acarretar adoecimento e danos à 

saúde, mas é comum esse relato, inclusive de redução de tempo de sono para quatro 

horas, com a justificativa de ser um tempo suficiente para descansar e se recuperar.  

Aliado a esse comportamento de prolongar a jornada de trabalho, os 

aplicativos ainda adotam a política do preço dinâmico, aplicando um multiplicador à 

tarifa-base, tempo e distância percorridos, criando um mapa de calor conforme a 

quantidade de demanda por região. Esse mecanismo de influência para as motoristas 

se dirigirem para as regiões de maior demanda, aliado à prática de incentivos de 

bonificações por quantidade de corridas realizadas ou por valores atingidos, somado 

ao envio de chamadas de corridas, antes mesmo de concluir a viagem em curso, 

estimula a permanência no trabalho. Essa disponibilidade com o aplicativo ligado é 

monitorada por meio de um algoritmo que controla 24 horas por dia.  
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Outro fator relevante, que funciona em sintonia com o mecanismo de 

incentivo, refere-se à prática de punição do motorista com média de avaliação inferior 

a 4,6, com possível extinção da conta, bem como as suspensões por quantidade de 

corridas rejeitadas ou canceladas. Dessa forma, o mecanismo de incentivo para 

aceitar as corridas, juntamente com a prática de punição por recusa de corridas, gera 

o comportamento de dependência total, afinal, se o motorista trabalha por 

necessidade, está cada vez mais aumentando o número de motoristas disponíveis 

com aplicativos ligados, e ele pode ser retirado da plataforma por avaliação baixa ou 

por cancelamento de corridas, então a decisão automática é aceitar todas as corridas, 

sem olhar quem ou local. Ademais, quanto mais corridas ele aceitar melhor, será o 

rendimento no final, porque os custos com combustível, seguro do veículo, 

manutenção do automóvel, telefonia móvel, planos de dados e outros que existam são 

de responsabilidade dos motoristas. 

O quarto e quinto objetivos específicos visavam compreender a importância 

do trabalho e suas consequências por meio das vivências das motoristas. Foi 

verbalizada recorrentemente a felicidade por serem donas de si, autônomas, 

empoderadas, com poder de fazer o próprio salário, que eram apaixonadas por dirigir, 

que adoravam o que faziam, se sentiam valorizadas, que eram muito gratas pela 

oportunidade de existir um trabalho nesse formato e que a satisfação se devia ao fato 

de não se enquadrarem mais no padrão do mercado porque já tinham mais de 40 

anos, bem como não conseguiriam um emprego paga ganhar o mesmo valor mensal.  

Contudo, ao explorarmos os relatos das experiências diárias, identificamos 

um contexto de isolamento social, constante perda de amigos, frequência de dores 

pelo corpo (coluna, joelho, pulso, ombro, quadril) e indícios de adoecimentos físicos e 

psicológicos, inclusive com casos de motoristas que abandonaram os aplicativos e 

não conseguem mais entrar em algum veículo para dirigir, em função de crise de 

pânico e ansiedade.  

De acordo com os dados relatados, um contexto desgastante 

emocionalmente se refere a insegurança com aplicativos direcionando chamadas para 

os motoristas de baixa reputação na plataforma para áreas perigosas, de risco, em 
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regiões de favelas, sem monitoramento policial. A maioria relatou situações em que 

precisava de um socorro e que não tinha telefones de assistência ou suporte ou ajuda 

dos aplicativos para ligar, pois os contatos sempre deveriam ser realizados por 

mensagens de e-mail.  

Dessa forma, as motoristas sempre estão fazendo corridas às cegas, com 

total desconhecimento do destino, além de haver a aceitação de cadastros de pessoas 

sem identificação e com cadastro para pagamento em dinheiro. Assim, as motoristas 

criam grupos para se monitorarem com botão de “socorro”, com foco em se ajudarem, 

reduzindo as situações inseguras e vulneráveis, compartilhando informações 

importantes para proteção e conscientização, bem como atualizações constantes 

sobre as normatizações aprovadas e publicadas para São Paulo.  

