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Resumo 
Através da revisão da literatura e de uma pesquisa exploratória e descritiva, procuramos 
compreender e analisar a organização de trabalho dos chamados entregadores de 
aplicativo que utilizam motocicleta e a relação com fatores de risco à segurança e saúde 
desses trabalhadores. A pesquisa empírica ocorreu através do acompanhamento de cerca 
de uma dezena de grupos de aplicativos de mensagem instantânea de entregadores de 
aplicativo, formados principalmente por motoboys de São Paulo e Florianópolis; por 
conversas informais e presenciais com alguns motoboys de Florianópolis; pelo 
acompanhamento de canais de motoboys em uma plataforma de vídeos online; e 
também através de grupos de motoboys em outras mídias sociais. Constatamos que o 
risco de acidentes se destaca, mas a insegurança laboral e financeira também estão 
bastante presentes, embora fossem mais difíceis de apreender com a metodologia 
utilizada. A baixa remuneração desses trabalhadores tem impacto direto em vários 
aspectos de SST, como as extensas jornadas de trabalho, trabalhar lesionado ou com 
membro quebrado, impossibilidade de possuir equipamentos de proteção adequados e a 
falta de segurança alimentar. Essa precariedade é modulada pelo nível de dependência 
econômica a esse trabalho, como a literatura aponta. Por isso, políticas públicas que 
reduzam essa dependência tendem a ter impacto positivo na segurança e saúde laboral 
desses trabalhadores. Pudemos apreender também que a relativa amadorização de 
massa, que é uma característica dessa forma de organização do trabalho que terceiriza a 
atividade para uma multidão, requer normas de produção e parâmetros de SST que não 
coloquem em risco trabalhadores sem a mesma expertise de profissionais propriamente 
ditos. Por fim, propusemos quatorze medidas preventivas em SST relacionadas a 
aspectos organizacionais do trabalho de motoboys de aplicativos. 
 
Palavras-chave: acidentes; insegurança laboral; entregadores de aplicativo; plataformas 
digitais 
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Abstract 
Through a literature review and exploratory and descriptive research, we sought to 
understand and analyze the work organization of crowdsourced motorcycle couriers and 
the relationship with risk factors for the safety and health of these workers. The 
empirical research took place through the follow-up of about a dozen groups of instant 
messaging applications formed mainly by motorcycle couriers from São Paulo and 
Florianópolis; through informal and face-to-face conversations with some couriers from 
Florianópolis; monitoring motorcycle courier channels on an online video platform; and 
also through motorcycle courier groups on other social media. We found that the risk of 
accidents stands out, but job and financial insecurity are also very present, although they 
were more difficult to apprehend with the methodology used. The low remuneration of 
these workers has a direct impact on several aspects of OSH, such as long working 
hours, working injured or with a broken limb, the impossibility of having adequate 
protective equipment and the lack of food security. This precariousness is modulated by 
the level of economic dependence on this work, as the literature points out. For this 
reason, public policies that reduce this dependency tend to have a positive impact on the 
safety and health of these workers. We were also able to apprehend that the relative 
mass amateurization, which is a crowdsourcing feature, requires production rules and 
OSH standards that do not put workers without the same expertise as properly 
professionals at risk. Finally, we proposed fourteen preventive measures in OSH related 
to organizational aspects of the work of crowdsourced motorcycle couriers. 
 
Keywords: accidents; job insecurity; delivery-app couriers; digital platforms 
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Introdução 

Crowdsourcing, plataforma digital, gig economy, trabalhador just-in-time, 

uberização, são algumas das noções ou conceitos que têm aparecido na literatura sobre 

as formas de relações de trabalho e de organização do trabalho emergentes. 

Historicamente, pode-se entender o crowdsourcing como resultado último do 

desenvolvimento da reestruturação produtiva iniciada no mundo ainda nos anos 1970, 

assim como o outsourcing (terceirização) e o toytotismo também foram formas de 

organizar a produção e o trabalho difundidas a partir dessa reestruturação.  

A dispersão da produção em unidades menores e muitas vezes terceirizadas, 

advinda dessa reestruturação, levou a que autores italianos como Lazzarato, Negri 

(2001) e Virno (2003a) passassem a utilizar há pelo menos trinta anos o conceito de  

fábrica difusa para indicar que o ciclo de produção se espalhara desde então pelo tecido 

social, principalmente pelo tecido urbano; sendo que a produção de valor na fábrica 

difusa levaria cada vez mais à indistinção entre tempo de trabalho e tempo de não 

trabalho. É nesse quadro de análise que esses mesmos autores passaram a usar também 

a noção ou conceito de multidão para expressar o modo de existência da classe 

trabalhadora no pós-fordismo. Uma força de trabalho escolarizada, precária e móvel, já 

presente no final dos anos 1970 na Itália, trazia as características e propensões que 

seriam recuperadas e postas no centro da produção, segundo eles. A multidão, para 

Virno (2003a), estava aberta a desenvolvimentos contraditórios, entre eles, ser base para 

a abolição do trabalho subordinado a um patrão ou base para a flexibilização ilimitada. 

Han (2018) acrescenta que o trabalhador da multidão não se vê em uma classe 

trabalhadora, mas como um indivíduo isolado e perdido atuando sem uma referência 

comunitária, sem um coletivo, posto que a multidão não tem limites e nem território 

definidos. A prática do crowdsourcing parece ser hoje o desenvolvimento mais 

expressivo dessas possibilidades e ambiguidades da multidão. No Brasil, temos a 

particularidade da convergência entre o pós-fordismo e a atávica "viração" (Gregori; 
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Cardoso, 1997), os bicos, que se constituíam já tradicionalmente para parte expressiva 

da população em meio para auferir renda.  

Como aponta a EU-OSHA (2015), para identificar formas de intervenção que 

reduzam os riscos associados ao crowdsourcing sem, com isso, impedir o 

desenvolvimento dos seus aspectos positivos, é necessário produzir conhecimento 

acurado sobre as características dos trabalhadores, suas condições de trabalho, os 

ambientes em que trabalham, a relação contratual desses trabalhadores, a gama e escala 

de atividades que utiliza crowdsourcing etc.  

A pesquisa bibliográfica e exploratória-descritiva aqui apresentada tem como 

objetivo geral ajudar a compreender e construir conhecimento sobre o crowdsourcing e 

suas implicações em SST na realidade brasileira, de modo a balizar formas de 

intervenção e regulação que levem em conta a prevenção e a redução de riscos em SST. 

Nosso foco foi a atividade dos chamados entregadores de aplicativo, particularmente os 

que usam motocicleta para trabalhar. 

O crowdsourcing tem sido normalmente associado às chamadas plataformas 

digitais, para as quais já trabalham cerca de 3,8 milhões de brasileiros, o que as 

tornariam conjuntamente os maiores empregadores do país1. Trabalhadores esses, via de 

regra, sem carteira assinada por essas empresas. Pode-se inferir que a imensa maioria 

desses quase cerca de 4 milhões de trabalhadores realizam atividades de transporte. Os 

entregadores eram 23,23% dos trabalhadores autônomos no Brasil no primeiro semestre 

de 2019, se formos cruzar dados do Instituto Locomotiva e do Pnad do IBGE2. 

Entretanto, segundo o painel IBGE - Covid-19, motoboys e entregadores de aplicativos 

representavam em 2020 cerca de 2,1% dos 32,3 milhões dos trabalhadores por "Conta 

Própria" e "Empregado do Setor Privado sem Carteira". Quanto à escolaridade, 48,06% 

possuem o ensino médio completo. Cerca de 40% estão na faixa etária entre 20 e 29 

anos e cerca de 29% entre 30 e 39 anos. Na amostra pesquisada na Pnad-Covid-19, 

                                                
1 "Aplicativos como Uber e Ifood são fonte de renda de quase 4 milhões de autônomos". Estadão, 
28/04/2019. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aplicativos-como-uber-e-

ifood-sao-fonte-de-renda-de-quase-4-milhoes-de-autonomos,70002807079>. Acessado em 10/09/2019. 
2 "Ponte entre aplicativos e clientes, entregadores já são 23% dos autônomos no país". Estadão, 
16/04/2019. Disponível em: 
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ponte-entre-aplicativos-e-clientes-entregadores-ja-sao- 
23-dos-autonomos-no-pais,70002793803> .Acessado em 10/09/2019. 
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apenas 20,9% dos entregadores e motoboys contribuíram para o INSS em novembro de 

2020, e nesse mesmo mês 64,9% receberam o auxílio-emergencial (Lapa, 2020). 

Diferentemente da estabilidade dos números entre 2012 e 2016, entre 2016 e 2020 

o número de trabalhadores condutores de motocicletas aumentou 39,2%. Aumento 

coincidente com período recessivo e a entrada de empresas de aplicativo no mercado. A 

taxa de informalidade entre eles aumentou de 67,0% para 71,8% no período (Manzano; 

Krein, 2020). Para ficarmos em dados antes da pandemia de covid-19, de modo a não 

confundir tendências com fatores conjunturais, segundo o IBGE, o Brasil terminou 2019 

com 41,41% de taxa de informalidade média da população ocupada, a maior da série 

histórica iniciada em 20163. O trabalho informal, como se sabe, implica menor proteção 

social, o que inclui a proteção relativa à SST. Das 1,8 milhão de ocupações geradas em 

2019, 958 mil foram de trabalho por conta própria, sendo mais da metade sem CNPJ, e 

446 mil das ocupações geradas em empresas foram sem carteira assinada, segundo 

dados da Pnad do IBGE. No trimestre de junho a agosto de 2019, 87,1% dos postos de 

trabalho criados eram informais4, proporção maior do que no trimestre anterior. Ao 

mesmo tempo, segundo a Pnad do IBGE, em 2018 o número de pessoas trabalhando em 

veículos atingiu recorde, chegando a 3,6 milhões e aumentando 29,2% em relação ao 

ano anterior5.  

No primeiro capítulo apresentamos uma discussão conceitual, propondo o 

conceito de multidarização, a partir do de crowdsoucing, para definir uma emergente 

forma de organização do trabalho. Nele também pontuamos questões que consideramos 

importantes serem observadas por aqueles que pretender pesquisar e intervir com 

objetivo preventivo em Segurança e Saúde no Trabalho, em atividades que envolvam 

essa forma de organização do trabalho. 

                                                
3 "Desemprego cai para 11,9% na média de 2019; informalidade é a maior em 4 anos". Agência IBGE 
Notícias, 31/01/2019. Disponível em:  
<hhttps://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-  
desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos>. Acessado em 12/02/ 
2019.   
4 "Informalidade no mercado de trabalho atinge recorde". Agência Brasil, 27/09/2019. Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/informalidade-no-mercado-de-trabalho-
atinge-recorde-diz-ibge>. Acessado em 10/10/2019. 
5 "Brasil se equilibra numa bicicleta alugada". El País, 29/12/2019. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/economia/2019-12-29/brasil-se-equilibra-numa-bicicleta-
alugada.html?fbclid=IwAR0j1i-VfSMd7-EaIk6FdjHYkddCqyXr_t1nAZAo0mFgUw0cw9uyDJy7hP4 
Acessado em 14/10/2020. 
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Em seguida apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa 

que apresentamos. Uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, com base na 

literatura sobre o tema, particularmente voltada aos entregadores de aplicativo que 

utilizam motocicleta, e no contato com a realidade desses trabalhadores através 

principalmente de mídias sociais (grupos de aplicativo de mensagem instantânea, canais 

de plataformas de vídeo, entre outras) e também através de algumas conversas 

presenciais. 

No terceiro capítulo procuramos contextualizar a emergência de ocupações como 

a dos entregadores de aplicativo dentro de um quadro socioeconômico global, 

caracterizado pela desindustrialização, relativa estagnação econômica e baixa demanda 

por trabalho. Uma tendência de subemprego em massa que atravessa o globo, embora 

com diferenças entre países. No capítulo seguinte buscamos descrever e analisar as 

formas de gestão e controle do trabalho dos entregadores de aplicativo, procurando 

relacionar os elementos encontrados com riscos à segurança e saúde desses 

trabalhadores que usam veículos de duas rodas. Nele, procuramos mostrar também 

instrumentos de gestão utilizados por empresas de entrega por aplicativo de outros 

países. No cerne do desenvolvimento dos instrumentos de gestão está a tentativa de 

superar o que chamamos de indeterminação da força de trabalho efetiva, derivada da 

autonomia que teria o trabalhador no sistema de salário por peça. 

O quinto capítulo é dedicado a explorar o conteúdo da autonomia e da 

flexibilidade para esses trabalhadores. Afinal, na sociedade  elas têm sido significações 

associadas frequentemente ao trabalho mediado por aplicativos. No capítulo seis 

entramos mais diretamente na identificação de riscos associados ao trabalho dos 

entregadores de aplicativo que utilizam motocicleta. O risco de acidente é mais 

explícito, mas a insegurança laboral e financeira também se destacam. Apresentamos 

também uma descrição crítica de uma abordagem preventiva de acidentes que tem 

prevalecido no Brasil e na China, baseada no policiamento sobre os motoboys, sem que 

seja levado em conta as normas de produção e a organização do trabalho. 

À remuneração recebida e à condição financeira desses entregadores é dedicado o 

capítulo seguinte. A remuneração aparece como questão chave para redução de riscos 

laborais desses trabalhadores, incluindo os de acidente. No oitavo capítulo tratamos da 

extensão das jornadas de trabalho, do desgaste e da busca de equilíbrio entre trabalho e 
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vida pessoal. Questões essas relacionadas intimamente à remuneração e a sua forma de 

salário por peça. Em seguida destacamos algumas características que as mobilizações e 

organização coletiva dos entregadores de aplicativo têm apresentado no Brasil, que 

podemos resumir como uma autonomia de ação em relação ao Estado e aos sindicatos, 

mas sem apresentarem ainda uma organização estável. 

Por fim, apresentamos uma discussão geral das condições enfrentadas por esses 

trabalhadores, buscando apontar caminhos para melhoria das condições de trabalho e 

apresentando quatorze proposições referentes primordialmente à organização do 

trabalho de entrega por aplicativo, de modo a criar condições mais favoráveis à 

segurança e saúde desses trabalhadores, preservando, no entanto, a expectativa e 

promessa de maior controle e autonomia no trabalho que a multidarização ofereceria.  

Apesar do caráter exploratório e descritivo da pesquisa aqui relatada, com apoio 

da revisão da literatura foi possível montar um quadro relativamente detalhado e ao 

mesmo tempo abrangente da atividade de entrega por aplicativo, levando em conta o 

contexto econômico e de mercado de trabalho, elementos da organização do trabalho, e 

a relação desses fatores às questões relacionadas à segurança e saúde que parecem ser as 

mais prementes na vida e trabalho desses trabalhadores. Nesse sentido foi possível 

apresentar as indicações ao final deste Relatório, na forma de proposições, a partir do 

ponto de vista preventivo em SST. Muitas das proposições preventivas apresentadas 

são, basicamente, adaptações dos resultados da pesquisa de Diniz, Assunção e Lima 

(2005) com motofretistas, a uma organização do trabalho que pressupõe o salário por 

peça e a autonomia dos trabalhadores. 

Cabe ressaltar que através do discurso de empresas de entrega por aplicativo e da 

própria existência de um modelo de organização do trabalho como o OL do iFood, 

podemos apreender que não é a autonomia do trabalhador e a possibilidade de escolher 

onde, quando e quanto trabalhador que caracterizaria essa terceirização para a multidão 

ou a chamada gig economy (economia de bicos), mas sim o poder dessas empresas de se 

evadirem dos direitos trabalhistas e previdenciários. Além disso, cabe frisar que a 

amadorização de massa, fenômeno que caracteriza parcialmente a terceirização para a 

multidão (crowdsourcing), nos faz perceber que as margens para prevenção em SST 

devem ser adequadas para que mesmo não profissionais em stricto sensu possam 

realizar a atividade em segurança. 
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1. Multidarização: um novo conceito para os novos desafios da 
Segurança e Saúde no Trabalho6 

 

 

 

 

 

Motoristas de carros de passeio realizando serviços de transportes. Ciclistas que 

são entregadores, se somando aos motofretistas ("motoboys"). Cada vez mais frequentes 

no cotidiano das grandes cidades, eles têm dado visibilidade a novas formas de 

organização do trabalho. O aspecto mais notabilizado do fenômeno é a relação de 

trabalho mediada por aplicativos de smartphone, o que os faz serem denominados 

frequentemente como entregadores e motoristas de aplicativos. 

Mas essas são apenas as atividades mais visíveis e mais notórias de um fenômeno 

que tem sido relacionado nos estudos sobre trabalho e na mídia a uma série de 

denominações, entre as quais: plataformas digitais, gig economy, crowdsourcing, 

uberização, trabalhador just-in-time. Embora possuam muitas intersecções, isto é, 

muitos elementos em comum, o crowdsourcing, por exemplo, não deve ser confundido 

com plataforma digital. Expressão cunhada por Howe (2006), o crowdsourcing foi 

definido por ele como a ação de terceirizar para um grupo indefinido e normalmente 

grande de pessoas, na forma de um chamado aberto, um trabalho tradicionalmente 

executado por um determinado agente (normalmente um empregado). Assim, nem toda 

plataforma digital utiliza crowdsourcing e nem todo crowdsourcing utiliza o meio 

técnico plataforma digital. 

Essa “terceirização para a multidão”, que define o crowdsourcing, indica uma 

emergente forma de organização do trabalho. Como a segurança e a saúde no trabalho 

                                                
6 Este capítulo é de autoria de Leo Vinicius Maia Liberato, Juliana Andrade Oliveira e Jefferson Peixoto 
da Silva. 
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(SST) são indissociáveis do modo como o trabalho é organizado, é preciso compreender 

suas implicações para a SST, algo ainda pouco estudado nas inúmeras atividades em 

que tal forma de organização já tem sido utilizada.  

Propomos chamar de "multidarização" essa forma de organização do trabalho que 

tem na exploração do trabalho de uma multidão a fonte de obtenção de valor, e na qual 

temos hoje, por exemplo, os motoristas e entregadores de aplicativos. Multidarização se 

apresenta aqui não apenas como forma de tentar conferir uma tradução para 

crowdsourcing, mas sobretudo para marcar uma diferença de perspectiva, de olhar, de 

interesse, em relação ao crowdsourcing. Isto porque esse último conceito surge da 

perspectiva do negócio, do empreendedor, como dispositivo de captura de valor 

econômico, a despeito de se aqueles que produzem o valor vivem essa produção como 

trabalho ou não. Já a multidarização, por sua vez, ao partir da preocupação com as 

consequências da organização do trabalho para o trabalhador, diz respeito à 

terceirização de uma atividade para uma multidão que vive essa atividade como 

trabalho7. 

 

Do crowdsourcing à multidarização: conceituando 

 

Howe (2006) frisa que os pré-requisitos fundamentais para o crowdsourcing são o 

uso do chamado aberto e a grande rede de potenciais trabalhadores. Embora o conceito 

de crowdsourcing de Howe (2006) consiga englobar, por exemplo, os trabalhadores de 

aplicativos que mencionamos antes, ele acabou ficando bastante vinculado à chamada 

indústria criativa, no campo da administração, e ao engajamento da multidão por 

motivações primordialmente não financeiras, como reconhecimento de uma 

comunidade e o sentido da atividade para o sujeito. Algo que Howe (2008, p. 29) 

explicita quando afirma, por exemplo, que “há dois atributos comuns entre quase todos 

os projetos de crowdsourcing: os participantes não são primeiramente motivados por 

dinheiro e eles doam suas horas de lazer para a causa”. 

                                                
7 Entendemos, portanto que o trabalho não é mera atividade e nem categoria universal que possa ser 
aplicada a qualquer sociedade (Chamoux, 1994). O trabalho pressupõe uma determinada relação social, a 
qual se constitui o caminho necessário para se alcançar os recursos materiais e imateriais tornados 
socialmente escassos na sociedade (Freyssenet, 1999). 
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Os exemplos com que Jeff Howe forja o conceito são, como ele próprio diz, quase 

todos movidos por uma multidão sem motivações financeiras. Doar horas de lazer a 

uma causa é inevitavelmente, do ponto de vista da saúde, uma experiência e fenômeno 

distante dos tais trabalhadores de aplicativos a que nos reportamos, para continuar nesse 

exemplo. No primeiro caso, trata-se de atividade no tempo de não-trabalho; no segundo, 

trata-se de trabalho, de atividade realizada no tempo de trabalho, embora em ambos os 

casos a multidão esteja produzindo valor econômico. No cerne da questão, o que 

distingue os dois casos é que, em um deles, o objetivo principal da ação é a 

compensação financeira (pagamento pelo trabalho realizado), já em outro, o objetivo 

central é o reconhecimento e sentido de comunidade, entre outros. 

Os exemplos usados na construção do conceito de crowdsourcing determinaram 

assim, em parte, seu campo de uso, tornando-o pouco adequado para a abordagem da 

SST. Por isso falamos de multidarização, não como mera proposta de tradução do 

conceito de crowdsourcing, mas para marcar um foco que é ao mesmo tempo ampliação 

conceitual: a multidão mobilizada pelo empreendimento se engaja através do seu 

trabalho, em sentido estrito, e primordialmente por motivações econômicas.  

Definimos multidarização, portanto, como um modo de organização do trabalho 

em que as tarefas são executadas por um grupo indefinido e normalmente grande de 

trabalhadores, a partir de um chamado aberto. Assim como no conceito de 

crowdsourcing de Howe (2006), os pré-requisitos fundamentais são o uso do chamado 

aberto e a grande rede de potenciais trabalhadores, isto é, uma multidão. 

Na perspectiva dos demais termos em voga, entendemos que, embora se relacione 

com outros conceitos tais quais “uberização” e “trabalho de plataformas digitais”, 

multidarização não se resume nem a um nem a outro porque não tem no elemento 

“tecnologia” seu ponto central, mas sim na multidão, isto é, nas possibilidades de 

organização do trabalho que a existência de uma multidão em prontidão para receber o 

trabalho traz, seja com uso/mediação de plataformas digitais ou não. É a existência 

dessa multidão, bem como as condições que levaram à sua criação e permanência que 

estão em foco. Assim, o conceito mais próximo que pode ser empregado é o de 

crowdsourcing, ainda que dele se distinga em partes porque o mesmo não 

necessariamente se preocupa em analisar de modo crítico as condições que geram e 

mantém os dois tipos de multidão envolvidas: a que oferta e a que demanda o serviço.  
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Multidarização está para o trabalho que usa o exército de desempregados e de 

trabalhadores em condições de subemprego como fonte de recrutamento, assim como 

multidão está para os usuários e avaliadores do serviço por eles prestados, enquanto 

demandantes e potenciais avaliadores dos serviços ao mesmo tempo. Assim, o conceito 

pressupõe uma duplicidade de multidões: a dos que se oferecem para a prestação dos 

serviços “on demand” e a dos que precisam do serviço, solicitando-o e avaliando-o. 

Isso indica que, como parte da ampliação conceitual que a proposição do termo 

representa, uma análise crítica do contexto que o engendrou e/ou favoreceu sua 

constituição se faz necessária, implicando considerar que, para além da alta 

informalidade e dos baixos rendimentos e condições de trabalho associados a 

caracterizar relativamente os chamados países subdesenvolvidos como o Brasil, em 

nível global, a progressiva estagnação do crescimento econômico desde os anos 1970 

tem levado a uma baixa demanda por trabalho. Benanav (2019a; 2019b) aponta que a 

tendência que segue desse fato não é o desemprego em massa, mas sim o crescimento 

do subemprego, levando a uma situação de subemprego em massa na qual as pessoas 

são forçadas a trabalhar por remunerações mais baixas e em condições de trabalho 

piores do que seria normal. No setor de serviços, que já ocupa a maior parte dos 

trabalhadores no Brasil e no mundo, o aumento de produtividade é mais difícil e 

relativamente baixo se comparado com o setor industrial. Por isso, de modo a reduzir 

preços e aumentar a demanda pelo serviço, a busca pelo aumento da demanda no setor 

de serviços acaba se sustentando ou no aumento de renda geral da população ou no 

rebaixamento das remunerações do serviço (Benanav, 2019a; 2019b). A tendência no 

mercado de trabalho, não só no Brasil, mas globalmente, é de expansão relativa das 

ocupações no setor de serviços com baixa remuneração e baixas regulação e condições 

de trabalho. 

É nesse contexto socioeconômico que a expansão da multidarização ocorre – sem 

o qual toda tecnologia que a facilita teria pouco impacto – , como o caso dos 

entregadores e motoristas de aplicativos tão bem exemplificam8. Por isso, entender as 

                                                
8 Numa conjuntura de superprodução industrial instalada em nível global (Benanav, 2019a; Srnicek, 
2017) e baixas taxas de juros, o capital acumulado encontra nas empresas que operam em plataformas 
digitais – muitas das quais em regime de multidarização – um investimento com expectativa de retorno. 
Essas empresas em geral se beneficiam do alto desemprego consequente da estagnação relativa do 
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implicações da multidarização na saúde dos trabalhadores é uma necessidade imposta 

pelas próprias tendências do mercado de trabalho. 

 

Traçando uma rota: dos fatores de riscos já conhecidos aos novos desafios para a 
segurança e a saúde dos trabalhadores 

 

Para efeito de análise, os fatores de risco e de agravos à saúde presentes no 

trabalho dessa multidão podem ser observados, sob a ótica da SST, em três campos: os 

relacionados à ocupação; os relacionados à precariedade das relações de trabalho e de 

proteção social; e, acrescentamos aqui, os relacionados à multidarização e seus 

dispositivos de organização do trabalho9.  

Considerando aqui, em linhas gerais, perspectivas diversas da SST que vão da 

Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador, conforme o desenvolvimento percorrido 

pelo campo a que se referem Mendes e Dias (1991) e Assunção e Lima (2003), temos, 

em primeiro plano, os fatores de risco já conhecidos de cada ocupação. Por exemplo, os 

relacionados respectivamente às ocupações de motorista de carro, motofretista, 

digitador etc. Em segundo, temos os fatores de risco associados aos arranjos atípicos de 

trabalho que já são relativamente conhecidos, como, por exemplo, a insegurança 

econômica e laboral, a dificuldade de mobilização coletiva, a ausência de carreira, o 

conflito vida-trabalho etc. Terceiro, conforme propomos apresentar aqui ao debate, os 

possíveis elementos de agravo/nocividade decorrentes de um trabalho executado pela 

multidão, dentre os quais nos interessam particularmente os relacionados à organização 

do trabalho, tais quais, as formas de classificação, de exclusão, de distribuição das 

tarefas, de determinação dos valores pagos etc. No caso da multidarização que utiliza 

plataformas digitais, esses e outros aspectos têm sido determinados, via algoritmos, com 

baixíssimo controle por parte dos trabalhadores. 

Assim, outro elemento central para a compreensão da dinâmica em questão é o 

conceito de saúde do qual se parte, visto que, a depender do referencial utilizado, 
                                                                                                                                          
crescimento econômico global, ao mesmo tempo que contribuem para exacerbar essa estagnação, como 
Srnicek (2017) procura mostrar. 
9 Essa classificação foi inspirada em Bajwa et al. (2018). No entanto, entendemos que os riscos ou 
vulnerabilidades estão associadas à forma de organização do trabalho em multidão e aos dispositivos 
sociotécnicos usados para controlar e gerenciar esse trabalho, enquanto Bajwa et al.  (2018) considera 
como "vulnerabilidades da plataforma". 
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elementos cruciais do processo saúde-doença, em suas relações com o trabalho, podem 

acabar sendo ignorados. Neste sentido, uma boa alternativa ao conceito de saúde da 

OMS10, um dos mais difundidos e modernos em termos gerais, mas ainda assim um 

tanto frágil, é a definição de saúde proposta por Dejours (1986, p.11):  

(...) diríamos que a saúde para cada homem, mulher ou criança é ter meios de traçar um 

caminho pessoal e original, em direção ao bem-estar físico, psíquico e social (...) A saúde é 

a liberdade de dar a esse corpo a possibilidade de repousar, é a liberdade de lhe dar de 

comer quando ele tem fome, de fazê-lo dormir quando ele tem sono, de fornecer-lhe açúcar 

quando baixa a glicemia. É, portanto, a liberdade de adaptação. Não é anormal estar 

cansado, estar com sono (...) Pode ser até que seja normal ter algumas doenças. O que não é 

normal é não poder cuidar dessa doença. 

No contexto dos novos arranjos de trabalho, tal compreensão de saúde se mostra 

cada vez mais necessária, visto que fortes dúvidas pairam, por exemplo, sobre o real 

modo como algoritmos – símbolo destas novas formas de organização do trabalho – 

lidam e lidarão com essas questões de natureza essencialmente humanas. 

Como aponta a EU-OSHA (2015) sobre o crowdsourcing e, por extensão, também 

ao nosso conceito de multidarização, para identificar formas de intervenção que 

reduzam os riscos à saúde e segurança dos trabalhadores associados a essa forma de 

organização do trabalho sem, com isso, impedir o desenvolvimento dos seus aspectos 

positivos, é necessário produzir conhecimento acurado sobre as características dos 

trabalhadores, suas condições de trabalho, os ambientes em que trabalham, a relação 

contratual desses trabalhadores, a gama e escala de atividades que utilizam 

crowdsourcing (ou multidarização) etc. É preciso também investigar como podem ser 

configurados novos sistemas de proteção social em compasso com essa nova realidade 

do mercado de trabalho, remontando assim ao caminho já percorrido com relação aos 

arranjos tradicionais de trabalho. Para tanto, o próximo passo necessário parece clamar 

por um elemento fundamental: a subjetividade do trabalhador. 

 

 

                                                
10 O conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde é: "um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade". Disponível em espanhol em: 
https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf.. Acessado em 05/09/2020. 
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Conhecer os trabalhadores e suas subjetividades 

 

Como em praticamente todos os casos em que se trata de saúde e segurança dos 

trabalhadores, as regulações e intervenções que não levam em consideração a 

subjetividade dos trabalhadores e seu conhecimento sobre a atividade tendem a falhar 

ou até mesmo a ser contraproducentes. E se em sistemas industriais tradicionais o poder 

da gestão permite muito frequentemente se apropriar das mudanças e intervenções 

realizadas em prol da saúde dos trabalhadores, esvaziando essas melhorias, no caso de 

empresas com formas de organização e gestão do trabalho ainda pouco conhecidas, os 

estudos que incorporam a subjetividade, o saber dos trabalhadores e a compreensão dos 

dispositivos de organização do trabalho se mostram ainda mais cruciais. É o que ficou 

claro na fracassada tentativa da agência reguladora de táxis11 da cidade de Nova York 

de estabelecer um valor fixo mínimo aos motoristas de aplicativo12. A intenção era 

melhorar as condições de vida e trabalho dos motoristas ao mesmo tempo em que se 

buscava reduzir a quantidade de carros nas ruas. A reposta das empresas foi uma 

mudança no algoritmo dos aplicativos para se adequar às condições exigidas, o que 

piorou as condições de vida e trabalho, com muitos motoristas tendo até mesmo que 

dormir nos carros para se manterem trabalhando. 

Entender os valores, a cultura, os desejos e as histórias de vida dos trabalhadores 

que compõem a multidão é tão imperativo quanto compreender os condicionantes 

estruturais do mercado de trabalho, de modo a se poder construir regulações e 

intervenções em SST que sejam efetivas. Isso significa estar aberto a encontrar entre 

esses trabalhadores desejos de autonomia, flexibilidade e liberdade que sejam ao menos 

em parte incompatíveis com as relações de trabalho tipicamente fordistas. Por exemplo, 

                                                
11 A Taxi & Limousine Comission (TLC). 
12 Esse valor fixo mínimo que os motoristas devem receber é calculado por uma fórmula que usa a "taxa 
de utilização" do aplicativo, a qual se relaciona ao tempo em que os carros estão levando passageiros. 
Quanto menor a "taxa de utilização", isto é, quanto mais tempo os carros do aplicativo estão circulando 
sem passageiros, maior fica o valor fixo mínimo por viagem. De modo a aumentarem as suas "taxas de 
utilização" os aplicativos operaram mudanças nos algoritmos, impedindo que muitos motoristas ficassem 
logados ao mesmo tempo, estabelecendo critérios de produtividade e ranqueamento para poderem logar e 
assim trabalhar. Ver a matéria: "The Lockout: Why Uber Drivers in NYC Are Sleeping in Their Cars". 
Vice, 19/03/2020. Disponível em <https://www.vice.com/en_us/article/pkewqb/the-lockout-why-uber-
drivers-in-nyc-are-sleeping-in-their-cars>. Acessado em 13/05/2020. 
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motofretistas de aplicativos que não querem ser celetistas13 ou motoristas de aplicativos 

que não querem ter vínculo empregatício com a empresa14 é algo que tem se mostrado 

comum, ainda que seja um dado geralmente ignorado por aqueles que tentam olhar para 

este novo fenômeno a partir de um esquema conceitual de outrora15. Isto implica 

também estar ciente de que a ausência de chefe pode ser um fator positivo que 

explicaria essas posições. A existência de chefe, pelo seu poder de coação, de controle 

de gestos e ações envolto em relações interpessoais pode trazer repercussões negativas à 

saúde16 (Harms etal, 2017). Em suma, não deve surpreender a um investigador que 

esses trabalhadores desejem ao mesmo tempo autonomia e segurança tanto laboral 

quanto econômica.  

Ouvir e buscar compreender esses trabalhadores não significa aceitar 

acriticamente e sem mediações o que suas falas expressam. O investigador deve estar 

atento às possíveis defesas psíquicas que escondem o sofrimento, assim como aos 

discursos que podem funcionar como ideologias defensivas – uma espécie de defesa das 

defesas psíquicas (Dejours; Abdoucheli; Jayet, 1994). Ainda assim, ao afirmarem que o 

que eles realmente precisam para melhorar suas condições de trabalho não é 

necessariamente vínculo empregatício, é preciso buscar compreendê-los nos termos dos 

sentidos que eles atribuem a isso (Denzin; Lincoln, 2006; Kaufmann, 2013; Ferreira, 

2015).  

                                                
13 Numa manifestação de motofretistas de aplicativos realizada na cidade de São Paulo em 2018, durante 
uma espécie de assembleia, centenas de trabalhadores foram praticamente unânimes, quando 
questionados, em afirmar que queriam continuar sendo autônomos em vez de se tornarem celetistas. 
Numa manifestação na mesma cidade em 20 de abril de 2020 havia uma faixa escrita "Não querermos 
CLT". Ver também: "Dá para fazer greve no aplicativo? Discussão das lutas dos motoboys". Passa 
Palavra, 17/03/2020. Disponível em: <https://passapalavra.info/2020/03/130241/>. Acessado em 
17/05/2020. E também Filgueiras e Lima (2020). 
14 Em levantamento do desejo de sua base, a Associação de Motoristas de Aplicativos do Rio de Janeiro 
concluiu que a maioria não queria o vínculo empregatício. Ver: "Convenção de Associações de 
Motoristas de Apps Reúne 23 Países". Digilabour. Disponível em: <https://mailchi.mp/uol/digilabour-
51?e=0046d03ebf>. Acessado em 13/05/2020. 
15 A rejeição ao contrato de trabalho por tempo indeterminado previsto na CLT não é do mesmo gênero 
entre motofretistas (motoboys) e motoristas de aplicativo. Em relação aos motoristas de aplicativo, a 
rejeição refere-se especificamente ao trabalho que desempenham como motoristas, e não em relação ao 
trabalho que tinham (ou almejam) em suas profissões de origem e de formação. Já entre os motoboys 
mais jovens, o vínculo “celetista” pode não ter sido experimentado ou pode não ser desejado como único 
contrato de trabalho. Desde a reforma trabalhista de 2017, são muito raras vagas de emprego no regime 
CLT para motofrete, segundo Guimarães (2019) e Costa (2019). Por outro lado, Costa (2019, p.79) 
aponta que motoboys experientes têm contratos com rotinas fixas parecidas com as de um trabalho 
celetista, mas realizadas sob contratos MEI (Microemprendedor Individual) e que combinam esses 
trabalhos com outros, esporádicos.   
16 Pertinente também nesse sentido a experiência vivida relatada por Cant (2019). 
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Mudanças nas condições de trabalho necessitam de forças agindo 

 

Em meio à pandemia de covid-19, assistimos a algumas empresas de maior 

visibilidade que operam em multidarização começarem a assumir responsabilidade pela 

saúde e segurança dos trabalhadores17, embora a lacuna entre a política anunciada e a 

prática possa ainda ser grande18. Uma provável pressão da opinião pública diante da 

sorte desses trabalhadores em empresas de transporte e logística, cuja exposição ao risco 

e a utilidade de seu trabalho ampliaram diante da epidemia, talvez explique a ação 

dessas empresas nessas circunstâncias. Como hipótese, essa seria uma forma de 

tentarem preservar uma imagem diante do clamor humanitário despertado pela 

pandemia. 

O fato é que ações puramente tecnocráticas e de especialistas não podem mudar a 

realidade social e instituir novas regulações que ampliem a segurança e a saúde dos 

trabalhadores em regime de multidarização. Sem uma força social, seja vinda dos 

valores constituintes de uma sociedade por trás de uma opinião pública potente, ou da 

capacidade de mobilização coletiva dos trabalhadores, é sabido ser muito difícil 

implementar mudanças na área de SST, e principalmente mantê-las. Para além do senso 

comum que estabelece uma relação direta entre a força coletiva de uma categoria de 

trabalhadores e sua segurança e saúde no trabalho, existe uma literatura científica 

considerável apontando para a existência dessa relação (Dedobbeleer etal., 1990; Fuller; 

Suruda, 2000; Grunberg, 1983; Navarro, 1983; Nichols, 1999; Wallace, 1987; Zoller, 

2009). 

A capacidade de mobilização coletiva, poder de ação dos trabalhadores sobre o 

processo e a organização do trabalho, é por si só um fator de prevenção e proteção 

(Daniellou; Simard; Boissières, 2010), que não deve ser negligenciado na investigação 

das condições de trabalho em regime de multidarização. Assim como não deve ser 

                                                
17 Um resumo de algumas medidas divulgadas por algumas dessas empresas que atuam no Brasil pode ser 
encontradas nesta reportagem: "Informalidade e coronavírus: as medidas dos apps e a renda em xeque". 
Nexo Jornal, 15/03/2020. Disponível em: < 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/15/Informalidade-e-coronav%C3%ADrus-as-medidas-
dos-apps-e-a-renda-em-xeque>. Acessados em 17/05/2020. 
18 Ver: "Covid-19 Policies Leave Gig Workers Out in the Cold". Bot Populi, 09/04/2020. Disponível em: 
<https://botpopuli.net/covid-19-gigwork-precarity-platforms>. Acessado em 17/05/2020. 
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negligenciado em um projeto de intervenção com vistas à melhoria das condições de 

segurança e saúde desses trabalhadores. Trata-se de um fator tanto mais central quanto 

vemos as instituições de mediação entre capital e trabalho serem esvaziadas, e o 

conhecimento construído na área de SST ter, sozinho, pouca repercussão prática, indício 

de que a necessidade de acumulação do capital age soberanamente, sem precisar 

conciliar com alguma força social que lhe oponha. Essa conjuntura histórica em que nos 

encontramos forma um contexto para pesquisas e intervenções em Segurança e Saúde 

no Trabalho que não pode ser ignorado por quem pretende um efeito prático em suas 

ações, principalmente diante de fenômenos emergentes de organização do trabalho, 

como a multidarização. Isso porque, se para as empresas através de seus algoritmos, a 

multidão é uma fonte de força de trabalho, para quem trabalha, a multidão é o lugar em 

que cada um tenta se virar e se encontrar como trabalhador. A multidão em ação se 

encontra na atividade de trabalho, onde os trabalhadores podem construir identidades, 

ponto crucial para o estabelecimento de laços, de apoio, de lutas e, sobretudo, de 

transformação. 
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2. Procedimentos metodológicos 

 

 

 

 

 

Os dados e discussões aqui apresentados são resultado de uma revisão 

bibliográfica com foco no trabalho de entrega por aplicativos, particularmente o 

exercido com uso de motocicletas, e de pesquisa exploratória. 

Embora tenha se concentrado na atividade de entrega por aplicativo e sua interface 

com a saúde e segurança no trabalho, a revisão bibliográfica também abrangeu a 

literatura concernente à atividade de motoristas de aplicativo e a à forma de organização 

de trabalho que chamamos de multidarização. Essa revisão bibliográfica foi realizada 

com buscas em inglês e português pelo portal da Capes e pelo Google Scholar. Artigos, 

relatórios e livros também chegaram ao nosso conhecimento através de newsletters 

sobre o tema e indicações de outros pesquisadores e, evidentemente, através das 

próprias referências bibliográficas das leituras que fizemos. 

A pesquisa exploratória foi iniciada em maio de 2020, quando fomos adicionados 

dentro de grupos de Whatsapp de entregadores de aplicativo que se mobilizavam 

nacionalmente para realizar uma paralisação em 1º de julho de 2020, que ficou 

conhecido como Breque dos Apps. Acompanhamos cerca de uma dezena de grupos de 

Whatsapp de entregadores de aplicativos e motoboys durante 2020 e início de 2021. 

Esse período de mobilização dos trabalhadores foi propício para conhecer e 

compreender seus problemas, reivindicações e dificuldades com a organização do 

trabalho. Alguns grupos reuniam entregadores de São Paulo, outros de Florianópolis e 

alguns possuíam entregadores de diferentes cidades e estados. O acompanhamento 

desses grupos ficou mais concentrado entre os meses de maio e outubro de 2020. 
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Período suficiente para haver uma saturação de informações sobre a atividade e sobre os 

trabalhadores por essa via. No entanto, com mudanças e experimentações constantes em 

elementos da organização do trabalho realizadas pelas empresas de entrega por 

aplicativo, o acompanhamento continuou sendo importante para conhecer essas 

mudanças através da palavra dos entregadores. Grupos de Facebook e páginas de 

Instagram também foram acompanhados, embora em volume muito menor. 

A pesquisa em meio digital também ocorreu através dos vídeos produzidos por 

motoboys que trabalham com entrega de comida por aplicativos, disponibilizados em 

seus canais de Youtube. Um em específico, o do motoboy Jeff Fernandes, 

acompanhamos mais assiduamente devido à riqueza de dados e informações que 

podíamos extrair de seus vídeos. Por termos utilizado relativamente bastante sua 

experiência no trabalho expressa em seus vídeos, cabe aqui ressaltar que Jeff Fernandes 

nunca demonstrou envolvimento ou apoio explícito a movimentos reivindicatórios da 

categoria, e seus vídeos também não eram e não são apologéticos às empresas. Por 

transparecer uma visão independente que partia da sua realidade vivida, os vídeos do 

seu canal no Youtube se mostraram como uma fonte interessante de pesquisa. A certa 

altura seus vídeos também chamaram a atenção do iFood, que utilizou um deles em sua 

própria página. Nesse vídeo Jeff Fernandes explicava como o iFood iria usar os drones 

em teste, segundo o divulgado pela empresa. Mais adiante, em outubro de 2020, Jeff 

Fernandes contou em um de seus vídeos que o iFood lhe enviou material de gravação 

para que ele pudesse melhorar a qualidade dos mesmos (Fernandes, 2020d), abrindo 

assim também um canal mais direto de comunicação com ele. Embora não tenhamos 

percebido uma perda de independência no conteúdo do canal, o material utilizado no 

relatório se refere quase que totalmente ao período anterior à dita doação desse material 

de gravação do iFood a Jeff Fernandes. 

Além dessa etnografia e pesquisa exploratória por meios digitais, tivemos 

conversas pessoais com motoboys em Florianópolis entre maio de 2020 e agosto de 

2020. Esses contatos ocorreram em uma reunião preparatória para a paralisação de 1º de 

julho de 2020, em frente a alguns locais de coleta de pedidos durante o período da noite, 

em locais de espera e em momentos de socialização fora do trabalho. Esses contatos não 

tiveram caráter de entrevista, mas de conversas informais e o que se considerou 

relevante nas conversas foram anotados pelo pesquisador no mesmo dia.  
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Uma vez que há também entregadores de aplicativos que usam patinetes em 

algumas cidades e que cada vez é mais frequente os que utilizam carros, cabe salientar 

que quando nos referimos a entregadores de aplicativos estamos nos referindo 

exclusivamente aos entregadores que utilizam motocicleta e bicicleta como veículo. 
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3. Trabalho na era de subemprego em massa 

 

 

 

 

 

Para uma compreensão mais aprofundada dos determinantes da saúde e segurança 

dos chamados trabalhadores de aplicativos, nos parece importante compreender o 

contexto econômico estruturante do mercado de trabalho, pois é nele que as empresas 

que operam através de multidarização emergiram e tem se desenvolvido. 

Segundo os dados e o raciocínio que Benanav (2019a) nos apresenta, vivemos um 

contexto global nas últimas décadas de baixa demanda de trabalho, tendo entre suas 

consequências a redução da fatia da renda do trabalho na renda total e a redução do 

poder de barganha da classe trabalhadora. O impacto dessa baixa demanda de trabalho 

seria maior hoje do que em outros períodos históricos, uma vez que uma proporção 

maior da população depende hoje da venda da sua força de trabalho para sobreviver19. 

Benanav (2019a) procura nos mostrar que essa baixa demanda por trabalho é 

decorrente de uma estagnação econômica, que tem se aprofundado. Essa estagnação 

ocorre concomitante à desindustrialização em nível global, atingindo todos os países, 

embora tenha se iniciado nos países de alta renda. Nesses, o declínio do emprego 

industrial – manufatureiro – ocorreu ao mesmo tempo que essa produção industrial 

aumentava em números absolutos, fato que exclui assim a explicação de que a produção 

industrial teria se deslocado para outros países. O que ocorreu foi um crescimento maior 
                                                
19 Essa dependência da venda da força de trabalho, ou da forma-emprego, significa, nos termos de Illich 
(1976) uma redução da autonomia e uma dependência de "produtos industriais". Sendo nesse caso o 
próprio trabalho esse produto industrial a que cada vez mais pessoas, destituídas das suas formas de vida 
relativamente autônomas, tem que recorrer para sobrevivência. Usando o conceito de monopólio radical 
de Illich (1976), podemos dizer que esse trabalho subordinado se constitui um monopólio radical, uma 
vez que se torna imperativo recorrer a ele para sobreviver. 
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da produtividade no período, em comparação com o crescimento da produção industrial. 

O ponto que Benanav (2019a) frisa é que essa diferença não se deveu a um aumento da 

produtividade em si, aumento esse baixo em relação à série histórica, mas ao baixo 

crescimento da produção (output). Essa diferença entre o crescimento da produtividade 

e o crescimento da produção industrial é que explicaria, segundo ele, a baixa demanda 

por trabalho crônica que enfrentamos. 

Esse padrão ocorreu em todos os países, sendo a China uma exceção parcial 

(Benanav, 2019a). Embora tenha se reindustrializado a partir dos anos 2000, na década 

de 2010 teve início um processo de desindustrialização também nesse país asiático. Esse 

contexto explicaria, pelo menos em parte, que na última década um perfil de força de 

trabalho que anteriormente se empregaria na indústria e a na construção civil, tem 

formado o contingente de entregadores de aplicativos nos centros urbanos chineses 

(Jialin, 2019; Li, 2020). 

Benanav (2019a) indica que a origem dessa onda global de desindustrialização 

está na superprodução industrial instalada. É essa superprodução instalada e as baixas 

taxas de juros mundiais que Srnicek (2017), por sua vez, aponta como fatores do 

investimento do capital acumulado em empresas de plataformas digitais, com vistas a 

um retorno mesmo que de alto risco. Empresas que, como ele também bem aponta, se 

beneficiam da estagnação relativa do crescimento econômico global e do alto 

desemprego resultante. Srnicek (2017) ainda procura mostrar que essas empresas 

acabam exacerbando essa própria estagnação econômica ao aumentar a competição por 

fatias de mercado, sem melhorar a produtividade ou criar novos mercados. 

Uma consequência da superprodução industrial instalada é a tendência de queda 

dos preços dos produtos manufaturados e o aumento da competição por fatias de um 

mercado restrito, em relação a essa produção instalada. Isso tende à busca de um 

aumento de produtividade – para ampliar a capacidade competitiva – acima do 

crescimento da produção e do mercado. Por isso os países com maiores níveis de 

robotização é que tiveram os menores níveis de desindustrialização. Assim, ao contrário 

do que se imagina, esse nível de automação ajudou a manter e até gerar empregos 

nesses países. Alemanha, Japão e Coréia do Sul possuem alguns dos maiores índices de 

robotização e possuem os maiores superávits de balanças comerciais (Benanav, 2019a). 



 

 27 

Países como o Brasil perderam mercado de bens manufaturados para a China, que 

expandiu sua fatia no mercado não apenas através da robotização, mas por meio de 

baixos salários e alto investimento em infraestrutura. Com o aumento salarial na China, 

sua corrida agora é para ampliar a robotização de modo a manter ou aumentar sua fatia 

no mercado (idem). 

O fato é que nenhum setor substituiu a indústria como motor do dinamismo 

econômico, e a estagnação relativa da produção industrial tem implicado na estagnação 

relativa da economia como um todo, e na baixa demanda por trabalho. Se a 

industrialização historicamente significou a movimentação da força de trabalho de 

atividades de baixa produtividade para atividades de alta produtividade, com a 

consequente possibilidade de aumento da renda e de melhoria de condições de vida, 

Benanav (2019a) destaca que vivemos agora o caminho inverso, com a força de trabalho 

se deslocando cada vez mais para atividades de baixa produtividade no setor de 

serviços. 

Se os países chamados do Sul Global, do Terceiro Mundo, periféricos ou como se 

queira chamar, sofreram particularmente por terem ficado com parte irrisória do 

mercado de bens manufaturados global, e, portanto, com menor demanda por trabalho, a 

situação para esses países se tornou ainda pior porque essa dinâmica de 

desindustrialização e estagnação econômica global ocorreu num período de rápido 

aumento da população economicamente ativa, devido às características de suas 

pirâmides demográficas (Benanav, 2019a). Numa época em que mais pessoas eram 

lançadas no mercado de trabalho, a demanda por trabalho se tornou cronicamente baixa. 

O fato de hoje em dia, diferentemente de outros períodos históricos com baixo 

crescimento econômico e demanda por trabalho, apenas uma pequena parte da 

população produzir ou ter acesso aos meios de subsistência, faz com que um enorme 

contingente de pessoas dependa da venda da sua força de trabalho para sobreviver. 

Nesse contexto de estagnação e baixa demanda por trabalho, essa dependência resulta 

em precariedade20. A relação entre dependência e precariedade tem sido exposta por 

pesquisadores que investigam os chamados trabalhadores de aplicativos (Kalil, 2019; 

                                                
20 Podemos usar a definição de trabalho precário de Kalleberg e Vallas (2018): um trabalho incerto, 
instável e inseguro no qual os trabalhadores assumem os riscos do trabalho (em vez das empresas ou do 
governo) e com restrita proteção social e benefícios sociais. 
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Schor etal., 2020). Esse par dependência-precariedade parece desse modo ser um 

paradigma da condição do trabalhador nesse contexto de estagnação, desindustrialização 

e baixa demanda por trabalho global. Talvez entre os trabalhadores de aplicativos essa 

relação se torne mais visível.  

O contexto econômico global que Benanav (2019a) apresenta e que resumimos 

aqui, não leva a um desemprego em massa, mas sim ao subemprego em massa 

(Benanav, 2019b). O subemprego em massa é o que explica que pela primeira vez em 

150 anos o pleno emprego técnico no Reino Unido e nos Estados Unidos não levou a 

aumentos salariais (Edwards, 2018). É provável que não tenha ocorrido melhoria das 

condições de trabalho da mesma forma. Em tal contexto histórico em que os aumentos 

salariais parecem bloqueados por esse fenômeno, e em que toda a força de trabalho 

ganha tendencialmente estatuto de exército industrial de reserva21, parece fazer sentido 

que o valor do salário-mínimo se torne a questão mais importante para os trabalhadores, 

uma vez que seria a única forma de ter um aumento num mercado com baixa demanda 

por trabalho (idem). 

Benanav (2019b) salienta que rumamos para um futuro que não é "sem trabalho", 

mas sim "sem bons trabalhos". Como ele aponta, 60% dos trabalhos gerados nos países 

da OCDE nas décadas de 1990 e 2000 foram de chamados arranjos atípicos de trabalho, 

enquanto nos países periféricos 70% dos trabalhos eram considerados informais em 

2016. É nesse contexto que faz sentido se falar de precariado para caracterizar uma nova 

composição da classe trabalhadora (Standing, 2017). 

Alguns criticam o conceito de precariado ou de precarização do trabalho quando 

aplicado ou transposto aos países periféricos. Como aqui grande parte da força de 

trabalho sempre esteve fora do emprego formal e de suas garantias, os críticos desses 

conceitos apontam sua falta de pertinência local, sendo assim tachados de conceitos 

importados de outras realidades e histórias (Munck, 2013). No entanto, o contexto e 

tendência global que Benanav (2019a; 2019b) nos mostra, parece apontar para a não 

pertinência dessas críticas. Na medida que a ideia de precariado se reporta a uma 

tendência de generalização de relações e condições de trabalho nesse contexto histórico 

                                                
21 Virno (2003b) buscava mostrar já há cerca de vinte anos que no pós-fordismo toda a força de trabalho, 
incluindo as mais “garantidas” em termos de estabilidade e direitos, viveriam permanentemente a 
condição de exército industrial de reserva. Todos se enquadrariam nos conceitos de Marx de 
superpopulação flutuante, latente ou estagnada. 
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de subemprego em massa, ele não se confunde com uma massa que simplesmente não 

foi incorporada às relações de trabalho típicas do fordismo. O precariado é aquele que 

se vira em trabalhos informais, com renda insegura, intermitentes, mas é mais que isso. 

Ele não se constitui simplesmente daqueles que estão na viração, mas daqueles que 

estão numa viração que passa a ser incorporada ao próprio empreendimento capitalista e 

organizada por ele. O precariado é o sujeito produtivo quando a viração é subsumida 

realmente no capital22; quando os arranjos atípicos de trabalho do fordismo se tornam a 

tendência e o padrão.  

O subemprego em massa é o nosso presente e nosso horizonte de curto prazo, 

implicando uma tendência de, na melhor das hipóteses, não aumento da renda do 

trabalho. Mas além disso há uma tendência de rebaixamento da renda do trabalho 

própria do setor de serviços onde esse subemprego se concentra. 

Como a taxa de aumento da produtividade é menor no setor de serviços, o custo 

relativo dos serviços tende a aumentar com o tempo em relação aos bens. Assim, o 

aumento da demanda de serviços acaba dependendo do aumento de renda da população 

ou da diminuição do custo do serviço por outras vias, como a redução da renda do 

prestador de serviço (Benanav, 2019b). Num período de estagnação econômica, a 

expansão do setor de serviços tende a se dar então com base na redução da renda desses 

trabalhadores e de suas condições de trabalho. A tendência que enfrentamos é a de 

massas de trabalhadores só conseguirem trabalho à medida que o aumento de seus 

salários ou rendas são suprimidos em relação a uma taxa média de aumento, o que 

amplia a desigualdade (Benanav, 2019b).  

Uma grande questão, como Benanav (2019b) ressalta muito pertinentemente, é 

que "os movimentos da classe trabalhadora emergiram durante um longo período de 

industrialização, e agora vivemos no marasmo pós-industrial" (p. 144). As lutas que 

viveremos serão relacionadas "às consequências do fim da industrialização" (idem). Se 

as consequências do fim da industrialização se relacionam a certas tendências de renda e 

salário num contexto de subemprego em massa, devemos estar atentos aos significados 

de pautas como o aumento das taxas entre entregadores de aplicativos. Elas podem 

                                                
22 Sobre a subsunção real da viração, ver Abílio (2017). 
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significar algo diferente e além de uma mera continuidade da luta histórica dos 

trabalhadores por melhores salários. 

Uma leitura que pode ser feita, principalmente nos países que possuíam estruturas 

de proteção social mais robustas, é que o subemprego de massa tem substituído essa 

proteção social aos desempregados. Como aponta Edwards (2019), nos países centrais o 

desemprego em massa, do tipo que gerava filas para salários-desemprego, benefícios 

sociais e trabalhadores ociosos nas esquinas, foi substituído por trabalhos de tempo 

parcial, intermitente, bicos etc. Especialmente as empresas que operam a partir da 

multidarização parecem ser funcionais, como substituto da proteção social estatal, numa 

época em que essas estruturas de proteção social vão perdendo espaço no orçamento 

público, fenômeno descrito por Streeck (2018) como o "Estado de consolidação fiscal". 