Por fim, o último objetivo específico visava “Apresentar um modelo teórico-

empírico da dinâmica do cotidiano das motoristas de aplicativos que se delineia num 

processo de precarização das relações de trabalho”. O modelo demonstra a conexão 

que o cenário social e profissional tem como influenciador para que as mulheres se 

sintam atraídas a conhecer o novo formato que se apresenta como totalmente 

adequado para as necessidades delas, em função da flexibilidade da 

operacionalização. Depois, apresentei o processo de experimentação do trabalho 

correlacionando com as expectativas em relação ao plano de futuro, onde elenquei as 

frustrações e sentimentos vivenciados que geram sofrimento.  

Em contrapartida, ao relacionar a situação em que se encontra, a 

centralidade e importância que o trabalho absorve, sentimentos divergentes podem 

ser gerados, de um lado, satisfação e sentido de pertença e, de outro, a resiliência 

para suportar, pela ideologia de que “sucesso é igual a sacrifícios”. No entanto, 

também identifiquei nesse processo o comportamento de inaceitação que conduz à 

desistência, seja por acometimentos de doenças ou por inaceitação e percepção do 

cenário precarizado e explorador. 
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APÊNDICE A - Roteiro para as 5 Entrevistas iniciais (1ª fase)  
 

 
1) Me fale um pouco sobre você (nome, idade, estado civil, filhos, formação). Sinta-se 
à vontade caso queira falar de convivências com familiares e amigos.  

2) Me conte sua história profissional. Se for confortável para você, me dê exemplos   

3) Me fale sobre o momento que resolveu trabalhar de motorista de aplicativo e como 
foi esse processo? Se for confortável para você, me dê exemplos 

4) Me conte como é um dia seu de motorista de aplicativo. Se for confortável para 
você, me relate alguma história que você achou boa ou ruim  

5) Me fale como funcionam os aplicativos. Se for confortável para você, me dê 
exemplos 

6) Como você concilia a vida pessoal com a profissional? 

7) O que você planeja para o futuro e porque?   

8) Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar?    



Apêndices | 316 

 

 

APÊNDICE B - Roteiro reformulado para contuidade da 1ª fase 
 

Nome e idade:  
Estado civil e filhos:  
Formação Acadêmica:  
Aplicativos que trabalha e data de início:  
Quantidade de viagens e nota de avaliação (em cada aplicativo):   
Carro Próprio ou alugado e valores: 
Dados do veículo (marca, ano e modelo):   
 
 

1) Me fale quem é você (sinta-se à vontade para relatar o que for mais importante que 
descreve quem é você “mulher, mãe, esposa, amiga, profissional”) 

2) Me conte como foi sua história profissional antes de se tornar motorista de aplicativo 
(se possível ‘desde o 1º emprego’ – mesmo o informal e sem registro). Se puder e for 
confortável para você, me dê exemplos  

3) Me fale como foi o momento em que começou a trabalhar de motorista no primeiro 
aplicativo. Em que momento isso ocorreu? Quais foram as principais motivações? 

4) O que te levou a entrar em outros aplicativos? Como tem sido essa experiência? 
Se for confortável para você, me dê exemplos  

5) Me conte como é um dia seu de motorista de aplicativo. Se for confortável para 
você, me relate alguma história que você achou boa ou ruim  

6) Me fale como funciona os aplicativos e se existe diferença entre eles? Se for 
confortável para você, me dê exemplos 

7) Quais são as suas dificuldades nessa profissão e como as enfrenta? Se for 
confortável para você, me dê exemplos 

8) Como você concilia a sua vida pessoal e social com a profissional? Se for 
confortável para você, me dê exemplos 

9) Se você pudesse mudar algo na sua vida, o que mudaria e porque?  

10) O que você planeja para o seu futuro e porque?   

11) Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar?     
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APÊNDICE C - Roteiro para a Entrevista (2ª fase) 
 

Nome e idade:  
Estado civil e filhos:  
Formação Acadêmica:  
Aplicativos que trabalha e data de início:  
Quantidade de viagens e nota de avaliação (em cada aplicativo):   
Carro Próprio ou alugado e valores: 
Dados do veículo (marca, ano e modelo):   
  
 
1. Me fale quem é você (sinta-se à vontade para relatar o que for mais importante que 

descreve quem é você “mulher, mãe, esposa, amiga, profissional”) 
1.1. Se você sentir vontade de contar fatos e dar exemplos de como é a 

convivência com o(a) esposo(a), com os(as) filhos(as), com pais e com 
amigos(as), o momento é seu para relatar o que for confortável para você 

 
2. Me conte a sua história profissional desde o primeiro emprego até se tornar 

motorista de aplicativo. Pode ser trabalho informal e sem registro. Se puder e for 
confortável para você, me dê exemplos:  
2.1. como era trabalhar na organização e o que fazia?  
2.2. como era o ambiente de trabalho e qual era o horário de trabalho?  
2.3. como era o relacionamento com colegas e superiores?  