Esse papel involuntário dessas empresas ficou nítido em meio à pandemia de covid-19, 

em que o contingente dos entregadores de aplicativos e daqueles que se cadastraram 

nelas, aumentou substancialmente no Brasil23. O fato de que no trimestre encerrado em 

fevereiro de 2019 os aplicativos de transporte tenham sido o único setor da economia a 

abrir vagas24, parece ser indicativo de como eles representam o contexto de subemprego 

de massa decorrente de baixa demanda por trabalho. 

Para além das estatísticas, a "vaquinha" da Figura 1, que circulou em grupos de 

Whatsapp de entregadores, ilustra bem essa realidade, assim como aponta um risco 

bastante frequente na atividade. Ilustra também como esse substituto à proteção social é 

precário, bastando um risco se concretizar – de assalto, de acidente – para o trabalhador 

ter que solicitar, como último recurso, a solidariedade direta de pessoas próximas e 

colegas para manter sua subsistência. 

                                                
23 Sobre o aumento do número de entregadores de aplicativo devido à crise de emprego na pandemia de 
covid-19, ver, por exemplo: "iFood e Rappi: mais entregadores (e mais cobrança por apoio) na 
pandemia". Exame, 18/04/2020. Disponível em: https://exame.com/negocios/coronavirus-leva-mais-
entregadores-e-gorjetas-aos-apps-de-delivery/. Acessado em 13/10/2020; e "Com pandemia, entregadores 
de app têm mais trabalho, menos renda e maior risco à saúde". BBC, 01/07/2020. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53258465. Acessado em 13/10/2020. 
24 "Aplicativo de transporte é único setor da economia a abrir vagas no trimestre". CBN, 05/04/2019. 
Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/255013/aplicativo-de-transporte-e-unico-
setor-da-economia.htm. Acessado em 14/10/2020. 
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Figura - 1. "Vaquinha" online de motoboy entregador. 

 

Se por um lado, no contexto de estagnação econômica, de baixa demanda por 

trabalho e de um Estado de consolidação fiscal, as empresas que multidarizam a força 

de trabalho, como as que operam com aplicativos de entrega de comida, funcionariam 

em termos sistêmicos como um colchão que amortece o desemprego e as demandas por 

benefícios sociais que seriam direcionadas ao orçamento público25, por outro lado elas 

se nutrem dessa baixa demanda por trabalho. Como vimos, Srnicek (2017) aponta como 

o alto desemprego é funcional a essas empresas. Para Scholz (2017), essas empresas de 

entrega por aplicativo, mais do que empresas que utilizam novas tecnologias, são 

empresas que se baseiam na abundância de força de trabalho barata e num ambiente 

                                                
25 Os dois personagens da reportagem a seguir, maiores de 50 anos, um designer e outro formado em 
gestão ambiental, parecem bem ilustrativos disso. Ambos ficaram desempregados, um virou motoboy 
entregador e outro motorista de caminhão entregador. Estão portanto subempregados, e um deles fez 
questão de não solicitar o auxílio emergencial de 600 reais dado pelo governo durante alguns meses da 
pandemia de covid-19. O subemprego se torna um anteparo contra o desemprego aberto, reduzindo a 
pressão para concessão de benefícios sociais por parte do Estado. Ver: "Na pandemia, desemprego afeta 
mais os trabalhadores acima de 50 anos, mostra Caged". Disponível em 
<https://www.cut.org.br/noticias/na-pandemia-desemprego-afeta-mais-os-trabalhadores-acima-de-50-
anos-mostra-caged-2e8e>. Acessado em 25/11/2020. 
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regulatório permissivo. Similarmente, Veen, Barrat e Goods (2019) apontam que as 

pressões do mercado e a presença de trabalhadores vulneráveis – imigrantes no caso 

australiano – permitem que essas empresas de entrega por aplicativo extraiam mais-valia 

baseando-se em um modelo de custo da força de trabalho abaixo dos padrões. Essa 

permissividade no ambiente regulatório, que resulta num modelo de baixo custo da 

força de trabalho é explicitamente um diferencial para alcançar lucratividade, como 

podemos ver no anúncio abaixo da Bee Delivery no Facebook (Figura 2). Algo indicado 

também pelo depoimento de Bruno Nardon, presidente da Rappi no Brasil: “Na verdade 

foram obstáculos muito mais ligados à legislação trabalhista... onde (...) a gente 

precisou de precaver e ter bons advogados para a gente ter a certeza de que não existisse 

esse vínculo trabalhista ou se tivesse, como a gente iria tratar”26. A fuga do vínculo 

empregatício e o baixo custo da força de trabalho formariam assim a própria base do 

modelo de negócio. 

 

                                                
26 Esse trecho de fala de Bruno Nardon pode ser visto no programa Greg News, episódio Delivery, de 
abril de 2020. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=v3B9w6wWNQA&t=1298s&ab_channel=HBOBrasil. Acessado: em 
20/10/2020. 
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Figura - 2. Anúncio da Bee Delivery para atrair franqueados. 

 

A permissividade regulatória fica mais clara quando a ausência de vínculo 

empregatício e das proteções sociais associadas se dá ao mesmo tempo com a existência 

de supervisores e chefes e com a obrigatoriedade do cumprimento de horários, como 

ocorre no modelo Operador Logístico da iFood, como veremos adiante, e também na 

Bee e no modelo Leve da Loggi. Na prática tem sido permitido, ao menos no Brasil, que 

as empresas façam uso da redução de custo com a força de trabalho, típica do pós-

fordismo, conjuntamente à imposição de subordinação típica do fordismo. As "leis" são 

criadas pelos Operadores Logísticos, os chefes e, como pudemos verificar via etnografia 

digital e pesquisa exploratória presencial, podem incluir: aviso de qual turno o 
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entregador terá que trabalhar no dia seguinte após às 23h00 do dia anterior; pagamento 

de multa por faltar ao trabalho; e o bloqueio (desativação) pelo mesmo motivo. Segundo 

um  motoboy que realizou entrevistas com entregadores OL, deixar fora de turnos 

(deixar sem trabalhar e sem receber) tem sido uma retaliação comum de chefes OL aos 

entregadores que questionam e não se colocam em posição submissa aos chefes27. O 

poder do supervisor/chefe é discricionário, sem referência em qualquer legislação. 

A informalidade ou a ausência de vínculo empregatício já havia se tornado 

preponderante no trabalho dos motofretistas, antes da entrada e expansão das empresas 

de aplicativos. Tomando Florianópolis como caso, a pesquisa de Costa (2019) aponta 

que em 2017 os motofretistas predominantemente não trabalhavam com aplicativos e 

não tinham vínculo empregatício, ou seja, não possuíam as proteções sociais 

estabelecidas a empregados de uma empresa. Muitos já tinham inscrição como 

Microempreendedor Individual (MEI). A principal motivação para se inscreverem como 

MEI, de acordo com Costa (2019), era conseguirem trabalhos melhores, pois as 

melhores empresas só contratavam motoboys que tivessem inscrição no MEI, para que 

tivessem alguma proteção. Pela etnografia, preponderantemente digital, realizada com 

motoboys de Florianópolis em 2020, a percepção é de ainda existir uma quantidade 

significativa de motoboys que não trabalham com aplicativos e que são contratados 

pelas "casas" (estabelecimento comercial, em geral restaurantes), normalmente sem 

vínculo empregatício. Uma quantidade aparentemente mais expressiva trabalha tanto 

para as casas quanto com aplicativos. Nas casas a forma do salário (a forma de 

pagamento) costuma ser um valor fixo, chamando de "arrancada", mais valores de taxas 

por cada entrega. Por exemplo, 50 reais de arrancada mais taxa de 5 reais por entrega, 

durante um período de tempo à disposição da casa (normalmente o horário do almoço 

ou à noite). 

Servindo para compartilhar informações de interesses dos motoboys, eles utilizam 

grupos de Whatsapp em grande medida para compartilhar trabalhos, isto é, fazer 

circular ofertas de trabalhos de casas – em geral oferta de alguma casa que precisa de 

                                                
27 MT, Ralf. Denúncia de 27 motoboys contra chefes de OL (operadores logísticos) do ifood 
entregadores. Youtube, 7 fev. 2021. (8m08s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gypXGGMsatM&t=26s&ab_channel=RalfMT. Acessado em 
08/02/2021. 
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motoboy para um determinado serviço. O "agenciador de carga" (como no caso dos 

caminhoneiros autônomos), ou o "aplicativo", é nesses casos a cooperação coletiva.  

As discussões que aparecem nesses grupos na grande Florianópolis, sobre os 

valores de arrancadas e de taxas oferecidos pelas casas, mostram que pelo menos no ano 

de 2020 a renda dos motoboys tem sido pressionada para baixo. É constante a discussão 

para não aceitação de arrancadas e taxas que os mais experientes consideram muito 

baixas. O afluxo de novos motoboys, buscando essa atividade como alternativa de 

trabalho, pressiona para baixo o valor das arrancadas e taxas. Em termos salariais e de 

(ausência) de direitos e proteção social, de modo geral a percepção a partir da imersão 

nas discussões em grupos de Whatsapp de motoboys da grande Florianópolis, é de que a 

situação do trabalho com as casas é equivalente à de trabalhar com os aplicativos. 

O fato de motoboys que não trabalham com aplicativos terem se interessado e 

mesmo tomado a frente na divulgação da greve nacional28 dos entregadores de 

aplicativos chamada para dia 1º de julho de 2020, parece indicar também a identificação 

de uma situação comum, em termos de taxas e condições de trabalho e vida, com 

aqueles que trabalham com aplicativos. Ou seja, havia uma identificação de luta 

comum, aparentemente não apenas por identidade de categoria (motoboys), mas por 

uma identificação de situação laboral. Viram assim no movimento contra as condições 

impostas pelas empresas de aplicativos uma forma de expressão por melhores condições 

laborais para a categoria como um todo. 

Com a entrada e difusão das empresas de entrega por aplicativos houve uma 

mudança da composição técnica dos motoboys, repercutindo na sua composição 

política. Se antes das empresas de aplicativos de entrega os motoboys trabalhavam para 

inúmeros empregadores diferentes, mesmo que cada um individualmente trabalhasse 

para apenas um ou para poucos, agora centenas de milhares em todo o Brasil trabalham 

para essas poucas empresas de aplicativos. Em um sentido preciso, as empresas de 

aplicativo, através dos “algoritmos” e smartphones, facilitaram a concentração política 

dessa força de trabalho, até então relativamente dispersa. Como ficou nítido pelo 

movimento grevista de julho de 2020, essas empresas unificam nacionalmente e 

internacionalmente trabalhadores que seriam contratados por pequenos patrões 

                                                
28 A mobilização para a greve ganhou tal repercussão que o movimento do dia 1º de julho se estendeu por 
outras cidades da América latina. 
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(tipicamente pizzarias de bairro no caso de Florianópolis), e que em situação de alto 

desemprego vêem sempre alguém aceitar o serviço oferecido por esses pequenos 

patrões por menos do que acham justo. Nas empresas de aplicativos a taxa mínima é ao 

menos (teoricamente) fixada, embora unilateralmente pela empresa, e há um “patrão” 

comum contra quem lutar. Por outro lado, a praticidade dos aplicativos para os 

consumidores tornou os motoboys mais presentes e próximos à vida dos consumidores, 

criando maior potencial de empatia e apoio fora da categoria. 

Pelo menos da perspectiva dessa mudança de composição política dos motoboys, 

relacionada à emergência das empresas de aplicativos, ampliou-se o potencial das 

reivindicações e condições de vida e trabalho dos motoboys ganharem o espaço público, 

através de movimentos mais amplos da classe. Como Standing (2017) lembra, “a menos 

que o precariado se torne um incômodo em si, suas preocupações serão ignoradas” (p. 

248). Se não se organizar e se manifestar, seus desejos, preocupações e sofrimentos 

ficarão sem resposta. E quanto a isso devemos lembrar também que a capacidade de 

organização e mobilização dos trabalhadores é fator de proteção à segurança e saúde 

dos trabalhadores e de melhoria das condições de trabalho (Grunberg, 1983; Navarro, 

1983; Nichols, 1999; Wallace, 1987; Zoller, 2009).  
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4. Gestão e controle do trabalho 

 

 

 

 

 

O modo de espera 

 

Salientamos anteriormente que o alto desemprego e a abundância de força de 

trabalho barata teriam favorecido a emergência dessas empresas de entrega por 

aplicativos. Essa multidão ociosa é incorporada ao empreendimento de modo que a 

"ociosidade" disponível é internalizada no próprio modelo de operação dessas empresas, 

no que diz respeito às relações contratuais e salariais, baseadas na lógica de salário por 

peça. Nas palavras de Cant (2019), o salário por peça numa atividade com demanda 

elástica por trabalho – como a entrega de comida –  requer uma quantidade de 

trabalhadores ociosos, em modo de espera (standby). Ao se cadastrar no aplicativo 

como entregador, esse trabalhador mantém uma ociosidade, agora intermitente, 

conforme a demanda: é o chamado trabalhador just-in-time. Ou seja, o trabalhador just-

in-time requer uma ociosidade, uma disponibilidade, um modo de espera. 

O standby, ou modo de espera, introduz na análise da relação entre a organização 

do trabalho e a saúde do trabalhador uma situação nova, relativamente aos arranjos de 

trabalho tradicionais. Há um conteúdo do tempo na vida e no trabalho que já não é o 

conteúdo de tempo do deslocamento ao trabalho, do descanso ou da execução de tarefa. 

O sentido desse modo de espera em termos psíquicos, e o conteúdo do tempo do modo 

de espera e suas implicações em termos de saúde do trabalhador, é algo ainda a ser 

investigado. 
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Salário por peça 

 

Como mencionado acima, a relação salarial com essa multidão de entregadores é a 

do salário por peça. Por isso é bastante pertinente retomar a análise de Marx (1990) 

sobre essa forma de salário, baseada em relatórios de inspetorias do trabalho e outros 

documentos da época. 

Marx (1990) já apontava que essa forma salarial seria em si um instrumento de 

controle da qualidade e intensidade do trabalho pelo gestor, o que tornaria desnecessária 

grande parte dos sistemas de vigilância e de disciplina da força de trabalho. O salário 

por peça induz à autointensificação do trabalho e ao autoprolongamento da jornada. 

Dado o salário à peça, é naturalmente do interesse pessoal do operário empregar a sua força 

de trabalho tão intensivamente quanto possível, o que facilita ao capitalista uma elevação do 

grau normal da intensidade. É igualmente do interesse pessoal do operário prolongar o dia 

de trabalho, porque assim o seu salário diário ou semanal sobe (Marx, 1990) 

Essas conclusões são ilustradas em notas nas quais Marx cita um trecho de um 

Relatório de inspetoria de fábrica da Inglaterra, de 1858: "Todos os que são pagos pelo 

trabalho à peça... beneficiam com a transgressão dos limites legais de trabalho. Esta 

observação quanto à boa vontade para trabalhar tempo a mais é especialmente aplicável 

às mulheres empregues como tecelãs e bobinadoras".(Rep. of lnsp. of Fact., 30th April, 

1858, apud Marx, 1990). Esse interesse do trabalhador pela intensificação do trabalho e 

ampliação da jornada, resultante do salário por peça, é que está por trás do núcleo de 

sentido dos inúmeros vídeos de youtubers entregadores e motoristas de aplicativos pelo 

mundo, mostrando os ganhos e o desgaste de trabalhar 24h online, como veremos mais 

adiante. Em outro Relatório citado por Marx (1990), sobre o emprego de crianças, a 

nocividade do salário por peça é apontada: "tende directamente a encorajar grandemente 

o jovem oleiro a trabalhar a mais durante os quatro ou cinco anos em que está 

empregado no sistema de trabalho à peça, mas com salários baixos (...) Esta é (...) outra 

grande causa a que há que atribuir a má compleição dos oleiros." (Child. Empl. Comm., 

I. Rep. apud Marx, 1990). 

Marx (1990) ressaltava que a margem de manobra ao trabalhador dada pelo salário 

por peça favorece o desenvolvimento da individualidade, do sentimento de liberdade, de 
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autonomia e de autodeterminação dos trabalhadores, assim como da concorrência entre 

eles. Por um lado, essa forma de salário favorece que os trabalhadores se vejam como 

seus próprios patrões, conforme é do interesse dos capitalistas que exploram esse 

trabalho.  

Na sua análise do salário por peça, Marx (1990) utilizou bastante espaço para 

mostrar as tendências de redução de salário decorrentes dessa forma de salário. Em 

síntese: "o salário à peça é diminuído na mesma proporção em que cresce o número de 

peças produzidas durante o mesmo tempo, portanto, em que diminui o tempo de 

trabalho empregue na mesma peça" (Marx, 1990). Porém, quando um determinado 

valor de salário por peça se consolida entre os trabalhadores, sua redução ficaria 

dificultada. Marx (1990) conclui da sua análise que "o salário à peça é a forma do 

salário que mais corresponde ao modo de produção capitalista".  

Ele também observara que na tecelagem inglesa na segunda década do século XIX 

o salário por peça havia caído tanto que mesmo com grande aumento da jornada de 

trabalho o salário diário havia ficado mais baixo do que antes (Marx, 1990). Tal 

fenômeno de prolongamento da jornada de trabalho na tentativa de manter os 

rendimentos é recorrente entre os entregadores de aplicativos, como apontou, por 

exemplo, pesquisa realizada durante a pandemia de covid-19 em 2020 (Abílio etal., 

2020). 

Evidentemente, como os documentos que Marx utiliza em seu estudo mostram, já 

era claro no século XIX que uma grande vantagem do salário por peça para o capitalista 

era possibilitar que não se gastasse com uma força de trabalho contratada por tempo de 

trabalho, mas ociosa devido a variações de demanda. Com o pagamento por peça o 

custo da ociosidade é jogado ao trabalhador. Nada diferente do que ocorre nesse sentido 

com os entregadores multidarizados do século XXI. 

Cant (2019) destaca, na mesma direção apresentada por Marx (1990), que o 

salário por peça força o trabalhador a autogerenciar sua produtividade. Ele descreve, 

recorrendo a sua própria experiência de ciclista entregador da Deliveroo, como esse 

autogerenciamento e a consequente autointensificação do trabalho ocorriam na prática. 

Como há uma considerável imprevisibilidade na demanda e nos pedidos que cada 

entregador individualmente irá receber, nos horários sabidamente de pico de demanda o 

entregador tende, segundo ele, a acelerar e a não fazer pausas de modo a realizar o 
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máximo de entregas possíveis nesse horário, tentando compensar assim o baixo ganho 

por hora nos demais períodos. A intensificação do trabalho, objetivo de toda gestão 

capitalista devido à chamada indeterminação da força de trabalho29, seria obtida assim 

através da forma-salário: o salário por peça. Seria assim o salário por peça que 

permitiria que as empresas de entrega por aplicativo dispensassem um sistema de 

disciplina do trabalho mais convencional, com supervisores humanos. Cant (2019) 

também destaca que, diferentemente do caso do salário por peça numa fábrica, no caso 

dos entregadores essa forma de salário não se torna fonte de solidariedade coletiva. Pelo 

contrário, ele pode ser um obstáculo à solidariedade, uma vez que os entregadores de 

certa forma passam a competir pelos pedidos (as "peças"). 

Embora sendo um fenômeno generalizado no capitalismo, Cant (2019) salienta 

que a intensificação do trabalho numa atividade de transporte como a que ele exercia 

pela Deliveroo significava uma pressão constante para se arriscar mais. Muito 

diretamente ele afirma que se ganha mais dinheiro se se é menos cuidadoso. Cant 

(2019) explica que ao longo do tempo ele se tornou insensível ao perigo que, em outro 

contexto, o faria apertar os freios e parar de costurar no trânsito. Nas palavras dele, 

bastaria um pequeno evento como um pedestre pisar na rua ou não notar um ônibus 

virando à esquerda para um acidente ocorrer. Contudo, pelo fato de estar absorvido em 

conseguir um ganho médio por hora, ele era incapaz de tomar decisões baseadas na 

segurança30. Um entregador de aplicativo de São Paulo, que também faz uso de 

bicicleta, comentando um acidente fatal de ciclista entregador que circulou em grupos 

de Whatsapp, referiu-se de forma semelhante, como se o limiar de um acidente sempre 

estivesse muito próximo: "qualquer moscadinha parça, é isso aí que você tá vendo aí". 

Em entrevista após publicar seu livro, quando perguntado quais questões os 

entregadores de aplicativos se deparam, Callum Cant responde que a segurança é a 

                                                
29 A indeterminação da força de trabalho decorre do capitalista comprar uma força de trabalho para ser 
aplicada por um determinado tempo, que será remunerada por um salário. O tempo e o salário são 
determinados em contrato, mas a quantidade de trabalho realizado por essa força de trabalho nesse tempo 
é indeterminada, e é matéria de disputa constante, estando no próprio cerne da luta de classes. Por isso 
grande parte da gestão capitalista é dedicada à intensificar o trabalho, enquanto boa parte da luta dos 
trabalhadores, individual e coletiva, é para autodeterminar os ritmos e a intensidade do trabalho. 
30 "It wouldn’t have taken much for something to go wrong – just a pedestrian to step out into the road, or 
for me not to notice that a bus was turning left, and I could have been in serious danger. But because I 
was too busy thinking about getting my average hourly rate over minimum wage after costs, I didn’t 
make safe decisions" (Cant, 2019). 
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principal questão. Mas ele afirma que só compreendeu isso retrospectivamente, após ter 

deixado de trabalhar como entregador31. O que ele expressa, tanto nessa entrevista 

quanto no seu livro, é que a busca de resultados financeiros nessa forma de organização 

de trabalho em que ele estava inserido, levava a uma redução da percepção de risco 

(em relação à percepção de risco que ele possuía estando fora dessa atividade de 

trabalho). Por exemplo, quando ele usava a bicicleta para ir e voltar do seu trabalho 

fixo, ele não assumia os riscos que assumia quando estava fazendo entregas para a 

Deliveroo. Assumir tais riscos, segundo ele, era como se fosse parte do trabalho, de 

modo a conseguir uma renda decente (Cant, 2019). Um dos pontos positivos salientados 

pelos organizadores de uma cooperativa de entregadores europeia –  a CoopCycle –  é 

que por serem empregados, além de terem uma renda estável, a atividade seria mais 

segura do que no sistema de salário por peça, no qual quanto mais rápido se anda e mais 

sinais fechados se ultrapassa, mais se ganha financeiramente (Smith, 2021). 

Em suma, para Cant (2019) o sistema de controle das empresas de entrega por 

aplicativos, baseado no salário por peça, força os trabalhadores a assumirem cada vez 

mais riscos de modo a ganharem uma renda decente. Intensificação do trabalho 

possivelmente fatal nesse caso, como lembra. Tornou-se claro para ele que os interesses 

coletivos dos entregadores e dos donos das empresas eram antagônicos em termos de 

intensificação e segurança no trabalho. Uma vez que as empresas não possuem 

responsabilidade pelos instrumentos de trabalho danificados e por arcar com salário 

enquanto um entregador permanece incapacitado ao trabalho por ter se acidentado, ela 

sem dúvida se beneficia que os entregadores assumam cada vez mais riscos para 

conseguir uma renda melhor, uma vez que isso resulta em entregas mais rápidas. 

Como vimos, Cant (2019) apresenta o salário por peça como parte constituinte e 

fundamental do sistema de controle do trabalho na Deliveroo. A partir disso ele vai mais 

longe e ressalta que a classificação dos entregadores como autônomos (self-employed) 

não seria meramente uma forma de evasão dos direitos trabalhistas e de seus respectivos 

custos por parte da empresa. O status de trabalhador autônomo seria fundamental para 

                                                
31 CANT, Callum; WILSON, Jacob C. Fighting Deliveroo: how to resist in the gig economy. Huck, 
25/10/2019. Disponível em: https://www.huckmag.com/perspectives/activism-2/riding-for-deliveroo-
how-to-resist-in-the-gig-economy/. Acessado em 19/10/2020. 
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permitir o sistema de salário por peça sem nenhum salário fixo, sendo assim um 

fundamento necessário ao próprio sistema de controle e gestão do trabalho. 

Marx analisava o salário por peça no fabrico de bens. No entanto, no caso do 

serviço de entregas por aplicativos há uma diferença não desprezível, como salientam 

Veen, Barrat e Goods (2019). Ao contrário da produção de bens, na entrega por 

aplicativos os trabalhadores possuem pouco controle sobre o volume de produção. A 

quantidade de entregas e do salário por unidade de tempo é dependente dos pedidos que 

o entregador recebe naquela unidade de tempo; algo que ele não possui controle. Isso 

gera a incerteza ao entregador do ganho no dia, na semana, no mês... ainda mais que não 

possui nenhuma parte fixa no salário. Além dessa incerteza ser usada como instrumento 

de disciplina, isto é, de prolongamento da jornada e intensificação do trabalho, essas 

empresas conseguem dessa forma inverter a indeterminação da força de trabalho, 

colocando aos trabalhadores a necessidade de maximizar a quantidade de trabalho por 

unidade de tempo (Veen; Barrat; Goods, 2019). A fuga da indeterminação da força de 

trabalho é realizada através da indeterminação do salário. 

Quando os entregadores possuem um grau de liberdade para logarem e deslogarem 

do aplicativo, isto é, para trabalharem ou não quando acharem conveniente, como no 

caso dos entregadores Nuvem do iFood, a empresa se vê, no entanto, diante de um outro 

tipo de indeterminação. A indeterminação da força de trabalho efetiva que ela possui. 

Essa indeterminação da força de trabalho efetiva, ou seja, de quantos entregadores 

ela tem a sua disposição numa unidade de tempo, decorre do próprio modelo em que o 

entregador possui status de trabalhador autônomo, sem vínculo empregatício. Uma das 

formas de superar essa indeterminação é não respeitar essa autonomia, flexibilidade ou 

liberdade do trabalhador, no que diz respeito aos horários e dias em que quiser trabalhar. 

É o caso claro do modelo OL do iFood, como veremos adiante. Outra forma de tentar 

minimizar essa indeterminação da força de trabalho efetiva é através de oferecimento de 

promoções, bônus e mecanismos de incentivo para trabalhar em certos horários e 

regiões, e de incentivo ao prolongamento da jornada. Por exemplo, a impressão dos 

entregadores de que as empresas (através de seus "algoritmos") enviam mais pedidos 

àqueles que ficam mais tempo logados induz a que fiquem logados mais tempo 

(Filgueiras; Lima, 2020).  
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A intransparência aos trabalhadores e à sociedade dos objetivos e regras que 

alimentam os programas de computador –  que têm sido chamados de "algoritmos" –  faz 

com que esses objetivos e regras sejam deduzidos, acertadamente ou não, pela 

experiência prática desses trabalhadores. O relato de um motorista de aplicativo nos 

Estados Unidos indica um desses mecanismos que induziria à extensão da jornada de 

trabalho. Segundo esse motorista, quando ele dirige de volta à sua casa muitas ofertas 

"boas" passariam a acontecer. A percepção dele é de que a empresa aprendeu sua rotina 

através da coleta de dados e intervém de diversas formas para conseguir o máximo dele. 

Algo que ele percebe funcionar devido aos ganhos irregulares e incertos do salário por 

peça nesse tipo de trabalho. Para esse motorista a empresa havia aprendido qual era sua 

meta diária de ganhos e usava isso para mantê-lo trabalhando por mais tempo, 

alongando sua jornada (Dubal, 2020). O uso de psicologia comportamental como 

instrumento de disciplina e gestão do trabalho por empresas que utilizam a 

multidarização via aplicativos tem sido documentada (Rosenblat; Starks, 2016; 

Scheiber, 2017). 