 
3. Me fale como se sentiu quando começou a trabalhar de motorista de aplicativo 

3.1. Em que momento isso ocorreu? Quais foram as suas principais motivações? 
3.2. Se você puder, me conta como foi um dia que você considerou que foi o melhor 

dia de trabalho no aplicativo e porque você o considerou “BOM” 
3.3. Me fale do dia que você considerou que foi o pior para você e o que aconteceu 

que te fez achar que ele foi “RUIM” 
 
4. Me conte o que te levou a entrar em outros aplicativos? 

4.1. Quando isso ocorreu e como foi o processo?  
4.2. Quais foram os aplicativos que você se cadastrou e está atendendo?  
4.3. Se for confortável para você, me dê exemplos de como tem sido essa 

experiência.  
 
5. Me fale como funciona os aplicativos “normas, regras e exigências”  

5.1. Me conte as diferenças que você percebe entre eles.  
5.2. O que é melhor e o que é pior em cada um dos aplicativos? 
5.3. Quais aplicativos você atende mais chamadas e porque? 
5.4. Na sua opinião o que os aplicativos precisam mudar 

 
6. Me conte como é o dia de uma motorista de aplicativo.  

6.1. Que horas inicia? Quantas horas dirige por dia? Quais horários faz as refeições 
e lanches? Quando e como faz pausas e descansa?  

6.2. Existe diferença entre os dias da semana, finais de semanas e feriados? 
6.3. Quais horários você prefere rodar e porque? 
6.4. Qual foi o máximo de horas que já fez e porque? Se for confortável para você, 

me conte sobre o que aconteceu nesse dia 



Apêndices | 318 

 

 

6.5. Como você define qual aplicativo deixará ligado em cada horário que estiver 
trabalhando (manhã, tarde, noite e madrugada)? Se for confortável para você, 
me dê exemplos de como isso funciona 

6.6. De que forma você controla as corridas realizadas e os recebimentos das 
mesmas de cada aplicativo? Se for confortável para você, me dê exemplos de 
como você faz 

 
7. Quais são as suas maiores dificuldades nessa profissão e como as enfrenta? Se 

for confortável para você, me dê exemplos   
7.1. Dificuldades com o uso da plataforma dos aplicativos 
7.2. Dificuldades no manuseio dos aplicativos de localização (waze e google maps) 

 
8. Me conte alguma situação que para você foi humilhante ou desrespeitosa. 

8.1. Alguma situação de assédio moral ou sexual? Me conta como foi e se puder e 
for confortável para você, mê dê exemplos. 

8.2. Alguma situação de preconceito por ser uma motorista mulher? Me conta como 
foi e se puder e for confortável para você, mê dê exemplos.  

8.3. Alguma situação de racismo por ser negra? Me conta como foi e se puder e 
for confortável para você, mê dê exemplos. 

8.4. Alguma situação de desvalorização por ser mais jovem ou mais velha? Me 
conta como foi e se puder e for confortável para você, mê dê exemplos. 

 
9. Me fale como você vê a segurança nessa profissão de motorista de aplicativo. Se 

puder e for confortável para você, mê dê exemplos 
9.1. Qual tipo de suporte é oferecido pelos aplicativos em áreas de risco? 
9.2. O que você tem que fazer em casos de sinistro e ou danos no veículo? 
9.3. Quais regiões você prefere trabalhar? Porque? 
9.4. Quais regiões você não faz ou evita? Porque? 
9.5. Existe alguma forma de monitoramento para garantia da segurança do(a) 

motorista? Se puder e for confortável para você, mê dê exemplos de alguma 
situação e como funciona nesses casos  

 
10. Me conte como você faz para conciliar sua vida pessoal, social com a profissional 

(motorista)? Se for confortável para você, me dê exemplos 
 
11. Se você pudesse mudar algo na sua vida, o que mudaria e porque?  
 
12. O que você planeja para o seu futuro e porque?   
 
13. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar ou que tenha esquecido de 

comentar?   
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APÊNDICE D - Roteiro para a Entrevista (3ª fase) 
 