Em pesquisa realizada com entregadores na Austrália, Veen, Barrat e Goods 

(2019) verificaram que os entregadores reclamavam de uma escassez cada vez maior de 

pedidos e da crescente competição entre eles. Algo que Cant (2019) também salientou 

sobre a tendência à competição quando se estabelece o salário por peça nesse tipo de 

trabalho. A limitação ou escassez de pedidos, maior em algumas empresas do que em 

outras, e que é fator fundamental da indeterminação do trabalho recair sobre os 

entregadores, são consideradas condições de mercado e funcionam como mecanismo 

para induzir os entregadores a ficarem mais tempo logados (Veen; Barrat; Boods, 2019), 

o que por sua vez ajuda as empresas a superarem a indeterminação da força de trabalho 

efetiva. Contudo, se a escassez de pedidos se configura como padrão ao entregador em 

determinado período do dia, pode levá-lo a desistir de trabalhar nesse período. É o que 

fica claro a partir do relato do entregador de Recife que trabalha com o iFood, Jeff 

Fernandes. Falando sobre sua rotina diária ele nos conta que parou de trabalhar das 

8:00h às 11h00 da manhã pois ele, sem saber o motivo, passou a receber pouquíssimos 

pedidos nesse período, cerca de duas entregas apenas. Segundo ele, "a espera [entre um 

pedido e outro] fica fatigando a gente" (Fernandes, 2020b). Podemos perceber nesse 
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relato também um possível efeito nocivo do modo de espera, que por sua vez está 

vinculado à própria forma de salário por peça nessa atividade. 

 

Automação da supervisão 

 

Grosso modo, o modelo de gestão e controle do trabalho da multidão adotado por 

empresas de entrega e transporte urbanos por aplicativo se caracteriza pelo salário por 

peça com demanda descontínua e incerta ao trabalhador. Mas ao lado disso também 

aparece como instrumento de gestão, o chamado "algoritmo". É preciso deixar de lado o 

efeito que uma novidade tecnológica exerce, em termos de fascínio, se quisermos 

apontar a real importância dos chamados "algoritmos" no modelo de gestão dessas 

empresas. 

Analisando sua experiência trabalhando para a Deliveroo, Cant (2019) nos mostra 

que o algoritmo é a automatização da supervisão. O supervisor é substituído por um 

“robô”. Dentro dos escritórios da Deliveroo o algoritmo possuía até um nome: Frank. 

Frank é um supervisor automático cujos parâmetros para distribuição dos pedidos e 

punição eram obscuros aos entregadores. Das duas funções que um supervisor humano 

teria na atividade de entregas segundo Cant (2019), coordenar o processo de trabalho e 

disciplinar a força de trabalho, o "algoritmo" substituiria bem a função de coordenação, 

mas substituiria pouco eficientemente a função de disciplinar o trabalho, como veremos 

mais adiante. Agora, nos importa salientar que o chamado "algoritmo" é um programa 

de computador que automatiza parcialmente a supervisão, dispensando –  ao menos em 

parte – a supervisão humana, inclusive pela capacidade crescente de aprendizado 

automático desses programas (machine-learning). A função de despachar e distribuir as 

entregas é totalmente automatizada com o uso desses programas. 

Para Cant (2019) o gerenciamento algorítmico teria algumas vantagens 

específicas: aumentaria a possibilidade de complexas coordenações do processo de 

trabalho a um custo mais baixo; aumentaria a quantidade de dados que podem ser 

coletados do processo de trabalho; evitaria os erros humanos na distribuição das 
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entregas, implementando um sistema mais eficiente de premiação e punição32; e poderia 

ser reproduzido em inúmeros novos lugares com pouco ou nenhum custo. Poderíamos 

acrescentar uma vantagem político-cultural, a de ilusão de liberdade ao entregador 

(Woodcock, 2020) e de uma espécie de legitimidade para fuga da relação trabalhista 

institucionalizada que a inovação tecnológica do controle algorítmico conferiria. Como 

Rosenblat (2018) ressalta, "a ideologia tecnológica é um poderoso instrumento cultural 

do sucesso da Uber, não menos importante que seu mecanismo de operação". 

Como aponta Cant (2019), a automatização do gerenciamento impede que se 

façam concessões aos trabalhadores sobre a organização do trabalho, ou realizar 

compromissos e acordos usuais que se esperaria com um supervisor humano. Por isso e 

pela falta de informação dos trabalhadores sobre o processo produtivo, a organização do 

trabalho se tornaria rígida, com baixíssima flexibilidade. O gerenciamento/supervisão 

automático ("algoritmo") além de não possuir o mesmo poder disciplinar do 

gerenciamento/supervisão, parece não possuir também a mesma capacidade de 

regulação da atividade, de renormalização, de mediação entre o prescrito e a situação 

real. O gerenciamento automatizado não leva em conta a flexibilidade de organização 

necessária às adaptações coletivas e individuais, às variações, às situações imprevistas. 

Há que seguir à letra (to the letter) os comandos do aplicativo como diz Cant (2019), 

sem os compromissos que poderiam ser feitos com um supervisor humano diante do 

real do trabalho33. 

Em relação também à ausência de chefia humana, podemos questionar também se 

haveria a perda dessa fonte de reconhecimento, ao menos parcialmente. Perderia a 

empresa assim essa capacidade de exercer poder através do reconhecimento? Uma vez 

                                                
32 O sistema de premiação e punição (o "chicote" e a "cenoura") foi confirmado por representantes de uma 
empresa de entrega por aplicativos na pesquisa de Veen, Barrat e Goods (2019). No entanto, esses 
representantes disseram que a desativação da plataforma por baixa pontuação não era automática pois a 
empresa necessitava de uma grande multidão disponível para dar conta da demanda. Os motivos ou 
limites para desativação eram ajustados de acordo com as necessidades locais. 
33 Como em todo trabalho, os entregadores tem que lidar com situações imprevistas, preencher o espaço 
entre o prescrito e o real. Um dos motoboys com quem conversamos em Florianópolis contou um caso em 
que uma pizza que ele deveria entregar era maior que sua bag. Ele teve que levar a pizza amarrada no 
bagageiro da moto, tendo sorte da distância não ser grande a ponto de esfriar demais a pizza. O 
conhecimento dos entregadores na Indonésia preenchendo as lacunas do trabalho prescrito é o centro da 
seguinte matéria: " Delivery Platform Algorithms Don’t Work Without Drivers’ Deep Local Knowledge". 
Slate, 28/12/2020. Disponível em: https://slate.com/technology/2020/12/gojek-grab-indonesia-delivery-
platforms-algorithms.html?fbclid=IwAR3dQNKCuVd6Ubj-
FFir0U77LzEiTyVjSuy4vNb2A9_fFMhyIoxqLGlh9qQ. Acessado em 24q02/2021. 



 

 46 

que identidades são forjadas por colegas e chefes que criam normas na organização 

(Ashforth; Schinoff, 2016), essas são questões abertas à investigação também. 

Como as regras de distribuição dos pedidos entre os entregadores, entre outras, 

não costumam ser explicitadas, isso gera inúmeras especulações e teorias entre os 

entregadores, além de uma percepção de arbitrariedade, como pudemos observar entre 

os entregadores brasileiros e como a literatura também aponta em relação aos de outros 

países (Cant, 2019; Gregory, 2020; Griesbach etal., 2019). Rejeitar pedido faria o 

entregador ser posto na "geladeira" por um determinado tempo? A empresa 'x' teria 

sistema de pontuação para distribuição de entregas? Quais seriam os critérios para 

elevação ou redução da pontuação? E assim uma sucessão de normas são motivo de 

especulação entre os entregadores, que tentam descobri-las através da sua experiência 

prática34. Em janeiro de 2021 o iFood publicou um vídeo direcionado aos entregadores 

no Youtube informando os parâmetros utilizados para distribuir os pedidos35. Segundo o 

vídeo o programa de computador procura entregadores na região e se houver mais de 

um o escolhido será aquele com melhor histórico e boas práticas no uso do aplicativo. O 

vídeo em seguida explica o que seriam essas boas práticas: entre elas a boa avaliação de 

clientes e restaurantes e a não rejeição de pedidos. O vídeo procura deixar claro também 

que o tempo logado não seria um parâmetro. De todo modo, a experiência prática dos 

entregadores com certa frequência se choca contra a racionalidade exposta no referido 

vídeo, seja quando percebem que passam a receber muito menos pedidos sem que nada 

diferente tenha ocorrido, ou, como na virada de 2020 para 2021, os Nuvem tiveram a 

percepção de que os OL estavam recebendo muita preferência, deixando-os sem pedidos 

Figura 4). Fato que fez, por exemplo, o entregador-youtuber Jeff Fernandes migrar para 

OL em janeiro de 2021. 

As regras, normas e objetivos incorporados nos programas de computador que 

automatizam parcialmente a supervisão nessas empresas costumam ser de conhecimento 

apenas dos gestores. Fato que tornou comum a expressão "caixa preta do algoritmo" 

para se referir a essa intransparência aos trabalhadores e à sociedade das regras do 

                                                
34 Sobre critérios para distribuição dos pedidos, vimos um motoboy elogiar o sistema da Bee Delivery, 
que seria um sistema de fila. 
35 "Como o iFood envia rotas para os entregadores e entregadoras?" Youtube, 14/01/2021 (3m18s). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iQgaHLD5wkU. Acessado em 25/02/2021. 
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processo de trabalho nessas empresas. A assimetria de informação resultante dessa 

"caixa preta" implica num desequilíbrio de poder e mecanismo de controle sobre essa 

força de trabalho. Isso impede, por exemplo, que os trabalhadores possam tomar as 

melhores decisões para si (Rosenblat; Starks, 2016; Veen; Barrat; Goods, 2019). 

Paradoxalmente, embora sejam denominados trabalhadores autônomos ou 

empreendedores pelas empresas, sem direito a vínculo empregatício, não lhes são 

necessariamente fornecidas informações para tomarem as decisões sobre quando e como 

aceitarem um trabalho, como entes autônomos de fato. 

Mudanças bruscas na distribuição de pedidos, sem uma regra ou explicação para 

tal, são relatadas com frequência por entregadores em canais de Youtube ou mesmo em 

conversas presenciais, como a que tivemos com motoboys em Florianópolis. Um 

motoboy que trabalhava com a UberEats contou que de um dia para o outro o aplicativo 

passou a tocar muito pouco. Passou a fazer duas ou três entregas por dia, nos dois dias 

anteriores, mesmo ficando logado cerca de 12 horas. A impressão dele era que o 

aplicativo fazia uma rotatividade entre entregadores, deixando um com número de 

corridas satisfatórias e outros com muito poucas. A falta de informação sobre a política 

de gestão do trabalho gera esse tipo de especulação. Ele e um colega que estava junto na 

conversa concordaram que não possuem acesso às informações sobre a lógica de 

distribuição dos pedidos e valores das corridas. Na pesquisa de Griesbach etal. (2019) 

com compradores-entregadores da Instacart nos Estados Unidos, foi percebida uma 

frustração com o trabalho devido às mudanças rápidas e inesperadas das regras, as quais 

tinham grande impacto e traziam insegurança à vida dos trabalhadores. Abrindo 

parênteses, cabe apontar que a Instacart utiliza um sistema de toque que constrange o 

trabalhador a aceitar o pedido, uma vez que o pedido fica tocando por quatro minutos, 

sem que haja botão para rejeitar. Para rejeitar ele deve esperar quatro minutos com seu 

celular tocando (Griesbach etal., 2019). 

A maioria dos entregadores pesquisados por Gregory (2020) na Escócia indicaram 

que a transparência ou entendimento do algoritmo era o que a Deliveroo poderia fazer 

para ajudá-los. O direito do trabalhador de saber as normas e regras que determinam seu 

trabalho, sua renda, e potencialmente sua punição ou "demissão" parece ser algo 

desejável, seja da perspectiva de um senso comum de justiça, seja da perspectiva de 

prevenção em saúde e segurança no trabalho, pois eliminaria no mínimo um fator de 
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estresse, de ansiedade, relacionado à insegurança econômica e laboral. Mas como 

lembra Hong (2021), a aposta de que a transparência de informação rompendo com a 

"caixa preta" algorítmica será a solução de problemas, é uma aposta errada. A 

transparência pode ser necessária, mas não é suficiente para desfazer abusos de poder. 

Ela é antes um sintoma de uma determinada desigualdade de poder do que causa dessa 

desigualdade. A desigualdade de poder é uma questão de fundo, a qual a intransparência 

das regras apenas acentua. Até mesmo para forçar legalmente um hipotético dever das 

empresas fornecerem informações, é preciso que haja um poder relativamente simétrico 

ao das empresas. 

Portanto, se deve ter claro que a transparência de normas e regras do trabalho da 

multidão de entregadores não é um fator que isoladamente irá determinar melhoria das 

condições de trabalho. Além disso, é necessário pensar, junto com a instituição de um 

direito de saber as regras e as normas de distribuição de pedidos e de gestão do trabalho 

que afetam a capacidade de escolha do trabalhador, formas de efetivar esse direito, o 

que pode significar um enforcement sobre as empresas que parece não existir no 

contexto sociopolítico brasileiro atual. 

A realidade do trabalho de entrega de comida por aplicativos na China nos mostra 

que a transparência das regras é insuficiente se as regras são elas próprias fontes de 

situações nocivas à saúde e segurança dos trabalhadores. Os parâmetros de avaliação 

dos entregadores podem ser claros e transparentes, como o tempo de entregas, a 

avaliação dos clientes e o peso e consequências desses parâmetros. No entanto, uma vez 

que eles podem resultar em redução do salário não só do entregador como da equipe, 

podem ter um impacto na saúde mental dos entregadores, fazendo o entregador em 

questão se sentir culpado como o elo fraco da equipe, além da pressão exercida pela 

hierarquia de supervisores da equipe. A regra que determina que o valor recebido por 

entrega será uma função da quantidade de entregas realizadas na semana ou no mês, por 

sua vez induz que os entregadores pilotem mais rápido e ampliem a jornada (Renwu, 

2020). Mesmo sendo claras e transparentes, essas regras usadas por empresas na China 

possuem implicações negativas em termos de SST. 
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Bloqueios e desligamentos 

 

Os trabalhadores da Instacart nos Estados Unidos estão sempre com medo de 

serem bloqueados/desligados, pois a empresa desconsideraria muitas vezes a realidade 

do trabalho (Bhuiyan, 2020). O fim dos chamados bloqueios indevidos foi uma das 

principais reivindicações dos entregadores nas paralisações de julho de 2020 no Brasil 

(Figura 5). O iFood mudou os Termos de Uso para Entregadores em 30 de julho de 

2020, provavelmente em resposta às paralisações, deixando em tese apenas aos 

entregadores a possibilidade de encerrar sem motivo.  

Os bloqueios são considerados indevidos pelos entregadores quando não é dada 

informação sobre o motivo do bloqueio, ou quando a informação é dada e o fato 

reportado não tenha ocorrido. Tem sido frequentes as reclamações entre os entregadores 

de clientes que teriam recebido a entrega, mas reportam não terem a recebido, o que 

geraria o bloqueio do entregador pela plataforma, valendo apenas a palavra do cliente. 

Na pesquisa coordenada por Filgueiras e Lima (2020), 82,2% dos entregadores 

entrevistados conheciam alguém que já fora bloqueado temporária ou definitivamente, e 

38,8% foram eles próprios bloqueados, dos quais 43,7% não conseguiu saber o motivo 

do bloqueio. 

A Rappi possui um sistema para compras acima de determinado valor no qual o 

cliente deve passar um código ao entregador no momento da entrega, e o entregador 

digitá-lo no aplicativo. Tal procedimento serve para proteger o entregador de uma 

reclamação falsa de não recebimento da entrega por parte do cliente. Após as 

paralisações de julho de 2020 o iFood começou a testar procedimentos de verificação 

similares em algumas cidades, mas por algum motivo parece ter desistido da 

implementação. Nessa época, um motoboy escreveu em grupo de Whatsapp que o 

código de verificação podia atrapalhar, quando o cliente não sabe do que se trata. Mas a 

maioria expunha como algo positivo o código, para evitar bloqueios indevidos. 

A incerteza sobre se o cliente vai reportar que recebeu o pedido ou não pode gerar 

ansiedade, como transparece na fala de Jeff Fernandes: "esse código serviu para deixar 

o trabalho mais seguro", e em seguida expressou o alívio que era quando o cliente 

fornecia o código de verificação e ocorria tudo certo, pois sabia que não teria problemas 

posteriores (Fernandes, 2021a). O sentimento de injustiça por bloqueio indevido pode 
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gerar uma série de afetos, e expõe os entregadores a situações de risco para sua 

segurança e saúde. Induz o entregador a tentar resolver a questão com o cliente, pedindo 

satisfações, pois sendo bloqueado ele muitas vezes perderá sua única fonte de renda.  

Em fevereiro de 2021 ocorreram dois episódios que viraram notícia e que expõem 

a situação de conflito, violência e potencial risco de morte, gerada pelas regras e 

procedimentos que bloqueiam ou penalizam o entregador injustamente. Risco esse que 

tende a aumentar se levarmos em conta a política de liberação de armas de fogo 

atualmente no país. Longe de serem simples mediadoras entre cliente final, restaurantes 

e entregadores, essas empresas colocam em confronto clientes e entregadores devido a 

forma como gerem e punem essa força de trabalho. Um desses casos ocorreu em 

Florianópolis. Um motoboy foi agredido pelo cliente após ter ficado na frente do prédio 

exigindo satisfação sobre o cancelamento do pedido por suposta não entrega, o que teria 

gerado um bloqueio de sua conta. No dia seguinte motoboys da cidade fizeram uma 

manifestação em frente ao condomínio36. Outro caso no mesmo mês ocorreu em 

Marília. Os motoboys arrombaram o portão da garagem de uma casa e danificaram o 

carro do cliente que supostamente costumava reportar que o pedido que ele fazia não 

havia sido entregue, gerando bloqueio dos entregadores37.  Num grupo de Whatsapp em 

que circulou um vídeo do caso de Marília, um motoboy de São Paulo escreveu: "O 

iFood está esperando algum entregador matar pra tomar providência". Enquanto clientes 

e entregadores brigam, as empresas de aplicativo não se responsabilizam e nem têm sido 

responsabilizadas, mesmo que as regras que são fatores determinantes desses conflitos 

sejam de responsabilidade delas. 

O caso mencionado acima ocorrido em Florianópolis pode nos trazer alguma luz 

sobre os determinantes organizacionais de situações de violência no trabalho como 

essas. Pelos depoimentos do motoboy agredido nos vídeos que ele gravou e pelo 

depoimento da cliente veiculado na imprensa, com uma imagem da reclamação dela de 

                                                
36 "Lanche com bacon causa agressão em Florianópolis". Notícias do Dia, 20/02/2021. Disponível em: 
https://ndmais.com.br/seguranca/policia/lanche-com-bacon-causa-agressao-em-florianopolis. Acessado 
em 23/02/2021; e "Mulher que reclamou de bacon no cachorro-quente deixa Florianópolis após ameaças 
de morte". NSC, 23/02/2021. Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/mulher-que-reclamou-
de-bacon-no-cachorro-quente-deixa-florianopolis-apos-ameacas-de-morte. Acessado em 24/02/2021. 
37 "Motoboys de aplicativos de comida depredam casa e carro de morador no interior de SP". G1, 
22/02/2021. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2021/02/22/motoboys-de-
aplicativos-de-comida-depredam-casa-e-carro-de-morador-no-interior-de-sp-video.ghtml. Acessado em: 
23/02/2021. 
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que o pedido veio errado (mas que foi recebido) ao iFood, podemos realizar algumas 

deduções a partir de possíveis quadros38. Em quaisquer das hipóteses nos deparamos, 

direta ou indiretamente, com práticas de bloqueios injustos de entregadores, as quais, 

junto com a ausência de expectativa de que seja resolvida com a empresa pela falta de 

canais de comunicação efetivo ou outros motivos, determinam o comportamento ou 

reação desses entregadores, se direcionando ao cliente de forma intempestiva. 

As empresas que se baseiam em plataformas digitais costumam afirmar que 

apenas intermedeiam a contratação de serviços. Mas podemos perceber que a 

intermediação, se ela ocorre, é bastante falha no que diz respeito aos entregadores, que 

percebem como solução prática pressionar diretamente os clientes quando percebem 

uma situação de injustiça laboral. Casos como esses de violência entre entregadores e 

clientes devido a bloqueios indevidos apontam também para uma falta de regulação das 

                                                
38 Hipótese 1: Supondo que as declarações iniciais do motoboy estejam corretas em relação aos fatos, a 
cliente teria cancelado o pedido após recebimento, alegando não ter recebido, o que teria gerado não 
pagamento ao motoboy além de bloqueio na plataforma. Seria o caso de "golpe" do cliente com bloqueio 
do entregador pela plataforma sem ouvir a versão do entregador. Algo que os entregadores têm reclamado 
com frequência. Como sabemos que a cliente recebeu o pedido, mesmo que errado, pois a mesma não 
nega, essa hipótese sobre o evento apontaria uma arbitrariedade da empresa ao bloquear e não pagar o 
motoboy, em um procedimento injusto. A reação do motoboy de ir pedir satisfação com a cliente aponta 
para uma falta de confiança de que o problema seria resolvido pela empresa, uma ausência de expectativa 
de que a empresa pudesse resolver o problema de forma justa, ou simplesmente uma ausência de suporte 
e contato eficiente da empresa para isso; 
Hipótese 2: A cliente não agiu de má fé e, conforme seu depoimento, apenas reclamou com o iFood que o 
pedido foi elaborado errado pelo restaurante, solicitando estorno de metade do valor. A empresa então 
teria realizado um comando de bloqueio do entregador e não pagamento do mesmo pela entrega. 
Teríamos então um procedimento injusto e descabido da empresa, uma vez que o motoboy realizou seu 
trabalho corretamente e deveria ser pago e não bloqueado. A reação do motoboy aponta da mesma forma 
para uma falta de confiança que o problema seria resolvido pela empresa, uma ausência de expectativa de 
que a empresa pudesse resolver o problema de forma justa, ou simplesmente uma ausência de suporte e 
contato da eficiente empresa para isso; 
Hipótese 3: Como na hipótese anterior, a cliente não agiu de má fé e pediu estorno de metade do valor 
pois o pedido foi elaborado errado pelo restaurante. O iFood teria dado um comando que na tela do 
aplicativo do entregador ele compreendeu que a cliente teria reportado não recebimento do pedido e que 
ele não seria pago pela entrega e provavelmente seria bloqueado. A reação do motoboy aponta para as 
mesmas conclusões das hipóteses anteriores. Nessa hipótese, porém, entraria como fator que levou à 
situação, a falta de compreensão dos comandos realizados pela empresa, o entendimento de que ele não 
seria pago (entendimento esse correto ou não) e o medo de ser bloqueado. O medo ou expectativa de ser 
bloqueado, se de fato ele não chegou a ser bloqueado, reforçaria a frequência com que as ações arbitrárias 
e injustas da empresa são uma preocupação na rotina de trabalho deles, e a ausência de expectativa de que 
possam ser resolvidas em contato com a empresa. 
Nas hipóteses 1 e 2 teríamos procedimentos injustos e arbitrários da empresa em relação ao entregador, 
com não pagamento e bloqueio, embora ela tenha realizado seu trabalho corretamente. Na hipótese 3, 
mesmo que o procedimento da empresa não tenha sido injusto, a compreensão e medo de ter sido 
bloqueado de forma injusta parece indicar que tal situação de injustiça e arbitrariedade, sem solução por 
parte da empresa, tem sido frequente, formando a referência a partir da qual se interpreta as ações da 
empresa. 



 

 52 

empresas de entrega por aplicativo no que diz respeito a regras e normas justas e à falta 

de mediações na empresa e no Estado. Sem essas mediações o conflito desencadeado 

por uma busca de justiça no trabalho se expressa em mais uma forma de violência 

urbana. A ausência de mediações, seja de instituições estatais, sindicatos ou de canais 

internos à empresa, resultante da fuga da regulação legal trabalhista faz os conflitos 

irromperem na forma de ações individuais ou coletivas "selvagens". Por vezes em 

greves selvagens, por vezes em ameaças e violência entre entregadores e clientes. 

 

Formas de organizar o trabalho pelas empresas de entrega por aplicativo 

 

Apesar de toda a capacidade de coleta de dados e distribuição dos aplicativos, 

aumentando a eficiência em certos aspectos, a ausência de um supervisor humano criava 

ineficiências – do ponto de vista da gestão patronal – em um aspecto fundamental. Um 

supervisor, como ressalta Cant (2019), além de coordenar o processo de trabalho tem 

como função disciplinar os trabalhadores. Se o algoritmo coordena o processo de 

trabalho com grande precisão e eficiência, no entanto ele seria pouco eficiente quanto a 

disciplinar os trabalhadores. 

Veen, Barrat e Goods (2019) observam que o revés para essas empresas, que 

buscam através da classificação como trabalhador autônomo externalizar aos 

trabalhadores os riscos econômicos do trabalho e reduzir os custos com a força de 

trabalho, é a limitação do que podem controlar diretamente do processo de trabalho.  

Na China, em dias de chuva os algoritmos não se mostram eficientes o suficiente, 

sendo necessária a interferência de supervisores humanos para distribuição das tarefas 

(Renwu, 2020). Mas provavelmente para responder à indeterminação da força de 

trabalho efetiva, conseguir uma melhor disciplina de trabalho e ter um melhor controle 

do processo de trabalho é que as empresas de entrega por aplicativos no Brasil e em 

outros países têm experimentado arranjos de trabalho diferentes do que seria o típico 

nesse modelo de negócios. O que chamamos de típico tem exemplo no modelo Nuvem 

do iFood. É o modelo em que o entregador em tese pode escolher quando, onde e 

quanto trabalhar, uma vez cadastrado. Assim como em tese pode escolher aceitar ou 

recusar uma entrega distribuída a ele automaticamente. 
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Basicamente essas empresas, no Brasil e pelo mundo, possuem duas formas de 

(tentar) determinar quando, onde e quanto o entregador deve trabalhar. Uma, usada no 

caso do que estamos chamando de modelo típico, é através de incentivos, em geral 

financeiros, para se trabalhar em determinadas áreas, em determinados horários e em 

determinadas condições. Como vimos anteriormente, essas empresas também possuem 

a possibilidade de induzir o trabalhador a aumentar a jornada através de uma 

distribuição de trabalho que leve em consideração a meta de ganho diário de cada um. 

Essa primeira forma de determinar quando, onde e quanto o entregador deve trabalhar é 

a chamada "cenoura", um incentivo e não uma obrigação, que costuma ser menos 

eficiente em relação à segunda forma: o "chicote".  

Essa segunda forma é a que gera a obrigação do entregador trabalhar em 

determinada região, horário, dia e/ou jornada, sob uma pena que pode chegar à exclusão 

(desativação permanente). Na medida que são postas restrições à liberdade de escolha 

de entregas direcionadas ao trabalhador e à liberdade de escolha do tempo e dos dias 

que ele permanece logado (disponível), através de medidas punitivas que afetam a 

capacidade de ganhos financeiros, como por exemplo o menor direcionamento de 

entregas, cria-se uma situação intermediária entre a obrigação formalizada imposta pela 

empresa e a liberdade de escolha do trabalhador. Cria-se um constrangimento que, em 

maior ou menor medida, associado aos incentivos, tem constituído a combinação usual 

para disciplinar a força de trabalho pelas empresas de entrega por aplicativo no Brasil. 

Taxa de aceitação, taxa de cancelamento, tempo logado, são parâmetros que mesmo 

podendo não ser formalizados e explicitados pelas empresas, geram esse 

constrangimento se são percebidos pelos entregadores como parâmetros para receberem 

pedidos. 

Na sequência apresentaremos alguns exemplos de arranjos utilizados e 

experimentados por empresas de entregas por aplicativo em alguns países. 

Em grande parte das cidades da Europa em que a Deliveroo opera, ela utiliza um 

sistema de turnos em que o trabalhador deve escolher horários predefinidos para 

trabalhar, por ordem de ranqueamento. Um sistema parecido com a de distribuição e 

comida do filme O Poço39, em os grupos pior ranqueados ficam com as sobras de 

                                                
39 Filme de 2020 dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia. 
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horários e regiões, até praticamente sobrar apenas os piores e poucos horários e regiões 

para os do fundo do "poço". Não poder cumprir um turno programado por causa de um 

acidente ou qualquer outro imprevisto, como um assalto, pode jogar alguém em direção 

ao fundo do poço no ranqueamento40. Esse modelo de escolha de turnos começou a ser 

experimentado pela Rappi no Brasil e pelo iFood no primeiro semestre de 2021. Na 

França a Deliveroo chegou a usar um sistema em que ela garantia o pagamento de 

quinze euros por hora aos domingos. Em cidades com esse sistema de pagamento por 

hora a empresa utilizava um aplicativo para organizar uma escala de entregadores e um 

gerente humano tinha um papel importante na coordenação desses turnos (Cant, 2019). 

Por volta de 2016 empresas de entregas por aplicativo na Europa, como a Foodora 

e a Deliveroo chegaram a funcionar com trabalhadores assalariados, com contratos de 

trabalho por tempo indeterminado (Daugareilh; Degryse; Pochet, 2019). Na Bélgica a 

Deliveroo funcionava com trabalhadores formalmente empregados por uma empresa 

intermediária. Esse modelo foi motivado principalmente pelo sistema de imposto belga 

(Drahokoupil; Piasna, 2019). 

Na Austrália, inicialmente a Deliveroo utilizava entregadores que tinham que 

cumprir turnos e que recebiam uma quantidade garantida de pedidos. Essa força de 

trabalho era complementada por entregadores que não tinham que cumprir turnos e não 

tinham garantia de recebimento de pedidos. Ainda na Austrália, Deliveroo e UberEats 

utilizavam diferentes métodos para fazer os entregadores trabalharem em determinadas 

regiões da cidade. Na Deliveroo os entregadores tinham que se logar em uma região 

pré-definida. Já a UberEats operava –  e opera no Brasil –  com a chamada "tarifa 

dinâmica", apresentando regiões que estão pagando mais, incentivando assim a que os 

entregadores se desloquem para lá. Ambas as empresas utilizam também diferentes 

parâmetros para disciplinar o trabalho: como as taxas de aceitação de pedidos e de 

cancelamento de pedidos no caso da UberEats, enquanto a Deliveroo utiliza taxas de 

aceitação, tempo de chegada ao restaurante e ao consumidor e cancelamento de turnos 

(Veen, Barrat e Goods, 2019). A Rappi no Brasil utilizava, segundo os entregadores, 

uma divisão entre "entregadores de alta demanda" e os de baixa demanda. Os primeiros 

                                                
40 Ver, por exemplo, o relato: "How to be broke in one week at Deliveroo". Deliverunion, 07/06/2018. 
Disponível em: https://deliverunion.fau.org/2018/06/07/how-to-be-broke-in-one-week-at-deliveroo/. 
Acessado em 07/01/2021. 
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só poderiam ficar ativos em regiões e horários de alta demanda de pedidos, os 

constrangendo assim a trabalharem nos finais de semana. O sistema de 

pontuação/ranqueamento da Rappi definia em que regiões e horários os entregadores 

poderiam logar. O fim desse sistema de pontuação foi uma das pautas da mobilização 

nacional dos entregadores de aplicativo realizada em junho e julho de 2020. Hoje em 

dia, oficialmente, a Rappi não possui sistema de pontuação ou escore, porém a 

percepção dos entregadores é de que a Rappi mantém um sistema de ranqueamento, 

embora não seja explicitado mais. Mudanças na organização do trabalho e 

experimentações por parte das empresas são bastante frequentes. O iFood possuía, pelo 

menos até certa altura de 2020, um ranqueamento dos entregadores, mas sem explicitar 

aos entregadores as implicações do nível do entregador na distribuição de pedidos e 

nem quais fatores eram levados em conta para atribuir o nível do entregador. 

Nos Estados Unidos, na empresa Instacart, supervisores humanos são postos em 

ação quando os incentivos financeiros pelo aplicativo não resultam no efeito esperado 

(Griesbach etal., 2019). Os trabalhadores além de possuírem um nível de supervisão 

humana, devem cumprir turnos de trabalho distribuídos por ranqueamento, como no 

caso da Deliveroo descrito anteriormente. Posteriormente a Instacart introduziu também 

um modelo análogo ao Nuvem do iFood. Manter a posição no ranking, na medida que a 

renda do trabalhador depende disso, é uma fonte de ansiedade relativa à insegurança 

laboral. A recusa de um pedido ou tirar dias de descanso pode gerar, segundo os 

trabalhadores da Instacart, perda do turno escolhido ou queda no ranking (idem). Como 

as regras de distribuição de pedidos não são explicitadas, ficar um certo tempo sem 

logar no aplicativo, seja por acidente ou para descanso/férias representa um risco de 

queda de renda quando se retorna ao trabalho também entre os entregadores no Brasil, 

pela diminuição do recebimento de pedidos. No entanto, um entregador Nuvem do 

iFood com quem conversamos disse que mesmo após ter parado 5 meses, quando 

continuou recebendo a mesma quantidade de pedidos após o retorno. Ainda sobre a 

Instacart, a obrigação de cumprir um turno não garante que o trabalhador receba 

pedidos, ficando por vezes sem receber nenhum pedido num turno, gerando uma 

experiência de grande frustração (Griesbach etal., 2019).  

Na China as duas grandes empresas de entrega por aplicativos, Eleme e Meituan, 

operam com um sistema híbrido. Uma parte dos entregadores fica ligada a uma 
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"estação" com um supervisor humano, tendo que cumprir uma jornada diária de oito 

horas e sendo o salário composto por um valor fixo mais uma parte variável de acordo 

com as entregas realizadas, entre outros parâmetros. A outra parte dos entregadores não 

possui obrigação de jornada de trabalho, podem rejeitar pedidos que lhes chegam até um 

certo limite e não possuem nenhum valor fixo de salário independente das entregas. 

Esse último modelo é o que temos denominado de arranjo típico de trabalho dessas 

empresas de entrega por aplicativo. Em ambos os casos qualquer atraso no tempo de 

entrega gera redução pela metade no valor recebido pela entrega. Os que possuem 

supervisor e tem que cumprir jornada são contratados em geral por intermediários, e 

alguns poucos sendo contratados diretamente pela empresa de aplicativos como 

empregados convencionais. Com exceção dessa pequena fração contratada diretamente 

como empregado, os demais são considerados sem vínculo empregatício mesmo pela 

agência que intermedeia. Se o vínculo empregatício fosse reconhecido, o uso do corte 

de taxas de entrega por atraso como instrumento de gestão seria ilegal (Ping Sun, 2019; 

Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2019). 

No Brasil, a empresa com a maior fatia de mercado do setor, o iFood, possui dois 

modelos ou arranjos: o Nuvem e o OL. Segundo informação institucional da empresa de 

setembro de 2020, 90% dos entregadores cadastrados eram Nuvem e 10% eram OL41. 

Os Nuvem são os que podem a princípio trabalhar quando e quanto quiserem, sendo 

geridos exclusivamente via algoritmo, recebendo incentivos financeiros e promoções 

para trabalharem em determinados horários e regiões. Os OL possuem um supervisor 

humano, um chefe terceirizado pelo iFood, chamado de Operador Logístico. É ele quem 

repassa os valores devidos aos entregadores e possui poder de bloquear o entregador, e é 

ele quem executa a mudança de cadastro do entregador se ele quiser migrar para 

Nuvem. Os entregadores OL têm obrigação de cumprir uma jornada de trabalho diária, 

e apenas determinada região se forem da categoria "subpraça". Os turnos são divididos 

em três horários no dia, e eles irão trabalhar em um ou mais turnos em acordo ou 

obediência com seu Operador Logístico. O entregador OL costumam ter um ou dois 

dias de folga na semana, determinado também em acordo ou obediência com o 

                                                
41 "iFood Abrindo a Cozinha - Como funciona o iFood para entregadores?". Youtube, 1 set. 2020. 
(1m44s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R-zrc4JXoEM&t=1s&ab_channel=iFood. 
Acessado em 07/01/2021. 
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Operador Logístico. Teoricamente são concedidos vinte minutos para almoço, que nem 

sempre conseguem ser usados segundo relatos de motoboys. Como dissemos 

anteriormente, o supervisor ou chefe possui um poder discricionário sobre os 

entregadores, pois como o vínculo empregatício não é reconhecido, não existe lei 

regulando essa relação de trabalho. Por isso o Operador Logístico pode determinar o 

turno que o entregador terá que trabalhar no dia seguinte sem antecedência razoável e 

pode efetuar punições financeiras por falta, por exemplo, como relatado por 

entregadores. Diferentemente dos entregadores chineses que também possuem 

supervisores humanos e têm que cumprir jornadas de trabalho diárias, os entregadores 

OL, no entanto, não possuem nenhuma parte fixa de remuneração. A vantagem de ser 

OL em relação a Nuvem estaria na percepção, crescente, de que os entregadores OL têm 

prioridade no recebimento de pedidos, o que os faria, por exemplo, alcançar as metas 

diárias de rendimento que colocam a si próprios em menos tempo de trabalho do que 

sendo Nuvem42. 

Nas palavras do iFood:  

Os entregadores Nuvem são independentes. Escolhem dia, horário e onde querem ficar 

disponíveis para entregar. Já os OL são administrados por um Operador Logístico, que são 

empresas contratadas pelo iFood para garantir que sempre tenha entregadores disponíveis. 

(...) [Os Nuvem] não são exclusivos e podem trabalhar para quantos apps quiserem.43 

O modelo OL surgiu posteriormente ao Nuvem. A própria empresa admite 

implicitamente que os OL não são "independentes". Temos uma relação de trabalho em 

que a subordinação é igual a de um vínculo empregatício fordista, com chefe e jornada 

de trabalho a cumprir, mas o trabalhador não possui direitos trabalhistas, 

previdenciários e nem sequer direito a salário. Esse modelo ou arranjo, que como vimos 

é ainda mais comum nas empresas de entrega por aplicativo chinesas, institui uma 

relação que paradoxalmente é a de um emprego sem vínculo empregatício. A existência 

                                                
42 O entregador Jeff Fernandes, de Recife, relata que ele, que foi OL e passou para Nuvem (tendo em 
2021 voltado a ser OL e novamente Nuvem), conseguia alcançar sua meta diária trabalhando cerca de oito 
horas, e como Nuvem a jornada dele tem que ser maior para chegar ao mesmo ganho. Possivelmente isso 
se devesse a receber mais pedidos enquanto OL mas também à intensificação do trabalho decorrente de, 
como ele e outros OL também afirmam, o OL não conseguir parar para ir no banheiro ou almoçar. Além 
disso recusar pedidos que consideram não valer a pena é evidentemente passível de sanção pelo 
supervisor humano, o Operador Logístico (Fernandes, 2020c). 
43 " iFood Abrindo a Cozinha - Como funciona o iFood para entregadores?". Youtube, 1 set. 2020. 
(1m44s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R-zrc4JXoEM&t=1s&ab_channel=iFood. 
Acessado em 07/01/2021. 
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desse arranjo é um índice da alta permissividade do ambiente regulatório do trabalho no 

Brasil atualmente. A situação de baixa demanda por trabalho que discutimos 

anteriormente é um fator que contribui a isso, mas não explica esse fenômeno, assim 

como não explicaria uma reinstitucionalização44 do trabalho escravo. Trata-se de uma 

mudança um pouco mais profunda na sociedade, nos seus valores e no que ela é capaz 

de admitir em termos de assimetrias de poder e desigualdade nas relações sociais como 

um todo, e nas relações de trabalho especificamente. 

Esse modelo OL, que na Loggi tem seu similar chamado Loggi Leve, no qual 

trabalhador deve cumprir jornada e possui supervisor humano, responde à questão da 

deficiência em disciplinar o trabalho que Cant (2019) mencionava ao descrever a 

organização do trabalho na qual ele estava inserido na Deliveroo, que seria análogo ao 

Nuvem do iFood. Com o controle exercido pelo supervisor humano (o Operador 

Logístico), uma frequência de disponibilidade ao trabalho é mantida e mobilizações 

reivindicativas, como greves, são dificultadas. Isso ficou bastante claro na etnografia 

digital em grupos de Whatsapp de entregadores voltados à mobilização para a greve do 

dia 1º de julho de 2020, assim como em situações e conversas com motoboys 

presencialmente. Faltar ao trabalho, deixar de pegar uma entrega é motivo para ser 

"demitido" pelo Operador Logístico, ou de sofrer alguma retaliação por parte de um 

chefe humano. Áudios de Operador Logístico constrangendo os entregadores da equipe 

a não aderirem a greve circularam em grupos de Whatsapp. Numa tentativa de piquete 

num shopping center de Florianópolis na paralisação de 1º de julho, um entregador que 

queria coletar sua entrega dizia ser OL como forma de sensibilizar quem estava no 

piquete a o deixar coletar. Nessa situação, afirmar ser OL era como que dizer em outras 

palavras que não era uma opção para ele paralisar naquele dia. 

Em suma, fazer trabalhar, o que significa também, no caso dos OL, cumprir o 

horário e estar disponível, é realizado com mais eficiência através da supervisão 

humana do Operador Logístico. Entre seres humanos se estabelecem vínculos de 

lealdade, de constrangimento, relações de poder carregadas de afeto, que o algoritmo é 

incapaz de construir. A disciplina é imposta mais efetivamente quando o medo do chefe 

                                                
44 Uso o conceito de institucionalização não no sentido de que estaria formalizado juridicamente, mas no 
sentido de que uma vez que uma sociedade normaliza uma prática ela passa a ser uma instituição dessa 
sociedade, ou seja, uma prática constituída por essa sociedade. A esse respeito ver Castoriadis (1982). 
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existe. O medo de ser “demitido” por não cumprir o horário acertado ou simplesmente 

de um “olhar humano” de reprovação.  

O modelo OL também responde à indeterminação da força de trabalho efetiva, 

como o próprio vídeo institucional do iFood faz menção ao dizer que ele serve para 

"garantir que sempre tenha entregadores". Para Jeff Fernandes, que já foi OL e 

atualmente é Nuvem em Recife, o OL existiria exatamente para isso. Para garantir que a 

demanda que o iFood recebe seja atendida. A autonomia que o Nuvem possui para 

regular quando e onde irá trabalhar (inclusive levando em conta critérios de descanso e 

segurança) torna menos previsível o atendimento da demanda em determinadas 

situações. O fato do iFood ter posto em teste um modelo similar ao da Deliveroo, em 

que o entregador Nuvem escolhe um horário de trabalho antecipadamente, corrobora 

essa necessidade da empresa ter uma melhor previsão da força de trabalho efetiva.  

Jeff Fernandes menciona a situação dos dias de chuva, em que os Nuvem tendem a 

não trabalhar, como principal exemplo para existência do OL (Fernandes, 2020c). A 

decisão de não trabalhar na chuva é uma decisão em que prevalece os fatores segurança, 

saúde45 e/ou conforto. Porém essa autonomia que possibilita que fatores de SST 

prevaleçam na decisão do entregador é prejudicial à empresa, ao menos nesse caso, pois 

reduz a oferta de entregadores quando a demanda é alta.  

A experiência vivida dos entregadores nesse sentido foi expressa na forma de 

memes que circularam em grupos de Whatsapp e de Facebook de entregadores de 

aplicativos no segundo semestre de 2020. 

 

                                                
45 Em vídeo jornalístico um entregador que diz estar com sintomas de gripe por ter ficado molhado por 
trabalhar na chuva no dia anterior, menciona a gripe e pneumonia como riscos de se trabalhar na chuva 
(Repórter Brasil, 2020). 
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Figura - 3. Meme que circulou em grupos de entregadores em 2020. 

 

A Figura 3 mostra um desses memes. Ela expressa o sentimento de que a vida e 

trabalho do entregador Nuvem é melhor, por não precisar trabalhar em situações 

inapropriadas, fruto evidentemente da sua possibilidade de escolha. O meme nos remete 

também, portanto, a uma questão importante que é a do conteúdo da autonomia e 

flexibilidade para os entregadores de aplicativo, a qual nos debruçaremos mais adiante. 

Uma vez que o modelo OL responde à indeterminação da força de trabalho efetiva 

e a uma disciplina e controle do trabalho mais eficaz por parte da empresa sem abrir 

mão da externalização aos trabalhadores dos riscos econômicos do trabalho e nem da 

redução dos custos com a força de trabalho, é provável que haja expansão desse modelo. 

A Bee Delivery e Loggi, como mencionamos anteriormente também possuem modelo 

semelhante.  

Entre os últimos meses de 2020 e os primeiros meses de 2021, chamou atenção as 

reclamações nas mídias sociais de entregadores Nuvem do iFood sobre a redução de 

pedidos recebidos por eles. Enquanto os entregadores OL estavam em geral recebendo 

bastante pedidos, os Nuvem sentiam uma diminuição. Ilustrativo desse fenômeno pode 

ser visto nos vídeos do canal do entregador Jeff Fernandes no Youtube. Segundo ele a 

queda foi tão drástica mês a mês que em fevereiro ele migrou de Nuvem para OL para 
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poder continuar vivendo financeiramente de entregas. Ao mesmo tempo reclamou do 

que considera uma má distribuição dos pedidos pelo iFood, deixando alguns 

entregadores sem pedidos, o que no caso estaria ocorrendo com os Nuvem em geral 

(Fernandes, 2021b). A situação provavelmente também impulsionou uma convocação 

de paralisação para 5 de fevereiro de 2021 por parte de entregadores do Rio de Janeiro e 

de Brasília cuja pauta principal era o "fim das empresas OL". 

 

 

Figura - 4. Meme que circulou em mídias sociais de entregadores sobre a preferência do 

iFood pelos OL. 

 

Não é difícil deduzir que a política de distribuição de pedidos do iFood, deixando 

os Nuvem com muito pouco pedidos é um instrumento para reduzir o número de 

entregadores Nuvem e ampliar os de OL. Como dissemos, o modelo OL é muito melhor 

para a empresa em termos de disciplina do trabalho e de previsão do número de 

entregadores trabalhando em cada horário. A tendência com a ampliação do modelo OL 

são as condições de trabalho se deteriorarem, uma vez que a capacidade de mobilização 

e luta dos entregadores OL é menor, por conta do poder disciplinar dos chefes 

Operadores Logísticos, sem que haja sequer restrição legal a esse poder arbitrário desses 

chefes. 
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O modelo OL é claramente um retrocesso enorme em termos de direitos dos 

trabalhadores, ou simplesmente um burla explícita da legislação trabalhista, uma vez 

que os entregadores são subordinados diretamente a um chefe humano, devem cumprir 

horários e jornadas diárias de trabalho, possuem exclusividade com a empresa naqueles 

horários, mas não possuem nenhum direito trabalhista e nem sequer salário-mínimo 

fixo. A existência de uma relação de trabalho como a do modelo OL do iFood nos 

grandes centros urbanos brasileiros aponta para uma permissividade jurídica tal que só é 

concebível recorrendo à disfuncionalidade atual de instituições jurídicas brasileiras e/ou 

por uma forte banalização da injustiça social na sociedade brasileira, nos termos de 

Dejours (1999). 

A existência do modelo OL deveria servir como alerta vermelho do estado de 

degradação das relações de trabalho no Brasil e de valores na sociedade brasileira que 

estiveram relacionados historicamente ao progresso das condições de vida e trabalho 

dos trabalhadores. 
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5. Autonomia e flexibilidade 

 

 

 

 

 

A autonomia costuma aparecer na literatura sobre saúde e segurança no trabalho 

numa relação positiva com a mesma. Nos modelos demanda-controle para avaliar 

condições organizacionais relacionadas ao estresse no trabalho, a autonomia aparece 

como uma espécie de amortecedor das demandas, um recurso para lidar com elas. Ao 

mesmo tempo a inflexibilidade de horários pode ser uma fonte importante de estresse 

para muitos trabalhadores (Keith; Harms; Long, 2020; Danielou, Boissiêres, Simard, 

2010). Keith, Harms e Long, (2020) salientam que o grau de autonomia e de variação de 

tarefas e habilidades envolvidas pode minimizar o potencial negativo da precariedade e 

do subemprego. Participar de discussões e ações coletivas, poder escolher o horário de 

trabalho e construir sentido sobre ele, podem servir como um contrapeso ou 

amortecedor da precariedade. Como eles também apontam, é necessária ainda pesquisa 

para saber onde e como a autonomia desses trabalhadores poderia ser expandida e como 

ela impacta a saúde, bem-estar e, acrescentaríamos também, a segurança deles. 

Como veremos a seguir, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou na 

China a ausência de chefe ou supervisor tem aparecido com frequência nas falas de 

entregadores de aplicativos como um aspecto positivo dessa ocupação em relação a 

outras ocupações, levando-os muitas vezes a preferir esse trabalho a outros. Os chefes 

podem ter um papel significativo como determinantes de estresse no trabalhador, como 

apontam Harms etal (2017). A ausência de chefe e a flexibilidade de horário –  como no 

arranjo típico das empresas de entrega por aplicativo –  tendem a dar aos trabalhadores 

multidarizados uma sensação de autonomia e liberdade. Mas como ressaltam Keith, 
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Harms, e Long (2020), talvez haja menos autonomia de fato do que é percebido por 

esses trabalhadores.  

Na China, um relatório publicado em 2018 pelo instituto de pesquisa da Meituan, 

uma das duas maiores empresas chinesas de entrega de comidas por aplicativo, apontou 

que metade dos entregadores que trabalhavam para a empresa quando perguntados o 

que os atraiu para esse trabalho, responderam ter sido a "liberdade", isto é, a 

possibilidade de fazer o próprio horário (Jialin, 2019). Um operário da construção civil 

chinês, que faz entregas por aplicativos como segundo trabalho, comparou o trabalho na 

construção civil a uma prisão, e disse que se sente livre fazendo entregas. Contudo ele 

ressalta que trabalhar com entregas por aplicativo não traria renda suficiente como 

trabalho de tempo integral (Aspinwall, 2019). 

Pesquisas no Reino Unido com entregadores de aplicativos apontaram a existência 

de um sentimento de liberdade entre eles, por não terem um chefe e também por 

poderem fazer seu horário e definir suas metas (Graham; Woodcock, 2019; Christie; 

Ward, 2018; Gregory, 2020). Veen, Barrat e Goods (2019) na Austrália e  Griesbach 

etal. (2019) nos Estados Unidos também observaram semelhante sensação de liberdade 

pela ausência de chefe entre entregadores de aplicativo, além de uma valorização da 

autonomia e flexibilidade nesse trabalho. Cant (2019) detalha essa sensação de 

liberdade de não ter chefe quando trabalhou para a Deliveroo, na Inglaterra. Sensação 

que vinha de não ter ninguém na sua cola, mandando ir mais rápido. Em outros 

trabalhos que ele teve, mesmo quando não estava fazendo nada, ele tinha que fingir 

estar ocupado por conta da supervisão. Ele também lembra que chefes e supervisores 

são as figuras cuja relação interpessoal é mais difícil no trabalho. Eles que costumam 

tornar a vida do trabalhador mais difícil, os impedindo, por exemplo, de fazer pausas 

maiores, mudando a jornada, fazendo o trabalhador preencher formulários burocráticos 

etc. Ele conclui que: "na Deliveroo eu me sentia livre disso"46 (Cant, 2019). 

Numa noite de julho de 2020, conversando com um entregador Nuvem na frente 

de um shopping de Florianópolis enquanto ele esperava o pedido ficar pronto, ele 

expressou que não queria ter vínculo com patrão/chefe depois da experiência que teve 

como motoboy de um comércio em que o colocavam, por exemplo, para cortar carne e 

                                                
46 No original:  "At Deliveroo, I felt free of that". 
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lavar louça. E não queria ser OL porque queria fazer o próprio horário. Demonstrou na 

sua fala o apreço por essa autonomia como vinculada à qualidade de vida e do trabalho, 

como se ter chefe e horário fosse algo ruim, aborrecedor, estressante. Em conversas 

entre os motoboys de Florianópolis em grupos de Whatsapp era comum a afirmação de 

que nas "casas" muitas vezes além do dono pagar mal ele destrataria o motoboy.  

Outro motoboy da região de Florianópolis escreveu num grupo de Whatsapp no 

mesmo ano: "Antes dos apps ja tava 8 anos também na caminhada, mas depois que veio 

o app 2 anos ja nunca mais quis saber de ser empregado de ninguém. Nunca ganhei o 

que ganho em app e ainda tinha que atura patrão chato". Um outro expressou também 

em grupo de Whatsapp que o Nuvem tem autonomia para parar e descansar, 

diferentemente de quando se trabalha para casa. 

O entregador de aplicativo de Recife, Jeff Fernandes, trabalhando como Nuvem, 

se diz privilegiado por conseguir apenas com a formação que tem (o segundo grau 

completo) e com uma moto ter a renda que tem. Num trabalho com carteira assinada ele 

ganhava 40 reais ("e me sugavam, e era ralado") em 8 horas de trabalho, e com 6 a 7 

horas no iFood ele dizia fazer 100 reais: "e aqui eu trabalho a hora que eu quero, os dias 

que eu quero, se eu quiser folgar uma semana inteira ou um mês eu folgo, e não tem 

emprego que faz isso por você, com carteira assinada não tem não" (Fernandes, 2020f). 

Em suma, é muito frequente a valorização dessa autonomia, relacionada a não ter 

chefe e a poder fazer o próprio horário, entre os motoboys que trabalham com entregas 

por aplicativo no Brasil, pelo que pudemos notar na nossa pesquisa exploratória. Isso 

não deve surpreender na medida em que, afinal, o próprio motor da luta de classes 

sempre foi a fuga da subordinação do trabalho, que se expressa desde a busca do 

controle do ritmo de trabalho no dia a dia até os momentos revolucionários de 

autogestão generalizada. É, portanto, constatável que os trabalhadores em geral tenham 

maior percepção de autonomia e sensação de liberdade trabalhando em entregas por 

aplicativos, ao menos no modelo Nuvem e análogos, do que em trabalhos com uma 

organização mais convencional, em que tenham que cumprir horário e estarem 

subordinados a um chefe humano. 

Quando circulou a notícia na imprensa de que o iFood iria começar a testar drones, 

um motoboy de Florianópolis fez o comentário num grupo de Whatsapp, em tom bem-

humorado, que expressa um conteúdo da "flexibilidade" e da autonomia no trabalho 
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deles. Ele comenta, com risadas, que com os drones acabariam as promoções, e que se o 

entregador estivesse fumando ou pegasse outras rotas por outro aplicativo o drone 

filmaria de bloquearia o entregador, concluindo que assim acabaria a "flexibilidade" do 

motoboy. Essa autonomia e flexibilidade, como se percebe pelo que ele escreveu, se 

vincula à ausência de supervisão ou chefe por perto, vigiando as ações do trabalhador. 

Essa autonomia daria um controle maior ao trabalhador sobre as rotas e sobre suas ações 

e comportamentos, no caso exemplificado pelo ato de fumar47. Um aspecto muito 

interessante desse comentário é que esse motoboy vislumbrava o aumento de vigilância 

e controle dos trabalhadores pela empresa com o desenvolvimento e aplicação de 

tecnologia. Mais do que isso, vislumbrava que a deficiência da supervisão automatizada 

em disciplinar o trabalhador, apontada por Cant (2019), poderia ser superada com novas 

tecnologias de vigilância48. A automatização da supervisão, cobrindo também sua 

função disciplinar, não é algo distante no que se relaciona à aplicação tecnológica. 

A ausência de supervisão próxima permite que os entregadores coloquem 

individualmente em prática algumas artimanhas para melhorar suas condições de vida e 

trabalho, as quais não seria ético relevar aqui. Mesmo que tenham impacto 

relativamente pequeno na melhoria dessas condições, elas podem ter um impacto 

simbólico importante aos trabalhadores, como Dejours (1992) aponta sobre os minutos 

de descanso conquistados através de uma reorganização do trabalho efetuada pelos 

operários de uma fábrica de automóveis, descrita por Linhart (1978).  