Nome e idade:  
Local de moradia: 
Estado civil e filhos:  
Formação Acadêmica:  
Aplicativos que trabalha e data de início:  
Quantidade de viagens e nota de avaliação (em cada aplicativo):   
Carro Próprio ou alugado e valores de locação: 
Dados do veículo (marca, ano e modelo):   
  
 

1. Me fale quem é você (sinta-se à vontade para relatar o que for mais importante que 
descreve quem é você “mulher, mãe, esposa, amiga, profissional”) 
1.1. Se você sentir vontade de contar fatos e dar exemplos de como é a 

convivência com o(a) esposo(a), com os(as) filhos(as), com pais e com 
amigos(as), o momento é seu para relatar o que for confortável para você 

 
2. Me conte a sua história profissional desde o primeiro emprego até se tornar 

motorista de aplicativo. Pode ser trabalho informal e sem registro. Se puder e for 
confortável para você, me dê exemplos:  
2.1. como era trabalhar na organização e o que fazia?  
2.2. como era o ambiente de trabalho e qual era o horário de trabalho?  
2.3. como era o relacionamento com colegas e superiores?  

 
3. Me fale como se sentiu quando começou a trabalhar de motorista de aplicativo 

3.1. Em que momento isso ocorreu? Quais foram as suas principais motivações? 
3.2. Se você puder, me conta como foi um dia que você considerou que foi o melhor 

dia de trabalho no aplicativo e porque você o considerou “BOM” 
3.3. Me fale do dia que você considerou que foi o pior para você e o que aconteceu 

que te fez achar que ele foi “RUIM” 
 
4. Me conte o que te levou a entrar em outros aplicativos? 

4.1. Quando isso ocorreu e como foi o processo?  
4.2. Quais foram os aplicativos que você se cadastrou e está atendendo?  
4.3. Se for confortável para você, me dê exemplos de como tem sido essa 

experiência.  
 
5. Me fale como funciona os aplicativos “normas, regras e exigências”  

5.1. Me conte as diferenças que você percebe entre eles.  
5.2. O que é melhor e o que é pior em cada um dos aplicativos? 
5.3. Quais aplicativos você atende mais chamadas e porque? 
5.4. Na sua opinião o que os aplicativos precisam mudar 

 
6. Me conte como é o dia de uma motorista de aplicativo.  

6.1. Que horas inicia? Quantas horas dirige por dia? Quais horários faz as refeições 
e lanches? Quando e como faz pausas e descansa?  

6.2. Existe diferença entre os dias da semana, finais de semanas e feriados? 
6.3. Quais horários você prefere rodar e porque? 
6.4. Qual foi o máximo de horas que já fez e porque? Se for confortável para você, 
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me conte sobre o que aconteceu nesse dia 
6.5. Como você define qual aplicativo deixará ligado em cada horário que estiver 

trabalhando (manhã, tarde, noite e madrugada)? Se for confortável para você, 
me dê exemplos de como isso funciona 

6.6. De que forma você controla as corridas realizadas e os recebimentos delas de 
cada aplicativo? Se for confortável para você, me dê exemplos de como você 
faz 

 
7. Quais são as suas maiores dificuldades nessa profissão e como as enfrenta? Se 

for confortável para você, me dê exemplos   
7.1. Dificuldades com o uso da plataforma dos aplicativos 
7.2. Dificuldades no manuseio dos aplicativos de localização (waze e google maps) 

 
8. Me conte alguma situação que para você foi humilhante ou desrespeitosa. 

8.1. Alguma situação de assédio moral ou sexual? Me conta como foi e se puder e 
for confortável para você, mê dê exemplos. 

8.2. Alguma situação de preconceito por ser uma motorista mulher? Me conta como 
foi e se puder e for confortável para você, mê dê exemplos.  

8.3. Alguma situação de racismo por ser negra? Me conta como foi e se puder e 
for confortável para você, mê dê exemplos. 

8.4. Alguma situação de desvalorização por ser mais jovem ou mais velha? Me 
conta como foi e se puder e for confortável para você, mê dê exemplos. 