Para além da ausência de supervisor ou chefe, a pesquisa de Veen, Barrat e Goods 

(2019) com entregadores da Austrália mostrou que eles tinham poder de decidir os 

caminhos para realizar uma entrega, podendo pegar atalhos e decidir por vias mais 

seguras. Pesquisa com entregadores de aplicativo chineses aponta que os mais 

                                                
47 Interessante que o ato de fumar como proibição patronal apareceu em outra situação num grupo de 
Whatsapp também de Florianópolis. Um anúncio de um restaurante de Florianópolis para contratação de 
motoboy com carteira assinada pedia pontualidade, não fumar, moto própria e documentação em dia. 
Apesar da vaga já ter sido preenchida quando o anúncio chegou ao referido grupo de Whatsapp, recebeu o 
seguinte comentário de um motoboy, que foi o único comentário sobre esse anúncio no grupo: "Daí o cara 
passa 4 horas em cima de uma moto e não pode nem fumar um cigarrinho. Nem na Igreja tem tanta regra 
assim". 
48 Algo que parece bastante realístico e que podemos esperar, até porque vigiar e de alguma forma punir 
sempre foi uma necessidade de quem explora o trabalho alheio. Sobre aplicação do 5G, por exemplo, ver: 
ROSA, Fernanda; VINCENTIN, Diego. 5G, o grande trunfo para o capitalismo de vigilância. Disponível 
em: https://outraspalavras.net/tecnologiaemdisputa/5g-o-grande-trunfo-para-o-capitalismo-de-vigilancia/. 
Acessado em 14/01/2021. 
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experientes escolhem as rotas que confiam em vez das indicadas pelo aplicativo, o que 

mostra a existência dessa margem de manobra ao trabalhador. Segundo a mesma 

pesquisa, os entregadores aprendem a confiar no próprio conhecimento mais do que no 

aplicativo. Decidiam estrategicamente quando e onde logarem no aplicativo para 

receberem os tipos de pedido que preferiam (Ping Sun, 2019).  

A autonomia dos entregadores de aplicativo que não são OL é, no entanto, 

relativa. A função de controlar e disciplinar o trabalhador historicamente tem sido em 

parte transferida e integrada a tecnologias, como as linhas de produção e os 

computadores (Edwards, 1979). Normas definidas e postas em prática pelas empresas 

são vividas muitas vezes como negação da autonomia pelos entregadores de aplicativo. 

E de fato são, pois o significado da palavra de origem grega "autonomia" é o atributo 

daquele que se dá as próprias leis. Isso transparece em falas de motoboys que, como um 

de São Paulo, afirmava aos outros que para se tornar autônomo de verdade era 

necessário parar de trabalhar com os aplicativos49. Ou como um motoboy bastante ativo 

na organização da greve de 1º de julho de 2020 afirmou em entrevista sobre a política 

das empresas: "estão tirando nossa autonomia"50. Essa retirada de autonomia é vista, por 

exemplo, nas normas que obrigam a trabalhar em determinado dia (como fins de 

semana) através de um sistema de pontuação (como na Rappi). Esse tipo de sistema 

impede que passem o domingo com a família. 

Do mesmo modo, outro entregador, no seu canal no Youtube, também vê nos 

sistemas de pontuação e escore que essas empresas costumam utilizar para forçar a 

ficarem mais tempo disponíveis ou a trabalharem nos fins de semana, uma forma de 

retirar a autonomia do entregador. Inibiria o entregador de tirar férias uma vez que 

ranqueamentos que tem como parâmetro importante o tempo logado (disponível) fariam 

com que o entregador que fica uma ou mais semanas sem trabalhar recebesse menos 

pedidos quando retornasse ao trabalho. Para esse entregador seria melhor se os pedidos 

fossem distribuídos simplesmente para quem estivesse mais perto, sem 

                                                
49 Uma motogirl de Florianópolis disse num grupo de Whatsapp que ficar muito presa às casas é péssimo. 
Assim, a autonomia parece ser encontrada também numa situação de independência a uma fonte 
pagadora, a um patrão, a uma empresa, a um modelo de negócio. 
50 "#ApoioBrequeDosAPPs - Entrevistas com Entregadores", 15 jun. 2020. Disponível em: 
https://anchor.fm/telefonemas/episodes/ApoioBrequeDosAPPs---Entrevistas-com-Entregadores-effl28/a-
a2fn55p. Acessado em 15/01/2020. 
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ranqueamentos51. O fim do sistema de pontuação da Rappi era uma das reivindicações 

da mobilização nacional dos entregadores de aplicativos de julho de 2020, como 

ressaltamos anteriormente. No material de divulgação e chamado para greve lia-se: 

"Com o sistema de pontuação da Rappi, estamos sendo obrigados a trabalhar no fim de 

semana pra conseguir juntar os pontos pra trabalhar no resto da semana. A gente tem 

que poder escolher quando quer ligar o aplicativo e trabalhar!" 

 

 

Figura - 5. Panfleto de divulgação do Breque dos Apps. 

 

As normas, regras, equações embutidas nos algoritmos que visam gerar uma 

determinada disciplina de trabalho, e que formam esses sistemas de pontuação e 

                                                
51 "Sistema de Pontuação nos Aplicativos!!" Youtube, 23 jun. 2020 (7m06s). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=QUIyZK8LaNI. Acessado em 15/01/2021. 
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ranqueamento para distribuição dos pedidos, não costumam ser informadas pelas 

empresas. Em geral são matéria de especulações entre os entregadores, a partir de 

experiência prática, como discutimos anteriormente. Por exemplo, é comum a 

percepção de que são punidos quando rejeitam um pedido. Esse tipo de percepção 

também varia de acordo com a empresa. A rejeição de pedidos na Rappi não afetaria da 

mesma forma que no iFood, que na experiência de alguns entregadores poderia levar até 

ao bloqueio da conta. 

Não é preciso dizer que o modelo OL é visto também como uma negação da 

autonomia do entregador. Fora ter que cumprir horário como um empregado 

convencional e ter um supervisor, segundo relato de uma entregadora OL, o entregador 

nesse modelo consegue rejeitar menos corridas que os Nuvem. Por isso acaba não 

conseguindo, por exemplo, rejeitar rotas perigosas à noite, ou seja, tomar decisões com 

base na segurança. Semelhantemente ao que Fernandes (2020c) relatou, ela também 

afirmou que os entregadores OL ficam sem almoçar e sem poder urinar, principalmente 

na pandemia, pois os restaurantes não estavam deixando usar o banheiro. 

Evidentemente, tempo inadequado para alimentação e não poder urinar podem gerar 

com o tempo problemas de saúde (Wang; Su; Guo, 2002). Um entregador OL de 

Florianópolis afirmou que era descontado 50 reais por cada turno que um entregador 

faltasse, o que demonstra, como já ressaltamos anteriormente, o poder discricionário 

dos chefes/supervisores, os Operadores Logísticos. 

Talvez pela percepção de que o modelo OL esteja se expandindo, ou que estejam 

tendo preferência no recebimento de pedidos e/ou por não participarem de paralisações, 

no início de 2021 surgiram expressões mais abertas contra o modelo OL entre os 

entregadores. Por exemplo, entregadores em Brasília chamaram paralisação início de 

2021 e uma das pautas era o fim dos OL, como mencionamos anteriormente (Delmond, 

2021). A Figura 6, postada em um grupo de Facebook de entregadores de aplicativo, 

fazendo uso de humor, também é ilustrativa disso. 
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Figura - 6. Imagem criada que remete à série de TV "Todo Mundo Odeia o Chris", 

aplicada ao modelo OL. 

 

Em pesquisa respondida por pouco mais de cem entregadores pelo Brasil (sendo 

72 que usam moto e 31 que usam bicicleta), a maioria dos entregadores motociclistas 

não queriam carteira assinada, enquanto a maioria dos entregadores de bicicleta 

gostariam de ter carteira assinada dependendo das condições. Autonomia e flexibilidade 

foi o principal motivo apresentado pelos entregadores para não querer carteira assinada 

(Filgueiras; Lima, 2020). Em 2019 e 2020 era comum que em manifestações motoboys 

de aplicativos expressassem não querer serem celetistas52. Motoristas de aplicativos 

também têm expressado não quererem ter vínculo empregatício com a empresa53. Nos 

grupos de Whatsapp criados para as mobilizações de julho de 2020, era perceptível que 

a grande maioria dos entregadores que se expressavam sobre o tema, sobretudo em São 

                                                
52 Lembramos que centenas de motoboys de aplicativos na cidade de São Paulo em 2018, numa espécie 
de assembleia foram quase unânimes quando questionados se que queriam continuar sendo autônomos em 
vez de se tornarem celetistas. Em outra manifestação em São Paulo, em 20 de abril de 2020, havia uma 
faixa escrita "Não querermos CLT". Ver também: "Dá para fazer greve no aplicativo? Discussão das lutas 
dos motoboys". Passa Palavra, 17/03/2020. Disponível em:  https://passapalavra.info/2020/03/130241/., 
Acessado em 17/05/2020. 
53 A Associação de Motoristas de Aplicativos do Rio de Janeiro em pesquisa com sua base concluiu que a 
maioria dos motoristas não queria o vínculo empregatício. Ver: "Convenção de Associações de 
Motoristas de Apps Reúne 23 Países". Digilabour. Disponível em: https://mailchi.mp/uol/digilabour-
51?e=0046d03ebf. ,Acessado em 13/05/2020. 
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Paulo, não queriam "ser CLT". Embora pesquisa seja necessária para se aprofundar no 

que significa para eles ser ou não ser CLT, de modo a deixar mais claro o que eles 

buscariam querendo o não querendo a regulação da CLT, podemos vislumbrar que se 

trata principalmente de desejo de autonomia e flexibilidade como aponta o survey de 

Filgueiras e Lima (2020). Uma autonomia e flexibilidade que eles percebem ser 

incompatíveis com o tipo de subordinação existente nas relações de trabalho regidas 

pela CLT. 
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6. Riscos: de SST e financeiros 

 

 

 

 

 

Em pesquisa com entregadores de aplicativos que usam bicicleta em Edimburgo, 

Escócia, os acidentes de trânsito foram considerados por eles, de longe, como o 

principal risco desse trabalho (Gregory, 2020). Sendo que esse risco é vivido como 

fonte de ansiedade e estresse. A pesquisadora separa os riscos desse trabalho em três 

tipos: os riscos de agravos físicos, como os causados por acidentes de trânsito; risco 

financeiro; e risco epistêmico, que seria o risco resultante da incerteza do gerenciamento 

algorítmico.  

A busca por redução do tempo de entrega gera uma pressão temporal sobre o 

entregador que aumenta o risco de acidente. Incentivos para trabalhar em clima ruim 

também ampliam o risco de acidente. Gregory (2020) relata que a Deliveroo chegou a 

dar incentivos para se trabalhar em Edimburgo durante uma nevasca que gerou "alerta 

vermelho". A falta de informação sobre como são determinadas a frequência, 

organização e distância das entregas também seria um fator contribuinte ao risco de 

acidente e financeiro (Gregory, 2020). 

A incerteza sobre a renda, que costuma caracterizar a relação de trabalho nessas 

empresas que usam multidarização, são fatores associados à ansiedade e a longas 

jornadas (Petriglieri; Ashford; Wrzesniewski, 2019). Embora Wood (2019) sugira que 

essa ansiedade venha do medo de bloqueio (exclusão) e da dificuldade de encontrar 

outra fonte de renda, a relação de salário por peça sem demanda e salário fixos também 

gera uma incerteza sobre a renda que será alcançada e, portanto, também à ampliação da 

jornada. 
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O risco de acidente como presença constante entre entregadores no Brasil 

 

Em falas e memes nos grupos de Whatsapp e em páginas do Instagram 

direcionadas a motoboys, são frequentes menções ao risco de acidente ou mesmo à 

morte. A realidade de acidentes e morte é muito presente no discurso e nas interações 

dos motoboys nos grupos de Whatsapp. Há um forte sentimento de que se trata de uma 

"profissão perigo". Notável que no período de alguns meses entre junho e outubro de 

2020 dois motoboys de Florianópolis que mantivemos contato virtual e tivemos 

contatos presenciais se acidentaram, um deles fraturando o pé, o outro com lesão menos 

grave na perna, ambos com avarias na motocicleta. Em menos de uma semana em um 

grupo de Whatsapp de motoboys de Florianópolis criado para a greve de 1º de julho de 

2020, com cerca de 180 participantes, dois acidentes na cidade envolvendo motoboys 

foram reportados. Na reunião presencial de preparação para o dia da greve, no pouco 

que os motoboys falaram, os acidentes constituíram uma das questões levantadas por 

eles. 

O motoboy mencionado acima, que quebrou o pé em acidente, não trabalha com 

aplicativos e antes desse acidente havia dito que estava na profissão há vinte anos e "só" 

teve as pernas quebradas até hoje. Comentando em grupo de Whatsapp após a 

repercussão de um acidente com morte na cidade, disse que: "nós somos pobres, temos 

que trabalhar. Mas o importante é ter saúde. E estar vivo". 
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Figura - 7. Exemplo de meme sobre risco da atividade enviado a grupo de Whatsapp de 

motoboys em 2020. 

 

O texto da Figura 8, apresenta fatores de risco de acidente na visão dos motoboys, 

assim como situações com risco de acidente e morte presentes no dia a dia, que os 

motoboys enfrentariam como parte da própria tarefa da profissão. 
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Figura - 8. Texto circulado em grupos de Whatsapp de motoboys em 2020. 

 

Algumas pesquisas com entregadores de aplicativos apontam também que a 

experiência do acidente é muito comum entre esses trabalhadores. Na pesquisa 

coordenada por Filgueiras e Lima (2020), 33% dos entregadores informaram terem 

sofrido acidente exercendo essa atividade. A soma dos acidentados com os que 

conheciam alguém que sofreu acidente chegou a 70% dos entrevistados. Entre os que 

sofreram acidente, 72,1% criticaram a falta de apoio da empresa ou chegaram a ser 

bloqueados após o acidente. Pesquisa realizada com entregadores que participaram da 

paralisação no dia 1º de julho de 2020 apontou que 57% dos motoboys entrevistados 

sofreram acidente exercendo a atividade. Sendo que "eram comuns os relatos de 

acidentes graves que levaram a fraturas de ossos, a perda de membros e que deixaram 

consequências corporais como amputação de membros, dificuldade de locomoção, entre 

outras" (Helena, 2020). 

A declaração de um motoboy de São Paulo num grupo é bastante ilustrativa da 

situação que sentem: o risco de acidente, de pegar coronavírus, de roubo, em condições 

financeiras piores do que em anos anteriores e sem alternativa de emprego. Segundo ele 

as taxas diminuíram muito nos últimos anos, e quando se sai para trabalhar não sabe se 



 

 76 

irá voltar pra casa (risco de acidente, coronavírus e de perder a moto); e não há vagas 

em outros empregos. Um motoboy de Florianópolis levantou também o preconceito que 

eles sofreriam no trânsito, o que os colocariam em maior risco de acidente, além das 

situações de violência no trânsito que também representariam um risco. 

Entre as reivindicações das paralisações nacionais de julho de 2020, uma delas se 

referia a acidentes e incapacitação física, requerendo seguro de roubo, de acidente e de 

vida às empresas (Figura 5). Cabe ressaltar também a reivindicação de EPIs para 

prevenção de covid-19 e de auxílio financeiro pelas empresas em caso de adoecimento 

por covid-1954. Em dezembro de 2019 uma manifestação de entregadores de aplicativo 

em Salvador teve entre as principais reivindicações, além do aumento das taxas 

recebidas pelos entregadores, a informação do local de entrega antes de aceitar o 

pedido, por questão de segurança55. 

 

Os riscos de acidentes e elementos da organização do trabalho 

 

Trabalhar à noite é mais perigoso, na chuva o risco de acidente "dobra", além de 

estragar mais a moto e do risco de ficar molhado e doente, são algumas afirmações que 

se ouve de motoboys. A menor visibilidade e a pista escorregadia explicariam o maior 

risco de acidente quando está chovendo. Noite e chuva são dois fatores que não 

surpreendem que aumente o risco nessa atividade. Como Cant (2019) aponta, bastava o 

clima ficar realmente ruim para a Deliveroo dar um incentivo econômico, junto com a 

mensagem quase paradoxal "ande com segurança". Um entregador de São Paulo 

escreveu com humor que motoboy do iFood é que nem o Ayrton Senna, "só chover que 

ganha". Como vimos antes, os incentivos financeiros são uma das formas que as 

empresas usam para tentar garantir que haja entregadores suficientes trabalhando em 

determinadas períodos ou sob determinadas condições ambientais. 

                                                
54 As principais empresas de entrega de comida por aplicativos que operam no Brasil estabeleceram 
sistemas de auxílio para entregadores que contraírem de covid-19. Uma decisão da Justiça em abril de 
2020 obrigava as empresas a estabelecer um auxílio. 
55 "'É uma escravidão!': entregadores de aplicativos protestam em". Salvador. Esquerda Diário, 
21/12/2021. Disponível: https://www.esquerdadiario.com.br/E-uma-escravidao-entregadores-de-
aplicativos-protestam-em-Salvador. Acessado em 03/02/2021. 
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Embora não tenha sido uma afirmação ou reclamação frequente em grupos de 

Whatsapp de motoboys e entregadores de aplicativos, uma entregadora de aplicativo de 

Florianópolis expôs que o tempo para coleta e entrega faria o entregador ter que ficar 

"se matando para entregar", denotando assim que o constrangimento temporal se torna 

um fator de risco. Em caso de atraso, numa das empresas o pedido é repassado a outro 

entregador, saindo da tela daquele que chegou após o tempo estipulado. A mesma 

pressão temporal para coletar o pedido no iFood, ampliando o risco, é reportado por 

outro entregador, do Rio de Janeiro56. A queixa do pouco tempo para coleta do pedido 

aparece também em uma reportagem em que o entregador identificado como Neguin 

afirma: “A gente tem de correr para pegar o pedido, mas muitas vezes o restaurante não 

terminou de embalar a encomenda e ficamos esperando até meia hora, alguns clientes 

acabam cancelando e a gente fica com a dívida até explicar pra empresa o que 

aconteceu”57. A pressão temporal para coleta e entrega é reportada pelos entregadores 

em relação apenas ao iFood e ao sistema RappiTurbo58.  

Por outro lado os procedimentos das empresas não levam sempre em conta a 

possibilidade de decisões dos entregadores baseadas em critérios de segurança. É o que 

fica claro pelo relato, em um grupo de Whatsapp, de um entregador que trabalha em 

Salvador. Ele diz ter sido bloqueado pela UberEats por não ter feito uma entrega como 

consequência de ter decidido retornar da região da entrega, uma vez que considerou o 

local perigoso por haver um tiroteio na hora. 

Um vídeo postado no Youtube pelo motoboy Jeff Fernandes em setembro de 

2020, gravado num sábado à noite, provavelmente o dia anterior, nos traz subsídios para 

entender as mediações entre elementos da organização do trabalho de entrega baseada 

no salário por peça e o comportamento do entregador. O comportamento é produto da 

situação, na qual tem grande peso as normas de produção e pressões temporais. O vídeo 

editado, de pouco mais de 16 minutos, foi gravado com uma câmera no seu capacete 

                                                
56 MT, Ralf. 6 motivos para não trabalhar no ifood entregadores. Youtube, 24 ago 2020. (5m52s). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jyqo6Eke6SQ&ab_channel=RalfMT. Acessado em 
301/01/2021. 
57 "98% dos entregadores de aplicativos aderem à greve e até clientes vão apoiar". Disponível em: 
https://www.cut.org.br/noticias/98-dos-entregadores-de-aplicativos-aderem-a-greve-e-ate-clientes-vao-
apoiar-eef9. Acessado em 03/02/2021. 
58 Este vídeo de 31 segundos no canal do Youtube da Rappi, explica o que seria o RappiTurbo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zlSdaq8Pa3w. Acessado em 26/01/2021. 
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enquanto ele pilotava sua motocicleta à noite em Recife, coletando e entregando comida 

pelo iFood como Nuvem. Ele explica logo ao início, enquanto pilota: 

Durante o dia não foi tão bom [o faturamento com entregas] mas... aí eu tive que sair 

agora para poder compensar, pra poder bater a meta. To com cinco entregas concluídas, 

uma foi cancelada, acredito que isso me prejudicou de manhã. E eu to saindo agora pra 

bater um cenzinho quem sabe, se Deus permitir aí.. levar a gente com segurança pra cada 

entrega, aí a gente volta aí com a meta batida. Hoje eu vou ter que fazer uma pilotagem 

não recomendada galera (...) eu vou ter que fazer uma pilotagem não recomendada59, 

porque mano, a gente tá com promoção... o iFood tá com promoção hoje, se não me 

engano são dois reais por rota, dois ou três, até 20h59 (Fernandes, 2020e). 

Os entregadores costumam autodeterminar metas diárias e semanais de ganhos 

financeiros. O fato dele não ter alcançado a meta durante o dia –  ter recebido poucas 

entregas –  adicionado à promoção fixada até determinado horário, são fatores que 

exercem uma pressão temporal que o faz modificar o tipo de pilotagem, o levando a 

assumir mais riscos, numa "pilotagem não recomendada". 

Jeff Fernandes utiliza o celular durante a pilotagem. Embora o aparelho esteja 

fixado na moto, ele retira atenção da pilotagem, além de fazer com que retire uma das 

mãos da moto quando toca um pedido e para mudar a tela para o mapa. Ele demonstrou 

felicidade por já estarem esperando na rua com o pedido para ser coletado, pronto para 

colocar na bag, o que lhe poupava tempo. 

Após algumas ultrapassagens difíceis ele expressa gostar da sua atividade: "... eu 

amo andar de moto velho (...) trabalhar com entrega é muito bom velho, porque une 

uma coisa ótima né, que é andar de moto mano, pra ganhar dinheiro". 

Após efetuar uma entrega, enquanto pilota a moto ele recebe outro pedido, o qual 

ele aceita, começa a acelerar e fala: "a velocidade já muda, porque tem tempo pra 

chegar né. Aí ninguém quer chegar atrasado". Chegar atrasado para a coleta no iFood 

faz a entrega ser direcionada a outro entregador. Destacamos alguns comentários feitos 

nesse vídeo, supostamente por outros motoboys, na plataforma Youtube: 

Infelizmente Temos que dar um vapozinho pra poder chegar na Hora. O tempo de coleta tá 

muito curto iFood esquece que temos os transito pra respeita (comentarista 1). 

                                                
59 Segundo um comentário nesse vídeo no Youtube, "pilotagem não recomendada" é uma expressão para 
alta velocidade e não para pilotagem perigosa. Essa resposta foi dada por um telespectador do canal a 
outro que questionou não ter visto nenhuma pilotagem perigosa. 
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Mano nao faz isso, de correr pra pegar mais entregas por causa da promoção, se o iFood ver 

esse video ele pode acabar com as promoções, falando que nao quer incentivar pilotagem 

perigosa dos motoboy (comentarista 2). 

Cuidado man andar desse jeito só por 2 conto a mais as vezes nem vale a pena.. sua vida 

vale mais que isso (comentarista 3). 

Meio perigoso mas eu gosto de entregas à noite,mas vou até as 22:00 só (comentarista 4). 

Corroborando o que podemos perceber no vídeo e pelos comentaristas 2 e 3 

quanto às promoções (incentivos financeiros) como fator que leva a que os entregadores 

se arrisquem mais, um ciclista entregador de São Paulo, comentando um vídeo de 

acidente fatal com motoboy compartilhado em grupo de Whatsapp, disse que: "devia de 

tá em alguma promoção pro cara tá acelerando daquele jeito ali...".  

O salário por peça sem vínculo empregatício, sem a obrigação de cumprir um 

horário de trabalho à disposição da empresa, gera a indeterminação de quantos 

entregadores estarão disponíveis para atender a demanda. A forma de garantir uma força 

de trabalho compatível com demanda nesse caso tem sido, além do modelo OL no 

iFood, promoções que dão valores a mais, de 3 ou 4 reais, por exemplo, por cada 

entrega feita num período, como hipoteticamente sábado ou domingo das 18h às 22h60. 

Só que essas promoções tendem a levar os entregadores a assumirem mais riscos para 

aproveitar o período limitado com ganhos maior "por peça". 

Em outro vídeo de Jeff Fernandes, gravando seu trabalho num sábado à noite, 

podemos ver que a demora na entrega de um pedido após o motoboy chegar para 

recolher, ou a demora de um cliente em receber o pedido, tende a fazer o entregador 

descontar aquele tempo que ficou parado, andando mais rápido nas vias de modo a 

tentar atingir sua meta e/ou aproveitar ainda o tempo de uma promoção do aplicativo. 

"Passei um tempinho aqui esperando esse pedido, agora tenho que compensar véio" 

(Fernandes, 2020a). A compensação dessa demora, em velocidade e aumento de risco, 

corrobora o que Diniz, Assunção e Lima (2005) apontaram analisando a atividade dos 

motofretistas. 

No segundo semestre de 2020 a Rappi passou a utilizar no Brasil um sistema de 

incentivo que denominou de RappiTurbo. Ele consiste em dar preferência na 

distribuição de pedidos para os entregadores que deixam o aplicativo no modo de 

                                                
60 Em fevereiro de 2021 o iFood começou a testar uma forma de incentivo chamada Multi, que consistiria 
numa taxa dinâmica com valor 45% maior em dias e horários da semana antecipados pela empresa. 
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aceitação automática de pedidos. A empresa evita assim que os entregadores selecionem 

pedidos, discriminando os que compensariam e os que não compensariam, por exemplo. 

Em mais de uma cidade brasileira, entregadores realizaram protestos contra o 

RappiTurbo61 que, entre outras coisas, tem sido visto como uma forma de obrigar os 

entregadores a aceitarem todos os pedidos que chegam, pois quem não adere ao 

RappiTurbo praticamente não receberia pedidos. Mas para além de eliminar a 

possibilidade de escolha, essa forma de incentivo ou de modelo em que o entregador 

não pode rejeitar pedidos teria outras consequências negativas, inclusive em termos de 

segurança no trabalho, como observou um entregador num grupo de Whatsapp de São 

Paulo, ao comentar sobre o RappiTurbo: 

Contras: 

1-Não atende a todos os entregadores. 

2-Coloca em risco a vida de entregadores novatos por não saberem nem dirigir direito e não 

conhecerem os locais mais perigosos. 

3-Desfavorece os entregadores mais antigos e experientes, por terem mais experiência para 

não aceitarem qualquer valor dependendo do risco da entrega. 

4-Desfavorece até os novatos que poderiam primeiro andar nas ruas que conhecem melhor 

para depois de ganharem certa experiência poderem ir ousando mais. 

5-Tira ainda mais a autonomia do entregador que precisa trabalhar e, daqui a pouco quando 

só tocar em automático e a taxa baixar (que é o que vai acontecer em breve acredito eu), será 

obrigado a trabalhar por menor valor de km ainda. 

Em resumo, vamos aproveitar se está dando dinheiro, mas vamos atentar a esses detalhes. E 

quem for novato eu não aconselho a trabalhar no automático porque joga para lugares 

bastante perigosos, seja pelas vias que você terá que andar, seja pela localização mesmo, em 

locais de alto risco tipo a boca de lixo que já me jogaram62. 

Além da evidente perda de autonomia e poder do entregador, (explicitado no item 

5 acima) o entregador em questão deixa claro que o incentivo à aceitação automática 

amplia o risco à segurança dos entregadores. Por um lado, faz os novatos aceitarem 

rotas que seriam arriscadas para entregadores inexperientes, por outro lado faz os 

experientes aceitarem rotas que também não aceitariam por considerarem inseguras. 

                                                
61 Ver: MT, Ralf. Motoboys vão na central da Rappi entregadores pedir o fim da rappi turbo. Youtube, 
09/02/2021. (3m07s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=83j1PZd6t-
M&ab_channel=RalfMT. Acessado em 17/02/2021; e "Manifestação de entregadores da Rappi", 
Esquerda Diário, 15/02/2021. Disponível em: 
https://www.facebook.com/esquerdadiario/videos/503503087285888/. Acessado em 17/02/2021. 
62 Reproduzimos aqui o que esse entregador escreveu, apenas com ajustes de ortografia e gramática. 
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Essa análise realizada pelo entregador, apresentada acima, indica também que 

frequentemente a prudência e a segurança são importantes critérios levados em conta 

nas decisões tomadas pelos entregadores na sua atividade. A organização do trabalho 

pode ampliar ou reduzir o peso desses critérios nas tomadas de decisões cotidianas dos 

entregadores de aplicativo. As chamadas promoções, como vimos, tendem a reduzir o 

peso da segurança, e um sistema que traz benefícios financeiros pela aceitação 

automática retira até mesmo a possibilidade de tomar algumas decisões baseadas no 

critério de segurança. 

A empresa Lalamove no Brasil opera com um sistema de distribuição de pedidos 

semelhante ao que existe na China, seu país de origem. O pedido é enviado para 

diversos entregadores ao mesmo tempo, e aquele que for mais rápido em dar os toques 

necessários na tela para aceitar, fica com o pedido. Esse sistema amplia o risco de 

acidente, uma vez que o aplicativo exige velocidade e atenção imediata para o aceite, o 

que, enquanto o entregador estiver pilotando, tende a desviar sua atenção da pilotagem. 

Podemos levantar também a hipótese de que tal sistema dificulte que o motoboy relaxe, 

mesmo parado, pois deve estar sempre de prontidão diante do celular para agir o mais 

rápido possível quando ele toca. 

Em pesquisa sobre prevenção de risco de acidente com entregadores de aplicativo 

no Reino Unido, Christie e Ward (2018) levantaram que:  

 Os entregadores de aplicativo sentiam que a lógica do quanto mais acelera 

mais se ganha é endêmica entre eles, a qual amplia o risco e tende a 

aumentar as violações de normas de trânsito; 

 A maioria dos entregadores consideraram que o recebimento de pedidos 

via celular é uma fonte de distração da pilotagem. Ao receberem o alerta 

de um novo pedido precisam aceitar o pedido em determinado tempo, 

tendo que olhar para a tela tanto para aceitar ou rejeitar quanto para ver e 

seguir a localização. A distração se torna maior com chuva, pois fica mais 

difícil enxergar e operar o celular; 

 Os entregadores descreveram riscos relacionados ao fluxo elevado de 

veículos, ao clima ruim e a ruas malcuidadas, e que por pilotarem muito 

estão mais expostos a essas fontes de risco; 
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 Também mencionaram a violência urbana: risco de roubo e de ataques; 

 As condições climáticas ruins, como chuva, claramente representam uma 

fonte de risco para os entregadores que usam bicicleta e motocicleta. E as 

empresas incentivam que se trabalhe em condições climáticas ruins 

pagando taxas maiores; 

 Muitos entregadores que participaram da pesquisa disseram ter sofrido 

várias quedas e quase acidentes, os quais muitas vezes geraram agravos; 

 Entre sugestões para se melhorar as condições de trabalho dadas pelos 

entregadores do Reino Unido pesquisados estão: melhorar o sistema de 

comunicação dos entregadores com a empresa para resolução de 

problemas; e o aumento do valor das taxas pagas aos entregadores, o que 

reduziria a tendência de pilotagem perigosa. 

Com base na pesquisa, Christie e Ward (2018) elencaram algumas recomendações 

com enfoque na prevenção de acidentes, as quais resumimos abaixo: 

i. O pagamento dos entregadores não deveria ser o de salário por 

peça, mas sim por tempo à disposição com base em períodos ou 

turnos que os entregadores se inscrevessem; 

ii. Estabelecimento de um valor razoável de taxa por entrega levando 

em conta o tempo gasto em todo o processo de recolhimento e 

entrega do pedido; 

iii. Os telefones celulares (smartphones) não devem ser uma fonte de 

distração. Para isso a indústria deveria pensar novas interfaces, e 

medidas organizacionais poderiam ajudar a reduzir a frequência de 

manuseio e de olhar para o celular; 

iv. Nas empresas os incidentes e quase acidentes deveriam ser 

discutidos e lições serem tiradas desses eventos; 

v. As empresas não deveriam incentivar os entregadores de moto e 

bicicleta a assumirem riscos adicionais pagando taxas mais altas 

para trabalharem em condições climáticas ruins; 
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vi. Colocar um limite máximo de jornada de trabalho diária, com um 

sistema que as empresas compartilhem dados do tempo logado do 

entregador com uma plataforma de controle; 

vii. Devem ser fornecidos gratuitamente aos entregadores 

equipamentos de segurança como coletes refletivos; 

viii. As implicações em segurança e saúde de carregar mochilas largas 

(as bags) nas costas em bicicletas e motocicletas precisam ser 

investigadas. 

O modelo de turno recomendado por Chistie e Ward (2018) no item 'i' é usado 

pela Deliveroo  na Europa e pela Instacart nos EUA, como vimos. Ambas usam um 

sistema de ranqueamento, que tem suas implicações. O modelo que tem sido usado na 

China, com salário fixo mínimo, turno de trabalho a cumprir e elevado número de 

acidentes, mostra que o mero abandono do salário por peça não implica necessariamente 

redução da pressão temporal sobre os entregadores e consequente diminuição de risco 

de acidentes. Um sistema do tipo pode acarretar ainda maior pressão temporal a partir 

da tendência das empresas pressionarem os entregadores a realizarem o máximo de 

entregas por unidade de tempo, o que significa pagar o menos possível em relação ao 

produzido efetivamente. Essa pressão pode ser alcançada através de medidas punitivas 

de grande impacto aos entregadores como ocorre na China. Por isso, o pagamento por 

tempo à disposição da empresa deve vir acompanhado de regras que limitem a 

intensificação do trabalho. Além disso o modelo de pagamento por tempo à disposição 

reduz a autonomia ou flexibilidade valorizada pelos entregadores, por se 

comprometerem a trabalhar num certo período e por evidentemente não poderem 

rejeitar os pedidos que recebem. Por outro lado, como esse salário fixo pago pelas 

empresas chinesas é muito baixo, os entregadores acabam fazendo jornadas extensas 

para aumentar os ganhos. Em termos de SST esse sistema de salário híbrido parece 

combinar o pior do salário por tempo à disposição (pressão por intensificação do 

trabalho por parte da empresa) com o pior do salário por peça (extensão da jornada por 

parte do trabalhador). 

Analisando a atividade dos motoboys antes da existência dos aplicativos de 

entrega, Diniz, Assunção e Lima (2005) concluíram que a pressão temporal é o que leva 

os motofretistas "a adotarem procedimentos de risco no trânsito" (p. 913). Segundo eles, 
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"a remuneração por deslocamento é um fator de risco, no entanto, menos forte do que a 

pressão das empresas e dos clientes para que os motociclistas cumpram as tarefas nos 

tempos determinados" (idem, ibidem). Um caminho de prevenção nesse sentido seria 

"ampliar a margem de liberdade e regulação da atividade cotidiana" (idem, ibidem).  

A pesquisa desenvolvida por eles subsidiou as cláusulas de segurança da 

Convenção Coletiva dos motofretistas, nas quais destacamos alguns pontos: 

Proibido qualquer sistema de premiação que estimule comportamentos de risco no trânsito 

(Prêmio de produção - competição) [...] 

Limite de tempo de espera para o cliente atender motociclista. [...] 

Tempo prescrito diferenciado conforme a experiência do motociclista, dia do mês, pré e pós 

feriado, condições meteorológicas e logradouros. [...] 

Possibilidade de negociação da demanda e do tempo prescrito sem represália 

aos motociclistas, mesmo na condição de terceirizado. [...] 

Repouso: local de espera nas empresas contratantes dos serviços. 

Proibido o transporte de caixas e baús sustentados nas costas do motociclista (Diniz; 

Assunção; Lima, 2005, p. 915). 

Se procurarmos adaptar as cláusulas de segurança dessa Convenção Coletiva para 

a organização de trabalho multidarizada dos motoboys contratados por plataformas 

digitais, a proibição do sistema de premiação que estimule comportamento de risco 

significaria a proibição das chamadas promoções por tempo determinado, que, como 

vimos acima, também induzem à mudança de pilotagem aumentando o risco de 

acidente. As promoções baseadas em valores extras após o entregador realizar um certo 

número de entregas em determinado período de tempo, por sua vez, já foram objeto de 

acordo entre a Prefeitura de São Paulo e algumas empresas, de modo a reduzir os 

acidentes. Em julho de 2019 iFood e Loggi firmaram o acordo, quanto Rappi e 

UberEats se negaram. No acordo, além das empresas oferecerem cursos de direção 

defensiva e campanhas educativas, elas se comprometeram a não realizar promoções 

que concedem valores extras se o motoboy atingir um determinado número de entregas 

em determinado período.  

Na legislação federal há o reconhecimento das formas de pagamento como fator 

determinante de acidentes. A Lei 12436/2011, que "Veda o emprego de práticas que 

estimulem o aumento de velocidade por motociclistas profissionais", estabelece as 

seguintes proibições aos empregadores e tomadores de serviço de motociclistas: 
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I - oferecer prêmios por cumprimento de metas por números de entregas ou prestação de 

serviço;  

II - prometer dispensa de pagamento ao consumidor, no caso de fornecimento de produto ou 

prestação de serviço fora do prazo ofertado para a sua entrega ou realização;  

III - estabelecer competição entre motociclistas, com o objetivo de elevar o número de 

entregas ou de prestação de serviço.  

Como vemos, existe legislação federal que já reconheceu que o cumprimento de 

metas por número de entregas e a competição entre motoboys aumenta o risco de 

acidente, como apontava a pesquisa de Diniz, Assunção e Lima (2005) e as cláusulas de 

segurança da Convenção Coletiva baseada nela. No caso dos Operadores Logísticos do 

iFood, não é incomum o descumprimento dessa Lei, com o oferecimento de prêmios 

que promove competição entre os motociclistas para elevar o número de entregas. 

É verdade que, provavelmente, o fim dessas promoções teria oposição por parte 

dos entregadores, que veem nelas uma forma de melhorar sua renda. No entanto, dentro 

de um conjunto de medidas, como o estabelecimento de taxas mínimas por entrega com 

valores razoáveis, o impacto das atuais promoções na renda dos entregadores pode ser 

superado.  

Quanto ao "Limite de tempo de espera para o cliente atender motociclista" (Diniz; 

Assunção; Lima, 2005, p. 915), a grande reclamação dos entregadores, mais do que o 

tempo gasto no atendimento do cliente, é o tempo de espera no restaurante para retirar o 

pedido. Isso pode ser visto em vídeos de entregadores no Youtube, nos grupos de 

Whatsapp, mas também em contatos pessoais, como no caso de um motoboy de 

Florianópolis com quem conversamos. A maior queixa dele parecia ser sobre o tempo 

de espera nos restaurantes. O iFood, por exemplo, paga uma taxa de espera de metade 

do valor da taxa paga naquela entrega caso o entregador tenha que esperar meia hora ou 

mais no restaurante. Provavelmente isso reduz a frustração, irritação ou mesmo estresse 

do entregador que passar por essa situação de longa espera, mas seria necessária uma 

investigação para saber se esse valor de taxa de espera seria suficiente para evitar que o 

entregador tente compensar o tempo parado através de um modo operatório mais 

arriscado de modo a tentar atingir sua meta de ganhos diária. Seria necessário estudar 

esse ponto específico do processo de trabalho, procurando entender como os 

restaurantes operam, as dificuldades que também enfrentam, de modo a sugerir medidas 

viáveis para reduzir e limitar esse tempo de espera. Um motoboy com quem 
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conversamos pessoalmente se queixava que o tempo de entrega do iFood não 

contabilizava o tempo de deslocamento do restaurante até sua moto dentro de shopping 

centers. Disse ele que num dos shopping centers da cidade davam três minutos para 

entrega quando o cliente estava a alguns quarteirões. Mas esse tempo só daria pra 

chegar até a moto. O restaurante marcaria a saída quando o motoboy ainda estaria na 

praça de alimentação. Sua sugestão era de que a marcação de saída poderia ser dada 

automaticamente pelo iFood com uso do GPS, medindo o afastamento do local do 

pedido. 

Sobre o "Tempo prescrito diferenciado conforme a experiência do motociclista, 

dia do mês, pré e pós feriado, condições meteorológicas e logradouros" (Diniz; 

Assunção; Lima, 2005, p. 915), podemos questionar quais fatores são levados em 

consideração pelos programas (algoritmos) das empresas para prescrever o tempo das 

entregas e para chegar ao local de coleta de pedido. Levariam em consideração, por 

exemplo, se está chovendo e o trânsito no momento? Qualquer regulamentação nesse 

sentindo terá que lidar com a necessidade desses programas serem acessíveis para além 

dos gestores da empresa e, portanto, auditáveis.  

Sobre a "Possibilidade de negociação da demanda e do tempo prescrito sem 

represália aos motociclistas" (Diniz; Assunção; Lima, 2005, p. 915): com a 

automatização da função de distribuição do trabalho que caracteriza essas empresas de 

entrega por aplicativo, a possibilidade de negociação no momento de distribuição da 

tarefa fica prejudicada. Cremos que o espírito preventivo dessa cláusula seria ao menos 

parcialmente contemplado no caso do motoboys de aplicativos, garantindo que recebam 

todas as informações de local de coleta, de entrega, tempos estimados e taxa, e que seja 

garantido concomitantemente que possam rejeitar pedidos sem qualquer forma de 

punição –  seja diretamente financeira ou indiretamente através de perda de pontuação  

num sistema de ranqueamento – , assim como garantir que os tempos sejam suficientes 

para o máximo de entregadores pilotarem sem pressa, com margens temporais que 

possam ser ultrapassadas sem punições. 

Sem suprimir o pagamento por peça –  até porque como mostram Diniz, Assunção 

e Lima (2005) essa forma de pagamento não é necessariamente pior para induzir o 

aumento de risco de acidente do que outras formas de controle e intensificação do 

trabalho de motoboys – , pode-se pensar em estabelecer tempos largos com a regra de 
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que o entregador não receberá outro pedido na diferença entre o tempo máximo previsto 

para entrega e o tempo em que ele executou a tarefa, caso esse seja menor que o tempo 

previsto. Essa seria uma forma de retirar a pressão temporal da tarefa, seja ela resultante 

dos tempos prescritos ou do interesse de autointensificação do trabalho por parte do 

entregador no sistema de salário por peça. Como no pagamento por peça é do interesse 

do trabalhador intensificar o trabalho, o cálculo desses tempos para se manter a 

segurança teria que ser bem estudado, não levando em conta simplesmente o desejo 

imediato da empresa e dos entregadores, embora seja necessário ouvi-los sobre a 

questão e as formas para diminuir os riscos de acidentes. 

Cabe ressaltar, por fim, que podemos supor que a pressão temporal tende a ser 

mais nociva em atividades que se baseiam na amadorização de massa63, onde muitos 

que exercem a atividade não possuem experiência profissional na atividade, sem que 

haja uma supervisão que possa mediar e regular as exigências da tarefa a esses novatos. 

E como vimos antes através de um entregador, poder escolher quais rotas aceitar torna-

se também mais importante quando não se é experiente ou se é "amador", de modo a 

prevenir acidentes e outros eventos.  

 

O modelo policial de prevenção em SST 

 

Durante setembro de 2020 a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de 

Santa Catarina realizaram uma operação massiva com diversas blitz que levaram à 

apreensão de mais de uma centena de motocicletas de entregadores e a aplicação de 

mais de 2500 multas, segundo a Polícia. As blitz eram diárias e em tantas vias da cidade 

que alguns entregadores chegaram a não sair para trabalhar tamanha a dificuldade de se 

deslocar sem passar por elas. Pelos grupos de Whatsapp ficava claro o estresse e até 

mesmo o sofrimento que as blitz com multas e apreensão de motos, numa espécie de 

operação padrão da polícia, estava gerando entre os motoboys da grande Florianópolis. 

Um deles contou que essa situação "afeta o psicológico" e o fazia entrar pela contramão 

quando via uma blitz, pelo medo de perder a moto. Medo comum pois a situação de 

                                                
63 A amadorização de massa se encontra no próprio princípio do crowdsourcing e da multidarização que 
essas empresas operam, subjacente à própria ideia de se tratar de oportunidade de fazer uma renda extra. 
(Abílio, 2020; Howe, 2008). 
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dificuldade econômica relatada por ele e por muitos outros dificultava a manutenção da 

documentação da moto em dia. Assim, diante das dificuldades e riscos do dia a dia, essa 

operação policial implicou mais uma fonte de dificuldade, sofrimento e mesmo de risco 

econômico e de segurança no trabalho. 

Indignados, os motoboys chamaram uma manifestação para o dia 23 de setembro. 

Com a repercussão na imprensa, o discurso do comando da Polícia era de que se tratava 

de ação devido ao aumento no número de acidentes com motoboys. Os manifestantes no 

dia 23 de setembro em Florianópolis foram penalizados com multas pela polícia. O 

protesto contra a ação do Estado, via polícia, os expunha a esse risco. Já as empresas de 

aplicativo em nada perdiam com os acidentes e nem com as blitz, com a apreensão de 

motos e com as multas, uma vez que os instrumentos de trabalho são externalizados aos 

trabalhadores. Um entregador sugeriu que em vez de se manifestarem nas ruas correndo 

o risco de levarem multa, eles deveriam fazer greve, ficar em casa. Assim as empresas 

de entrega, que lucram com o trabalho deles, teriam que negociar com o Estado.  

Devido à repercussão na imprensa, o comando da polícia deu entrevistas à 

imprensa afirmando que se tratava de medida visando a prevenção de acidentes64. 

Embora fosse provável que algum outro fator estivesse presente na intensificação das 

blitz visando motociclistas naquelas semanas, de fato em março de 2020 a Polícia 

Rodoviária Federal havia iniciado uma operação na grande Florianópolis, denominada 

Motovida. Segundo dados da PRF os dois trechos de rodovias federais em que ocorrem 

mais acidentes no Brasil são na grande Florianópolis, sendo que mais da metade dos 

acidentes envolvem motos em rodovias federais na região65.  

Esse tipo de intervenção preventiva, focada na verificação do cumprimento de 

normas por parte do trabalhador e do uso de EPIs66, se enquadra num paradigma 

individualizante de SST, que tende a responsabilizar o trabalhador, deixando à margem 

fatores organizacionais e ambientais (Liberato, 2020). Nesse caso, como pudemos 

                                                
64 "Balanço Geral Florianópolis. Grande Florianópolis: motoboys e polícia discutem flexibilização de 
blitz". Youtube, 24 set. 2020. (2m55s). Disponível em: https://youtu.be/dIkElXXEono. Acessado em 
02/02/2021. 
65 Ver: "PRF inicia Operação Motovida na Grande Florianópolis". Informe Floripa, 02/03/2020. 
Disponível em: https://www.informefloripa.com/2020/03/02/prf-inicia-operacao-motovida-na-grande-
florianopolis/ Acessado em 27/01/2021. 
66 Nessas blitz era verificado, por exemplo, se a moto possuía "mata-cachorro" para proteger as pernas, 
além de antena corta-pipa e outros itens relacionados direta ou indiretamente à segurança. 
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reparar, a própria intervenção gerava uma situação em que os trabalhadores se 

colocavam em maior risco. Uma abordagem preventiva com uma visão sistêmica da 

atividade, com participação dos trabalhadores ou mesmo de outras instituições com 

diferentes enfoques, traria outros resultados. Como vimos no caso do trabalho de 

entrega por aplicativos, fatores da organização do trabalho e formas de pagamento, 

como o próprio salário por peça, podem ser considerados fatores de risco, 

constrangimentos que levam os entregadores a se arriscarem mais. Talvez uma lição que 

possa ser retirada dessa experiência em Florianópolis com os motoboys em 2020 é que 

se a segurança e saúde dos trabalhadores não está incorporada aos diversos aspectos da 

organização do trabalho como valor exterior à maximização do lucro, ela aparecerá 

como força repressiva sobre os trabalhadores.  

As abordagens de SST em jogo (individualizantes vs. organizacionais), suas 

racionalidades, instrumentos usados e interesses de classe embutidos ficam mais claros 

ao se olhar para o caso chinês. Lá onde as normas de produção no trabalho de entrega 

por aplicativo têm se mostrado mais punitivas e restritivas aos entregadores, fazendo-os 

assumir mais riscos e tornando os acidentes uma questão social posta na esfera pública, 

a resposta preventiva vinda das empresas e do Estado não tocou nas normas de 

produção e na organização do trabalho, e se centrou em maior policiamento dos 

entregadores, gerando situações paradoxais e novas situações de risco. 

Um resumo dessas distintas abordagens no caso chinês pode ser visto, por um 

lado, na afirmação de um juiz de Pequim de que faltava consciência sobre segurança aos 

entregadores, e por outro lado, na afirmação de um entregador chinês de que "não temos 

escolha. Se seguirmos todas as leis de trânsito jamais completaremos todas as entregas 

em tempo!"67. A pressão temporal devido aos prazos para entrega determinados pelos 

aplicativos, considerados insuficientes pelos entregadores, quanto mais por não levarem 

em conta imprevistos ou o trabalho real68 e a distância real do percurso, associado a 

punições financeiras por atrasos e possibilidade de exclusão (demissão), levam ao 

descumprimento de regras básicas de trânsito, como avançar o sinal vermelho e andar 

                                                
67 Tradução livre. Ver: China Labor Bulletin. Fatal accident highlights intense pressures faced by 
China’s food-delivery workers. 6 dez. 2017. Disponível em: https://clb.org.hk/content/fatal-accident-
highlights-intense-pressures-faced-china%E2%80%99s-food-delivery-workers. Acessado em 30/01/2021. 
68 "Mesmo que a Meituan dê certa margem de manobra aos entregadores em caso de atraso ou 
reclamações de clientes, é na verdade extremamente limitada, e eles não levam em conta os diversos 
problemas que os entregadores enfrentam sob condições reais do trabalho" (Li, 2020). 
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na contramão, e ao aumento do risco e de acidentes (Li, 2020; Renwu, 2020; Ping Sun, 

2019). Um entregador chinês escreveu no fórum na internet que o trabalho de entrega é 

uma corrida com a morte, uma competição com guardas de trânsito e uma amizade com 

os sinais vermelhos. Outros reportam que se seguissem as leis de trânsito só conseguiria 

entregar metade do que costuma entregar, ou que usam a contramão em quase todas as 

entregas para poupar alguns minutos (Renwu, 2020).  

Essa situação tem gerado uma questão de segurança pública, para além da 

segurança no trabalho, na China69. As respostas dadas pelas empresas e pelo Estado à 

questão da segurança envolvendo os entregadores de aplicativos não tocam na 

organização e normas do trabalho e no fator determinante da pressão temporal. Muito 

provavelmente porque ampliar ou flexibilizar o tempo de entrega significaria reduzir 

ganhos financeiros, se chocando com o interesse dos gestores e proprietários das 

empresas. Assim, privilegiou-se a abordagem que individualiza e responsabiliza os 

entregadores pela prevenção de acidentes. 

Uma das duas grandes empresas de entrega por aplicativos da China, a Meituan, 

desenvolveu um fone de ouvido com Bluetooth para que os entregadores não 

precisassem mexer nos celulares ou mesmo olhar para eles enquanto estivessem 

pilotando, eliminando ou reduzindo essa fonte de "distração". Aparentemente a 

utilização do aparelho não foi difundida suficientemente (Renwu, 2020), mas nos 

interessa ressaltar que, embora seja um meio técnico para redução de risco de acidente 

promissor, a organização e normas de produção permaneceram intocadas. 

Similar ao que relatamos sobre o policiamento e punição dos motoboys de 

Florianópolis em nome da prevenção de acidentes, na China o Estado também passou a 

atuar com multas e punições aos entregadores através dos guardas de trânsito, diante dos 

altos índices de acidentes com entregadores. Nesse caso a ação da polícia estava em tal 

simbiose com os interesses das empresas de entrega por aplicativo que muitas vezes os 

policiais que pegavam um entregador infringindo leis de trânsito, entregavam eles 

próprios o pedido, garantindo assim que a "produção" da empresa não fosse 

prejudicada.  

                                                
69 O tempo de entrega determinado pelo aplicativo também é um fator de conflitos entre entregadores e 
responsáveis por restaurantes, até mesmo com morte na China, pois a demora na preparação da comida 
afeta os ganhos do entregador e, no caso chinês, também repercute no prazo para entrega. (Renwu, 2020). 
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No distrito de Pudong, em Xangai, a polícia obrigou os entregadores a usarem um 

colete eletrônico com um número de identificação. E além do colete cada entregador 

deve comprar um cartão de pontuação de "Pilotagem Civilizada de Entregador". Após a 

perda de 36 pontos o entregador perde seu registro. Outras cidades chinesas estão 

adotando políticas parecidas para lidar com a acidentalidade de entregadores. Mesmo 

com o colete muitos entregadores descumprem leis de trânsito, outros arriscam não usar 

o colete, e à noite os números dos que usam o colete é muito menor, uma vez que o 

turno dos guardas de trânsito termina no final da tarde. Com as normas de produção 

existentes, atrasar uma entrega continua a ser uma opção pouco escolhida (Renwu, 

2020). 

A abordagem individualizante de prevenção de acidentes costuma se centrar em 

treinamentos, obediência às normas e "conscientização" (Liberato, 2020). Na linha de 

conscientização e treinamento, as empresas chinesas organizaram palestras com 

policiais nos postos de entrega –  onde se concentram os entregadores –  e organizaram 

grupos de entregadores para realizar provas com guardas de trânsito. A Meituan criou 

também orelhas amarelas de cangurus para serem usadas sobre os capacetes, com 

slogans sobre velocidade e segurança escritos nelas. De um lado normalmente se lia 

"Não importa o quanto esteja ocupado, não se esqueça da segurança", e do outro 

"Meituan, entregando tudo rápido" (Renwu, 2020). As mensagens paradoxais, propícias 

a gerar dissonância cognitiva, podem ter efeito contraproducente em termos de 

segurança: 

Mensagens visando convencer os atores da empresa sobre a importância da segurança, 

sendo que sua aplicação na situação é contraditória com outras exigências, vão contribuir 

para que muitos assalariados se convençam de que “isso não é tão perigoso assim” 

(Daniellou; Simard; Boissières, 2010, p.48). 

A injunção paradoxal tinha uma expressão bastante concreta do seu provável 

resultado nesse caso. Quando os entregadores atingiam certa velocidade as orelhas 

costumavam se desprender das cabeças, e com elas ia embora o slogan sobre segurança. 

Também na abordagem de "conscientização" a Meituan obrigou os entregadores 

assistirem a vídeos educativos sobre segurança em intervalos aleatórios. Mesmo durante 

as entregas eles poderiam receber no celular um aviso de que deveriam parar para 

assistirem a um vídeo. Um entregador relata que certa vez teve que parar no 
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acostamento para assistir a um vídeo que apareceu para ele durante um horário de pico. 

Nessa parada ele foi atingido por uma bicicleta, machucando o tornozelo e tendo que se 

afastar do trabalho por um tempo (Renwu, 2020). 

Outra característica da abordagem individualizante de prevenção é o foco nos 

EPIs. As duas grandes empresas de entrega por aplicativo chinesas aplicaram um 

sistema de fiscalização de segurança sobre os entregadores, no qual aleatoriamente eles 

são escolhidos pelo aplicativo para em cinco minutos tirarem uma foto do peito para 

cima, mostrando que estão com o colete, capacete e distintivo da empresa. Caso não 

tirem a foto a tempo ou haja algo de errado com ela, o entregador recebe uma punição 

financeira, suspensão temporária ou suspensão definitiva. Mesmo sob forte chuva eles 

têm que parar a motocicleta, retirar a capa de chuva e bater a foto. Ou sob frio de 

dezenas de graus negativos devem parar, retirar o agasalho para mostrar o uniforme e 

bater a foto. Vários entregadores reclamam de terem sido bloqueados apesar de terem 

tirado a foto. Os entregadores consideram essa medida de segurança insensível e inútil 

(Renwu, 2020).  

Essa abordagem repressiva, burocrática e individualizante é uma tentativa de 

resposta à questão da segurança no trabalho sem mexer em normas de produção, como o 

tempo de entrega, na forma de salário e no valor recebido por entrega, pois uma 

alteração desses elementos da organização do trabalho que favoreça a segurança pode 

impactar negativamente a capacidade de lucro da empresa, ao menos na medida em que 

a empresa não possuir custos com os acidentes. 

Essa abordagem preventiva fixada no cumprimento de normas, isto é, na 

segurança normatizadada, deixa de lado outro aspecto importante da segurança, a 

segurança autogerida ou segurança em ação, aquela que é consequência da regulação do 

trabalhador durante a atividade a partir do seu saber-fazer (Liberato, 2014). Algo que 

ficou explicitado na pesquisa de Gregory (2020) realizada com entregadores que usam 

bicicleta na Escócia. Um deles, por exemplo, afirma que o conhecimento de sua 

destreza em pilotar e a habilidade de regular a velocidade nas ruas é o que ameniza o 

risco de acidentes. E como outros também apontaram, conhecer o próprio saber-fazer 

significa também efetuar decisões sobre o cumprimento ou não de leis de trânsito, 

buscando manter um compromisso entre o objetivo da produção e a segurança. Como 

revelou outro entrevistado por Gregory (2020), às vezes é mais seguro não seguir a 
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norma; poder escolher como agir e pilotar tornaria a atividade mais segura. Algo 

verdadeiro principalmente a quem trabalha de bicicleta, pois as ruas e normas de 

trânsito costumam não ser pensadas para esse veículo. O que Gregory (2020) apresenta 

através da fala desses entregadores pesquisados vai ao encontro de toda uma literatura 

que discute a importância da segurança em ação, cuja base é esse nível de autonomia do 

trabalhador para tomar decisões, até mesmo de quando seguir ou não a norma. Parte do 

conteúdo do saber-fazer de um trabalhador considerado experiente é enxergar quando a 

norma se esgota, quando ela deixa de fazer sentido. 