 
9. Me fale como você vê a segurança nessa profissão de motorista de aplicativo. Se 

puder e for confortável para você, mê dê exemplos 
9.1. Qual tipo de suporte é oferecido pelos aplicativos em áreas de risco? 
9.2. O que você tem que fazer em casos de sinistro e ou danos no veículo? 
9.3. Quais regiões você prefere trabalhar? Porque? 
9.4. Quais regiões você não faz ou evita? Porque? 
9.5. Existe alguma forma de monitoramento para garantia da segurança do(a) 

motorista? Se puder e for confortável para você, mê dê exemplos de alguma 
situação e como funciona nesses casos  

 
10. Me conte como você faz para conciliar sua vida pessoal, social com a profissional 

(motorista)? Se for confortável para você, me dê exemplos 
10.1. Como você organiza e define quando e como executar as atividades 

domésticas? 
 
11. Me fale sobre sua percepção em torno dessa questão de ser dona do seu horário 

de trabalho nessa profissão de motororista de aplicativo.  
11.1. Como isso funciona para você? Porque? Se puder, me dê exemplos 
11.2. Como você planeja e organiza o seu dia? Se puder, me dê exemplos 
11.3. Sendo apenas uma parceira dos aplicativos, me conte como define quais 

corridas você aceita ou recusa? Se puder, me dê exemplos 
11.4. O que você faz para conseguir manter sua segurança? Se puder, me conte 

como você faz 
 

12. O que significa para você ser motorista de aplicativo? Porque?  
12.1. O que te incomoda nessa profissão? Porque? Se puder, me dê exemplos 
12.2. O que é o(a) passageiro(a) para você? Porque? Se puder, me dê exemplos 
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12.3. O que te incomoda nos(as) passageiros? Porque? Se puder, me dê 
exemplos 

12.4. Me conte um momento que você se questionou porque estaria trabalhando 
de motorista de aplicativo? Se puder, me conte o que aconteceu, o que 
você pensou, o que sentiu e o que fez ou teve vontade de fazer 

12.5. Se amanhã você acordasse e não existisse mais aplicativo, o que você 
pensaria e o que faria? Se puder, me dê exemplos 

12.6. Se hoje alguém te ligasse te oferecendo um emprego na sua área de 
formação e que mais gosta, com horário e salário definido, o que pensaria 
e o faria? 

 
13. Se você pudesse mudar algo na sua vida profissional, o que mudaria e porque?  
 
14. O que você planeja para o seu futuro profissional e porque?   
 
15. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar ou que tenha esquecido de 

comentar?   
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APÊNDICE E - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

a) Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “Mulheres na pista – na direção certa: sentidos e significados na profissão 
de motoristas de aplicativos à luz da psicodinâmica do trabalho” conduzida pela 
pesquisadora Noézia Maria Ramos. 
 
b) Este estudo tem por objetivo compreender como as mulheres motoristas de 
aplicativos, constroem sentidos e significados na profissão permeada prazer e 
sofrimento na cidade de São Paulo. 
 
c) Esta pesquisa segue os princípios e normas exigidas pelo Comitê de Conformidade 
Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos da Fundação Getúlio Vargas 
(CEPH/FGV) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
 
d) Caso você aceite participar da pesquisa, será necessário realizar uma entrevista, 
que consiste em algumas perguntas abertas feitas pela pesquisadora e que estão 
relacionadas ao objetivo da pesquisa.  
 
e) A entrevista será realizada pela pesquisadora e terá duração de cerca de 60 
minutos, podendo ser gravada ou não, conforme escolha do(a) entrevistado(a). Caso 
seja efetivada a gravação de áudio, a fala será transcrita na forma literal para fins de 
análise posterior, e após o término efetivo do projeto, será excluída. 
 
f) A entrevista será no local, dia e horário escolhidos pelo(a) participante e ocorrerá 
entre pesquisadora e participante, sem qualquer outra pessoa envolvida. 
 
g) Os dados coletados por meio desta entrevista e pesquisa serão confidenciais e não 
serão divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. 
 
h) Sua participação não implicará em nenhum risco ou em qualquer tipo de gasto ou 
despesa. 
 
i) Caso ocorra o risco pessoal de cansaço, constrangimento ou qualquer outro tipo de 
inconveniente, a entrevista poderá ser pausada a qualquer instante, podendo a 
entrevistada decidir sobre sua continuidade ou até mesmo exclusão da entrevista.  
 
j) Os benefícios esperados da pesquisa são de natureza teórica-empírica. Em teoria a 
pesquisadora pretende avançar na compreensão do campo teórico de sentidos e 
significados no trabalho num objeto que ainda não foi abordado. Por isso a teoria 
existente não consegue compreender e nem explicar os fenômenos numa profissão 
permeada de prazer e sofrimento além de ser culturalmente ocupada por homens e 
estigmatizante para as mulheres ocupantes.  
 
k) Qualquer dúvida referente à pesquisa ou ao processo de entrevista, a entrevistada 
poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável: Noézia Maria Ramos, 
Professora e Pesquisadora, Universidade Federal de Uberlândia (Uberlândia-MG), 
Fundação Getúlio Vargas (São Paulo-SP), e-mail: noezia.ramos@ufu.br e 
ramos.noezia@gmail.com. 

mailto:noezia.ramos@ufu.br
mailto:ramos.noezia@gmail.com
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l) Estão garantidas todas as informações que você queira, antes, durante e depois do 
estudo. 
 
m) A participação neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de recusar participar 
do estudo, retirando seu consentimento a qualquer momento. Este fato não implicará 
em danos a você. 
 
n) Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não são 
responsabilidade do entrevistado. 
 
o) Pela participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro.  
 
p) A pesquisadora responsável se compromete a tornar públicos nos meios 
acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer 
identificação da entrevistada, garantindo assim sua total confidencialidade. Quando 
os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome e sim um código caso algum 
trecho seja utilizado. Além disso, ocorrerá também a descaracterização dos 
aplicativos. 
 
q) Você está recebendo uma via assinada deste termo. Outra via assinada ficará em 
posse da pesquisadora. 
 
r) Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP: SEPN 510 NORTE, BLOCO 
A,  3º Andar Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - 
Brasília-DF Fone (61) 3315-5877 email: conep.cep@saude.gov.br 
 
s) Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo, 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: 
etica.pesquisa@fgv.br. 
 
 
Eu,_________________________________________________ li o texto acima e 
compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual fui convidada a consentir a minha 
participação. A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios do estudo. Eu 
entendi que sou livre para interromper a participação no estudo a qualquer momento 
sem justificar minha decisão.  
 
Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 
 
Cidade/data,___________________. 
 
  
_____________________________                            ____________________________ 

Nome do Participante                                                  Assinatura do Participante  
 
 
Noézia Maria Ramos 

Nome do Pesquisador                                            Assinatura do Pesquisador  

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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APÊNDICE F – Roteiro para as “Notas de Campo” 

 

Data/Horário: ____/____/____ :: _______________  

Local da realização da entrevista:_________________________________________ 

Nome da motorista entrevistada:_________________________________________  

 

Como foi o processo de contato com a motorista até a realização da sua entrevista? 

Qual o contexto/cenário que antecedeu o início da entrevista? 

Quais acontecimentos se mostraram importantes durante a realização da entrevista?  

Quais ideias ou questionamentos foram aflorados com a realização da entrevista? 

Quais sentimentos foram vivenciados ant5es, durante e após a entrevista? 

Quais informações foram transmitidas durante a entrevista que necessitaram uma 
busca por compreensão teórica ou prática antes da próxima entrevista? 

Outras observações importantes de serem registradas em notas de campo. 
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APÊNDICE G – Agrupamento dos códigos mais importantes da 1ª fase 

 

Sub-
Categorias 

Códigos 

Trajetória 
Profissional 

1º emprego, Experiência Internacional, Experiência na área, Experiência na rua, 
Experiência Profissional 

Motivação para 
ser motorista 

Amizade, Desemprego, Fuga da solidão, Muitas Dívidas, Sem qualificação, 
Separada com filhos menores 

Conflitos 
Familiares e 

Soiciais 

Familiares - Casamento Infeliz, Convívio familiar hostil, Incompreensão dos filhos, 
Influência do Pai, Mãe doente e dependente, Marido Ciumento, Marido 
Desempregado, Me sentindo culpada 

Sociais - Cerveja como pagamento, Corrida como favor, Desejo de vida social,          
Incompreensão, Perda de amizade, Sem vida social 

Tipos de 
passageiros 

Passageira cancela corrida, Passageira deixou carro cheio de lixo, Passageira 
desagradável, Passageira Quarteirão, Passageira que não interage, Passageiro 
Caloteiro, Passageiro Criança, Passageiro Deficiente, Passageiro Distante, 
Passageiro fraudulento, Passageiro genioso, Passageiro Idoso, Passageiro 
imprudente, Passageiro não paga a corrida 

Relações de 
Trabalho 

(passageira) 

Agressão Física, Agressão Verbal, Assédio Sexual, Assunto estranho, 
Constrangimento, Faturar a motorista, Perfil assediador, Perfil asssaltante, Perfil 
Terapeuta, Pessoas Bêbadas, Pessoas Fedidas, Piadas machistas 

Relações de 
Trabalho (com 

aplicativos) 

Aplicativo deveria valorizar o motorista, Aplicativo só valoriza os passageiros, 
Aplicativos ignoram reclamações, Banida da plataforma, Cálculo errado da corrida, 
Castigo de meia hora, Chat de atendimento despreparado, Desconsideração, 
Exclusão do Aplicativo, Exploração, Impedimento para ser motorista, Mapa do 
Calor, Monitoramento das corridas, Problema no pagamento, Rígida na seleção, 
Rigor maior na seleção do carro, Vestimenta exigida da motorista 

Dificuldades 
diárias 

Acidente no trânsito, Aplicativo trava muito, Aplicativos muito ruins, Arma apontada 
pra mim, Assalto, Aumento combustível, Avaliação da corrida, Baixa demanda, 
Calotes, Cancelamento de corridas, Cansaço, Cara armado, Centro é perigoso, 
Chama pouco, Coração batia na boca, Demora muito chamar, Desconhecimento 
geogáfico, Destino Oculto, Estrada escura com mato, Falta órgão fiscalizador, 
Falta políticas regulamentadoras, Gangues especializada em roubar motoristas de 
aplicativos, GPS não funcionava, Horário de pico, Indústria da multa, Insatisfação 
com passageiros, Legislação de tráfego, Lentidão do trânsito dá pontuação baixa, 
Longa distância para pegar passageira, Lugares perigosos, Manter Limpeza 
veículo, Nota baixa porque não vai com a sua cara, Poucas corridas, Precisa de 
rapidez, de chegar na hora, Preconceito com mulher no volante, Prefere homem 
no volante, Prejuízo em corridas , Problema de conexão com internet e com Waze, 
Problemas de Saúde, Problemas na visão, Punição por notas baixar e reclamação 
de cliente, Redefinição de rota para sair do trânsito, Risco de assalto, Ruas 
estreitas, Ruas sem saídas, Sobrecarga de Trabalho (mais de 10h por dia), Taxa 
Aceitação, Taxa Cancelamento, Trabalha muito e ganha pouco, Trabalho Escravo, 
Trânsito congestionado, Uso de drogas para eliminar sono, Valor com dinâmico é 
lucrativo, Vistoria do veículo, Voltar batendo lata 

Sentimentos 
negativos 

Abandono, Apreensiva, Arrependimento, Chateada, Desamparo, Desânimo, 
Desconfiança, Desencantei com tudo, Desespero, Desvalorizada, Escravidão, 
Frustração, Humilhada, Impotência, Incompreensão, Indignação, Ingratidão, Me 
senti desacreditada, Me sentindo culpada, Medo de Favela, Ofendida, Pânico,  

Sentimentos 
positivos 

Assalto Revertido, Adoro dirigir, Amizade, Elogios, Empoderamento, 
Empreendedora, Estabilidade financeira, Felicidade, Ganha muito mais, Gastar 
menos e ganhar mais, Gostar do que faz, Gratidão, Harmonia, Identificação 
Profissional, Liberdade, Me senti cheio da grana, Me sentia enturmada, Me sinto 
segura com mulher, Momentos Laser, Muitas Corridas, Muito Educada, Muito 
gentil e atenciosa, Mulher cuida melhor do carro, Pica das galáxias, Que bom que 
é mulher, Realização, Respeito, Senso de utilidade 
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APÊNDICE H – Levantamento bibliográfico na base WoS  

 

Objetivo: pesquisas com foco nas mulheres que trabalham como motoristas de 

aplicativos 

 

 

 

Objetivo: pesquisas que abordem o trabalho de motoriostas com foco na precarização  
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APÊNDICE I – Levantamento bibliográfico na base Scopus  
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APÊNDICE J – Tela de codificação das 3 fases no Atlas TI 

 

1) Primeira Fase 

 

 

2) Segunda Fase 

 

 

2) Segunda Fase 

 



 

 

APÊNDICE K – Rede conexão entre trajetória motivação e expectativas 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS   
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ANEXO A – Aprovação do CEPH-FGV  
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ANEXO B – Cidades brasileiras atendidas pela UBER 
 

NORTE (11) 

Rio Branco (AC) 

Manaus (AM) 

Macapá (AP) 

Belém (PA) 

Marabá (PA) 

Parauapebas (PA) 

Santarém (PA) 

Ji-Paraná (RO) 

Porto Velho (RO) 

Boa Vista (RR) 

Palmas (TO) 
 

NORDESTE (31) 

Arapiraca (AL) 

Maceió (AL) 

Barreiras (BA) 

Feira de Santana (BA) 

Ilhéus (BA) 

Itabuna (BA) 

Jequié (BA) 

Paulo Afonso (BA) 

Porto Seguro (BA) 

Salvador (BA) 

Santo Antônio de Jesus (BA) 

Vitória da Conquista (BA) 

Fortaleza (CE) 

Itapipoca (CE) 

Juazeiro do Norte (CE) 

Sobral (CE) 

Imperatriz (MA) 

São Luís (MA) 

Campina Grande (PB) 

João Pessoa (PB) 

Patos (PB) 

Caruaru (PE) 

Garanhuns (PE) 

Petrolina (PE) 

Recife (PE) 

Santa Cruz do Capibaribe (PE) 

Parnaíba (PI) 

Teresina (PI) 

Mossoró (RN) 

Natal (RN) 

Aracaju (SE) 
 

CENTRO-OESTE (9) 

Brasília (DF) 

Anápolis (GO) 

Divinópolis de Goiás (GO) 

Goiânia (GO) 

Rio Verde (GO) 

Campo Grande (MS) 

Dourados (MS) 

Cuiabá (MT) 

Rondonópolis (MT) 
 

SUL (30) 

Cascavel (PR) 

Cornélio Procópio (PR) 

Curitiba (PR) 

Foz do Iguaçu (PR) 

Guarapuava (PR) 

Ivaiporã (PR) 

Londrina (PR) 

Maringá (PR) 

Paranaguá (PR) 

Ponta Grossa (PR) 

Umuarama (PR) 

Bagé (RS) 

Caxias do Sul (RS) 

Ijuí (RS) 

Passo Fundo (RS) 

Pelotas (RS) 

Porto Alegre (RS) 

Santa Cruz do Sul (RS) 

Santa Maria (RS) 

Santo Ângelo (RS) 

Uruguaiana (RS) 

Blumenau (SC) 

Chapecó (SC) 

Criciúma (SC) 

Florianópolis (SC) 

Itajaí (SC) 

Joaçaba (SC) 

Joinville (SC) 

Lages (SC) 

São Bento do Sul (SC) 
 

SUDESTE (47) 

Cachoeiro de Itapemirim (ES) 

Linhares (ES) 

Vitória (ES) 

Barbacena (MG) 

Belo Horizonte (MG) 

Conselheiro Lafaiete (MG) 

Governador Valadares (MG) 

Ipatinga (MG) 

Itabira (MG) 

Itajubá (MG) 

Juiz de Fora (MG) 

Montes Claros (MG) 

Patos de Minas (MG) 

Poços de Caldas (MG) 

Pouso Alegre (MG) 

Ubá (MG) 

Uberaba (MG) 

Uberlândia (MG) 

Varginha (MG) 

Angra dos Reis (RJ) 

Cabo Frio (RJ) 

Campos dos Goytacazes (RJ) 

Itaperuna (RJ) 

Macaé (RJ) 

Nova Friburgo (RJ) 

Petrópolis (RJ) 

Rio de Janeiro (RJ) 

Três Rios (RJ) 

Valença (RJ) 

Volta Redonda (RJ) 

Araçatuba (SP) 

Bauru (SP) 

Botucatu (SP) 

Bragança Paulista (SP) 

Campinas (SP) 

Franca (SP) 

Marília (SP) 

Mogi Guaçu (SP) 

Piracicaba (SP) 

Presidente Prudente (SP) 

Ribeirão Preto (SP) 

Santos (SP) 

São Carlos (SP) 

São José do Rio Preto (SP) 

São José dos Campos (SP) 

São Paulo (SP) 

Sorocaba (SP) 
 

Sendo: SP (17) e MG (16) os 
estados com maior quantidade 
de municípios atendidos 
  



333 

 

 

ANEXO C – Contrato Termo de Uso Lady Driver 

 

 