O modelo policial de prevenção de acidentes, que existe também dentro de muitas 

fábricas, mesmo sem os policiais de fardas que conhecemos, além de ter limitações e 

ineficiências claras, é duplamente cruel por punir trabalhadores que não seguem normas 

de segurança impossíveis ou muito difíceis de serem seguidas para executar a tarefa, ao 

mesmo tempo que impede que os trabalhadores usem seu conhecimento para decidir 

como trabalhar e quando seguir uma norma de modo a manter sua segurança. 

 

O risco financeiro 

 

Na pesquisa de Gregory (2020) com entregadores em Edimburgo, nenhum dos 

entrevistados possuía reserva financeira para se manter caso tivesse que se afastar do 

trabalho por doença ou acidente, nem possuía fundo previdenciário. Quanto mais 

dependentes eles eram da Deliveroo como fonte de renda, mais riscos de agravos à 

saúde (acidentes) e financeiros corriam, segundo concluiu a pesquisadora. O binômio 

dependência-precaridade (Kalil, 2019; Schor etal., 2020), diz respeito assim à 

precariedade das condições de trabalho e aumento de riscos ao trabalhador, incluindo 

riscos à sua saúde. Uma entregadora entrevistada por Gregory (2020) ficou uma semana 

sem trabalhar por ter machucado o joelho, mas por razão financeira voltou antes de se 

recuperar. Essa dependência e precariedade financeira, que coloca em risco a boa 

recuperação após um acidente, também observamos em Florianópolis quando um 

motoboy, que quebrou o pé num acidente de trabalho, teve que voltar a trabalhar na 

atividade mesmo com o pé quebrado, devido à sua situação financeira. 
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Nas entrevistas realizadas por Gregory (2020), também apareceram como aspectos 

negativos que impactam financeiramente os entregadores, os custos dos instrumentos de 

trabalho, a incerteza e imprevisibilidade da renda, a impossibilidade de poupar dinheiro 

e o fato de trabalhar com entregas para empresas de aplicativo não favorecer o processo 

de mobilidade social, pela falta de carta de referência para outros empregadores. 

O risco financeiro se associa ao risco gerado pela violência urbana e ambos são 

amplificados quando a empresa obriga o entregador a trabalhar com dinheiro, como é o 

caso da UberEats no Brasil. O entregador recebendo o pagamento do cliente em 

dinheiro atrai assalto, que caso se concretize, gera dívida do entregador com a empresa. 
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7. Taxas e condição financeira 

 

 

 

 

 

A condição financeira e as taxas recebidas pelos entregadores, que formam seu 

salário, aparecem como uma questão central nas reivindicações dos entregadores. E para 

além disso, elas repercutem diretamente na dependência-precariedade, nos riscos 

assumidos na atividade e na extensão da jornada de trabalho. Como aponta Kalil (2019, 

p. 19) "quanto maior a dependência do trabalhador em face de uma plataforma, maior a 

precariedade das condições de trabalho". Keith, Harms e Long (2020) deduzem que os 

trabalhadores da gig economy que dependem financeiramente desses trabalhos, que 

podemos considerar uma intersecção com os multidarizados em função do salário por 

peça ou por tarefa, devem sofrer mais estresse e ansiedade pela insegurança econômica 

associada a esse arranjo de trabalho. Os entregadores que têm essa atividade como 

trabalho por tempo integral, portanto, provavelmente estão mais expostos aos efeitos 

dessa insegurança econômica. Para Keith, Harms e Long (2020), existe a possibilidade 

de que para os trabalhadores da gig economy a insegurança laboral – a incerteza se 

haverá continuidade de trabalho – não tenha as mesmas repercussões em termos de 

saúde uma vez que tal insegurança seria inerente a esse arranjo de trabalho, gerando 

uma percepção diferente dessa insegurança pelo trabalhador e uma habilidade para lidar 

com ela. Eles lembram também que em países com maiores desigualdades de renda a 

relação entre insegurança laboral e burn out é mais forte. 

Sobre a insegurança laboral, numa conversa presencial com dois motoboys em 

Florianópolis pudemos perceber como o salário por peça sem demanda definida tende a 

fazer o trabalhador aceitar uma tarefa a qualquer hora, pela incerteza de que depois terá 
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trabalho demandado. Um dos motoboys disse conseguir ganhar cerca de mil reais por 

semana. Contou que depois de trabalhar a hora do almoço, ia pra casa pra dormir um 

pouco, lá pelas 14h00, e quando estava pegando no sono o aplicativo costumava tocar, e 

ele ia. O amigo dele contou que quando chegava em casa e passava álcool na moto e 

tirava a roupa de trabalho o aplicativo tocava, e por vezes ele não dispensava a corrida. 

Ficou nítido na conversa que quando aparecia pedido eles costumavam não dispensar, 

mesmo que em hora inoportuna, quando davam por encerrado o serviço ou num 

momento de descanso, dando a nítida impressão de que como as corridas e ganhos eram 

incertos, não se davam ao luxo de dispensar, até porque no dia seguinte nunca se sabe 

quantos pedidos tocarão. 

Na nossa pesquisa exploratória pudemos notar que é frequente entre entregadores 

que usam bicicleta almejar a compra de uma motocicleta. A passagem da bicicleta à 

motocicleta é visto como uma ascensão na categoria, abrindo possibilidade de maiores 

ganhos e, é claro, menor desgaste físico. 

Em um grupo de Whatsapp nacional de mobilização para a greve do dia 1º de 

julho de 2020, um bikeboy do Distrito Federal expôs a sua realidade financeira ao dizer 

que passava o dia de trabalho com feijão e arroz (quando tinha) e granola. Outro, da 

cidade de São Paulo, afirmou que "para você ganhar um pouco tem que passar do seu 

limite". Um terceiro bikeboy, do estado de São Paulo, disse ganhar 400 reais por 

semana trabalhando seis dias das 11h00 da manhã às 4h00 da manhã. Disse que 

trabalhar de madrugada era melhor por causa da taxa dinâmica (parecia trabalhar, 

portanto, com a UberEats, que possui taxas dinâmicas). Esse bikeboy também afirmou, 

em tom de algo positivo ou de conquista, que "dá pra levar alimento pra casa". Isso de 

certa forma aponta para uma normalização de trabalhos em que não se consegue nem o 

dinheiro para alimentação através dele70. O próprio trabalho que ele exerce, se levarmos 

em conta que sua jornada semanal é de 102 horas, parece se enquadrar nisso, pois ele 

tem que uma jornada muito acima dos parâmetros aceitáveis atualmente na nossa 

sociedade. Além disso, ele afirmou que nem almoça direito: "Se tem vontade de comer 

                                                
70 A seguinte matéria na imprensa também aponta nesse sentido: "Entregadores de comida fazem fila para 
receber marmitas doadas em SP". UOL, 09/03/2021. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/03/09/entregadores-de-comida-fazem-fila-
para-receber-marmitas-doadas-em-sp.htm. Acessado em 09/03/2021. 
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e tem dinheiro no bolso, compro alguma coisa para comer. Não tenho, fico o dia inteiro 

sem comer... pra dar sustento pra casa... mas é assim por causa da pandemia". 

Em São Paulo, ao menos nos meses de mobilização para as paralisações nacionais, 

chamava atenção uma expressão usada entre os motoboys para designar aqueles que não 

aderem às paralisações ou que aceitam qualquer corrida e qualquer taxa. Esses eram 

chamados de "passa fome". Chamar alguém de "passa fome" era uma forma de 

demonstrar reprovação e se contrapor ao comportamento de alguém que estaria 

prejudicando a categoria, não aderindo à paralisação ou aceitando serviços que 

rebaixam as condições de trabalho e renda da categoria. Essa expressão em si é 

reveladora. Ao ser usada para se distanciar de quem estaria tendo essas atitudes por 

"passar fome" e não conseguir ficar sem trabalhar um dia ou sem aceitar taxas muito 

baixas, mostra por um lado a proximidade da fome, estando a categoria muito próxima 

desse limiar. Situação a qual se tenta distanciar no imaginário, utilizando essa própria 

expressão para designar o outro: o "passa fome". Em Florianópolis, o motoboy que não 

trabalha com aplicativos, o qual mencionamos anteriormente, continuou trabalhando 

com o pé quebrado, embora tendo reduzido a carga de trabalho. Em grupo de Whastapp 

disse certo dia, com o pé quebrado, que estava sem nada para comer em casa. A fome, 

mencionada mesmo para afirmar uma distância dela, está muito próxima quando não 

presente em certas situações na vida dos entregadores, seja trabalhando com aplicativos 

ou não. 

Como dissemos anteriormente quando tratamos das blitz policiais como 

abordagem de prevenção de acidentes, é frequente que os motoboys aleguem falta de 

condições financeiras para manter a moto regularizada. Até mesmo para conseguir a 

habilitação há relatos de falta de dinheiro. Isso faz com que alguns entregadores se 

cadastrem nos aplicativos para uso de bicicleta nas entregas, mas trabalhem na verdade 

usando motocicleta. A letra e videoclipe da música Motoboy, de MC DR indica também 

essa realidade: da falta de comida em casa, da falta de dinheiro para regularizar a moto, 

da perda da moto numa blitz71. 

                                                
71 O videoclipe da música de título Motoboy, publicado em 20 de setembro de 2020 no Youtube, está 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=v4ultAW0hNs&ab_channel=CanalKondZilla. 
Acessado em 17/02/2021. 
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A multidarização que acompanha as chamadas empresas de entrega por 

aplicativos, levou a uma amadorização do trabalho de entregas, pela facilidade de 

acesso ao trabalho. Para esses, que buscam na atividade uma viração, a inserção nem 

sempre é fácil. Um motoboy em Florianópolis declarou estar procurando trabalho fixo 

como faxineiro; outro, em São Paulo, disse ter desistido do trabalho como motoboy de 

aplicativo pois estava só "se lascando e passando raiva", e passou a vender acessórios 

para celular. Uma motogirl, respondendo a esse (ex) motoboy num grupo de Whatsapp, 

disse que fazia uns dias que não saía para trabalhar por desânimo. Outro motoboy de 

São Paulo escreveu também num grupo de Whatsapp que estaria revendo a mudança de 

profissão:  

Eu mesmo to desanimado com os app, to quase voltando pro meu antigo trampo. Sou 

serralheiro e soldador profissional. e sai do trampo pq tava rendendo bastante e fora a 

liberdade que eu tinha com os horários. Agr tá tudo difícil , além das taxas que vc roda 

quase o mesmo tanto que ganha e sujeito a tomar golpe e ser roubado na rua tá grande. 

Cabe notar também que o vocabulário com referências bélicas, bastante nítido 

entre os motoboys de grandes cidades como São Paulo, aponta uma situação em que a 

luta pela sobrevivência, física e financeira encontra analogia no imaginário desses 

trabalhadores à existência no campo de guerra. 

Um motoboy de Florianópolis disse fazer 60 centavos por quilômetro rodado com 

a Rappi. Sugeriu que vendendo balinha no sinal ganharia mais, arrematando: "imagina o 

cara morrer por causa de 60 centavos". Ou seja, explicitava que para uma atividade tão 

arriscada o baixíssimo pagamento tornava a situação mais indignante72. Para Antunes e 

Filgueiras (2020, p.36) "as baixas remunerações são condição essencial para a 

submissão dos trabalhadores a longas jornadas" de entregadores e motoristas de 

aplicativos, sendo que, principalmente no caso dos ciclistas, o salário por hora é inferior 

ao salário-mínimo nessa unidade de tempo. A pesquisa coordenada por Filgueiras e 

Lima (2020) constatou que os entregadores motociclistas tinham remuneração líquida 

em média de 1,78 salário hora mínimo antes da pandemia de covid-19 e de 1,35 salário 

hora mínimo após o início da pandemia no Brasil. Já os ciclistas ganhavam 0,84 e 0,58 

salário hora mínimo, antes e depois da pandemia respectivamente. Por outro lado, a 

                                                
72 Evidentemente, de um ponto de vista prevencionista e no qual a vida e saúde humana não possui 
equivalência em dinheiro, não existe diferença entre se arriscar por 60 centavos ou por 6 milhões de reais. 
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maior empresa de entrega de comida por aplicativo no Brasil, o iFood, teve um 

crescimento de 234% no semestre encerrado final de setembro de 2020, comparado com 

o ano anterior73. A redução dos ganhos dos entregadores pode estar relacionada ao 

aumento do número de entregadores, apesar do aumento do volume de pedidos, e 

também pela possibilidade maior de redução do valor das taxas e incentivos financeiros 

por parte da empresa, uma vez que os novos entregadores possivelmente tendem a 

aceitar mais facilmente valores rebaixados. 

Pesquisa realizada com entregadores de nove estados que participaram da 

paralisação de 1º de julho de 2020 apontou, a partir de declaração deles, que 59% 

tinham remuneração bruta de até 2000 reais, ou cerca de 2 salários mínimos, e  21% 

tinha remuneração bruta de menos de 1000 reais (Helena, 2020).  Pelo Pnad do IBGE, 

enquanto de 2012 a 2020 a renda média mensal real dos ocupados no Brasil aumentou 

7,4%, a dos condutores de motocicleta reduziu 6.4%. A renda média mensal dos 

condutores de motocicleta no primeiro trimestre de 2020 era de 1.199 reais, o que 

correspondia a 51,6% da renda média do total de trabalhadores ocupados (Manzano; 

Krein, 2020). Dois anúncios para motoboys, com carteira assinada, que circularam em 

um grupo de Whatsapp de Florianópolis pagavam os seguintes salários: 1000 reais na 

carteira mais 1 real por entrega; e 1470 reais na carteira mais 1,50 real por entrega. 

Ambos com moto e gasolina da empresa. É possível que o segundo anúncio tenha sido 

da mesma empresa que anunciou o primeiro, após não conseguir contratar motoboy nas 

condições oferecidas anteriormente. 

Ao menos em Florianópolis, trabalhar diretamente com os restaurantes não muda 

substancialmente a situação do motoboy. As casas não costumam assinar carteira e o 

risco em grande parte também recai sobre motoboy. Segundo motoboys, em casas 

muitas vezes os donos além de pagarem mal, destratam o motoboy. Tanto para os que 

trabalham diretamente com as casas quanto com aplicativos, o aumento dos valores 

pagos aos entregadores é uma preocupação e reivindicação de primeira ordem para eles. 

Não à toa as duas primeiras reivindicações das paralisações nacionais de entregadores 

                                                
73 "Prosus N.V. (Prosus) (Euronext Amsterdam: PRX; JSE: PRX) Today Announced Strong Results for 
the Six Months Ended 30 September 2020". Business Wire, 23 nov. 2020. Disponível em: 
https://www.businesswire.com/news/home/20201122005082/en/Prosus-N.V.-Prosus-Euronext-
Amsterdam-PRX-JSE-PRX-Today-Announced-Strong-Results-for-the-Six-Months-Ended-30-September-
2020. Acessado em 14/04/2021. 
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de aplicativos em julho de 2020 eram sobre aumento de taxas74 (Figura 5). As taxas ou 

salários pagos é algo central entre entregadores de aplicativos ao redor do mundo. Por 

exemplo, em Bangalore, na Índia, quando solicitados para apontar uma única coisa que 

gostariam que melhorasse, todos os entregadores responderam que queriam mais 

dinheiro. E quando perguntados se havia algo mais, responderam que 'não' e 

reafirmaram que queriam melhor remuneração (Graham; Woodcock, 2019). Num grupo 

de Facebook de motoboys de Florianópolis, quando perguntados por um suposto gestor 

de uma nova empresa de aplicativos de entrega sobre no que uma nova empresa poderia 

ser melhor em relação aos concorrentes, um motoboy respondeu: "Olha primeiro 

valorizar a classe entregador, segundo taxa de deslocamento acima de 3 km e taxa de 

espera se ficar mais de 10 minutos no restaurante pagar em média 1 real o km corrido 

suporte ágil pra resolver os problema que ocorrerem na entrega". 

O valor da taxa recebida se torna até mais importante na medida que os 

instrumentos de trabalho estão a cargo do trabalhador, sendo incorporados aos meios de 

subsistência (Cant, 2019). Os instrumentos de trabalho sendo parte dos meios de 

subsistência e sua manutenção sendo parte do mínimo para a reprodução social do 

trabalhador, significa que um número muito expressivo de motoboys não tem 

conseguido a renda suficiente para sua reprodução social quando consideramos que não 

conseguem manter suas motocicletas regularizadas e de acordo com as normas de 

segurança, por exemplo. A baixa remuneração praticamente impossibilita o uso de EPIs 

como uma jaqueta adequada para reduzir ferimentos em caso de queda, joelheiras, 

cotoveleiras e um bom capacete, como reporta um motoboy do Rio de Janeiro75. 

Um motoboy de São Paulo, explicitando o que parece ser um pragmatismo ou 

realismo, que permeia a categoria, diante das forças sociais em jogo, afirmou em meio à 

discussão sobre reivindicar ou não ser "CLT", que nenhuma dessas empresas vai assinar 

carteira. Sua reivindicação, comum na categoria, é a de boas taxas e local para ficar, 

parar, descansar... Outro motoboy, também de São Paulo, afirmou que as taxas caíram 

                                                
74 Manifestação de entregadores de aplicativos em Salvador, em 2019, também tinha no aumento das 
taxas e na segurança as principais reivindicações. Ver: "É uma escravidão!": entregadores de aplicativos 
protestam em Salvador. Esquerda Diário, 21/12/2019. Disponível em: 
https://www.esquerdadiario.com.br/E-uma-escravidao-entregadores-de-aplicativos-protestam-em-
Salvador. Acessado em 20/02/2021. 
75 Depoimento em: ALVES, Danilo. Motoboy: de vilão a herói. 2021. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uEPEAQ91f-4&ab_channel=RalfMT. Acessado em 25/03/2021. 
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muito nos últimos anos. Uma redução do poder aquisitivo parece ser uma percepção 

comum entre os motoboys que trabalhavam nessa atividade antes da era dos aplicativos. 

Terem vivido com outro padrão de ganhos financeiros, talvez também ajude a explicar 

que esses motoboys profissionais, mais antigos, pareciam ser os líderes da paralisação 

dos entregadores de aplicativos em julho de 2020, em São Paulo e também em outras 

cidades.  

Sobre as taxas, além de reclamação constante de valores baixos, principalmente 

em alguns aplicativos, também são frequentes as seguintes reclamações:  

 o entregador nada receber quando o cliente cancela o pedido enquanto o 

entregador se desloca até o restaurante, ficando o gasto do deslocamento a 

custo do entregador; 

 tempo de espera no restaurante não remunerado ou com remuneração 

baixa. O iFood paga uma taxa de espera na coleta do pedido quando o 

tempo ultrapassa 30 minutos. Para isso o entregador deve fazer uma 

solicitação no aplicativo. O valor da taxa de espera é metade do valor da 

taxa inicial, a que aparece na tela quando ele aceitou o pedido76. O tempo 

de espera também é uma reclamação em outros países, como na Austrália 

(Veen; Barrat; Goods, 2019). 

 deveria ser paga taxa de deslocamento até o restaurante, o que não é feito 

por todos os aplicativos. 

 

 

 

 

 

                                                
76 Em entrevista à rádio Itatiaia o Diretor Financeiro e de Estratégia do iFood, Diego Barreto, 
respondendo a questionamento sobre o tempo elevado de espera nos restaurantes, afirmou que uma vez 
que as taxas são pagas por rota e não por quilômetro rodado, os tempos de espera nos restaurantes já 
estariam contabilizados. Ouvir em: "Restaurantes de todo país podem ficar sem entregadores neste 
próximo fim de semana". Rádio Itatiaia, 22/07/2020. Disponível em: 
https://www.itatiaia.com.br/noticia/restaurantes-podem-ficar-sem-entregadores-nesse-proximo-fim-de-
semana. Acessado em 15/03/2021. 
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8. Conflito vida-trabalho, jornada e desgaste 

 

 

 

 

 

Como aponta Ping Sun (2019), comparado à manufatura na qual a separação 

temporal entre tempo de produção e tempo de reprodução do trabalhador é clara, os 

entregadores de aplicativo vivem uma separação menos nítida entre tempo de trabalho e 

de não trabalho. O que pudermos perceber em relação aos motoboys que fazem entrega 

de comida por aplicativos no Brasil é que as longas jornadas de trabalho e a necessidade 

ou obrigação de trabalhar no final de semana tendem a impactar sua vida afetiva e 

familiar. 

Jeff Fernandes, motoboy de Recife, relata em um de seus vídeos que, com 

dificuldade para bater suas metas, passara a trabalhar também à noite, além da jornada 

que fazia das 8h00 às 17h00. Tal fato, segundo ele, prejudicava a vida com sua 

namorada, que trabalha durante o dia e com quem mora. "Tão importante quanto o 

dinheiro é a família", ele diz.  A situação de conflito entre trabalho e vida fica explícito 

também quando afirma: "Meu irmão teve uma filha e até hoje eu não vi ela" (Fernandes, 

2020a). Nesse mesmo sentido um motoboy de Florianópolis afirmou em um grupo de 

Whatsapp que não importava até que horas ele trabalhava, pois o importante seria bater 

a sua meta. Ao mesmo tempo disse que chegava em casa depois das 23h00, com os 

filhos já dormindo. 

Uma reclamação frequente é a obrigação de trabalhar aos finais de semana. Isso se 

tornava mais explícito em relação ao sistema de pontuação da Rappi, que durante a 

maior parte de 2020 era usado abertamente pela empresa. Nele, para atingir uma 

pontuação que habilitasse o entregador a trabalhar durante a semana, ele tinha que ficar 
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logado nos finais de semana. Como descrito no panfleto da Figura 5: "Com o sistema de 

pontuação da Rappi, estamos sendo obrigados a trabalhar no fim de semana pra 

conseguir juntar os pontos pra trabalhar no resto da semana. A gente 

tem que poder escolher quando quer ligar o aplicativo e trabalhar!" 

A Rappi desde então modificou essa organização e a princípio não usaria mais 

esse sistema de pontuação. As regras que os aplicativos utilizam para gerenciar a força 

de trabalho estão em constante mudança e experimentação, mas mesmo no iFood é 

comum a percepção dos entregadores de que se não trabalharem final de semana 

acabam recebendo menos pedidos durante a semana. 

Alguns entregadores de aplicativos perguntados por Christie e Ward (2018) sobre 

cansaço, longas jornadas e os potenciais impactos na segurança, reportaram se sentirem 

exaustos pela natureza ininterrupta do trabalho, sempre atrás de mais um pedido para 

ganhar um pouco mais. Um motoboy de Florianópolis, que trabalha com aplicativos e 

diretamente com casas, expressou nesse sentido: "Pra quem trabalha isso há anos é 

cansativo, porque tu trabalha todo santo dia. Não tem folga, atestado, direito de passar 

um final de semana em paz. Tem que trabalhar todo dia". Conversando sobre aparelho 

celular com um entregador de São Paulo que usa bicicleta, em resposta a um comentário 

de que trabalhar com o celular deveria causar bastante desgaste ao aparelho, ele trouxe 

espontaneamente a questão do desgaste do trabalhador. Ele respondeu que tudo 

desgasta, a bicicleta, o celular e "o corpo a mente". Mencionou a dificuldade da situação 

e que apesar disso mal conseguia pagar as contas. 

Como dissemos anteriormente, a situação dos motoboys que trabalham 

diretamente com restaurantes parece não ser significativamente diferente dos que 

trabalham com aplicativos, aos menos em Florianópolis e no que diz respeito aos 

ganhos financeiros e jornada de trabalho. Por exemplo, em um grupo de Florianópolis 

um motoboy, provavelmente novato, perguntou o que os demais achavam de uma 

jornada das 11h00 às 23h30 recebendo 60 reais de arrancada e 1 real por quilômetro 

rodado. Outro motoboy que trabalha como OL do iFood em Santa Catarina disse 

trabalhar 13 horas por dia, mas considerava "top" o que estava ganhando, ao menos para 

suas expectativas. 

Pelo Pnad do IBGE, os condutores de motocicleta tiveram uma redução da jornada 

de trabalho de 12,9% de 2012 a 2016, mantendo cerca de 42,5 horas por semana do 
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primeiro trimestre de 2016 ao primeiro trimestre de 2020 (Manzano; Krein, 2020). Na 

pesquisa coordenada por Filgueiras e Lima (2020), os motoboys que trabalham com 

aplicativos tinham em média uma jornada de 9 horas e 3 minutos por dia, trabalhando 

5,8 dias por semana, somando uma média de 53,8 horas semanais. Entre aqueles que só 

trabalham com aplicativos, a jornada de trabalho se mostrou maior. Em média 

trabalhavam 10,7 horas por dia, 6,3 dias por semana, somando 66,9 horas de trabalho 

por semana. Em outra pesquisa, na qual 70% dos entregadores entrevistados utilizavam 

moto e 28% bicicleta, 77% disse trabalhar mais de 10 horas por dia, e cerca de 40% 

trabalhavam mais de 12 horas por dia (Helena, 2020). 

A pesquisa de Abílio etal (2020) com entregadores de aplicativos (entre ciclistas e 

motociclistas) apontou que 40,5% dos entrevistados disseram que antes da pandemia 

trabalhavam entre 4 e 8 horas por dia e 59,5% entre 9 e 15 horas por dia. Após o início 

da pandemia 52% disseram trabalhar nos 7 dias da semana e 25,4% afirmou trabalhar 6 

dias na semana. Após o início da pandemia de covid-19, houve um aumento para 43,7% 

dos que trabalham até 8 horas diárias e uma redução para 56,4% dos que trabalham mais 

de 9 horas diárias. Sendo que as faixas de carga horária diária que prevalecem após o 

início da pandemia são entre 9 e 10 horas e entre 11 e 12 horas diárias, ambas com 

19,8% dos entregadores. 

As longas jornadas sem o tempo devido para alimentação são reportadas por Jeff 

Fernandes:  

Minha mãe e minha sogra falou comigo também. Disse, 'Jefferson você tá muito magro...' 

Porque eu tava trabalhando demais não tava parando pra comer. Tá ligado, passava o dia 

inteiro na rua praticamente. Aí voltava lá de noite com o saldo lá em cima, 150, 160 reais, já 

cheguei fazer 197 reais, nunca fiz duzentos, tá. Mas minha saúde indo embora porque eu 

não me alimentava bem, tá ligado. Não me alimentava bem (Fernandes, 2020a). 

A má alimentação pode colocar a saúde em risco no médio e longo prazo, assim 

como a segurança em curto prazo, devido a fraqueza e perda da capacidade de atenção 

que podem resultar (Medeiros etal., 2014). 

Ter um local para usar banheiro, beber água, lavar as mãos é uma das principais 

reivindicações que aparecem entre os entregadores de aplicativos. Em uma reunião com 

motoboys de Florianópolis em maio de 2020, o fato de terem falado pouco mas terem 

exposto essa reivindicação e incômodo, ressalta a importância dessa estrutura para 
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trabalhar. Em 2021 o iFood começou a disponibilizar em algumas cidades pontos de 

apoio em restaurantes, onde os entregadores podem beber água, usar o banheiro e álcool 

em gel. Porém, só podem ser usados quando o entregador tem um pedido para coletar 

nesses restaurantes. 

As longas jornadas de trabalho dos motoboys que realizam entregas por aplicativo 

podem ser geradas pela convergência de diversos fatores. Os baixos valores pagos por 

entrega é um deles, o qual em parte pode ser até uma política da empresa para fazer o 

trabalhador ficar disponível por mais tempo. Outro fator é a redução de pedidos 

alocados o que pode fazer o trabalhador estender a jornada para conseguir os mesmos 

ganhos que obtinha anteriormente (bater sua meta), o que pode ser também resultado de 

uma política da empresa para o trabalhador ficar disponível por mais tempo. Um outro 

fator, como vimos, é intrínseco à forma de salário por peça. Nessa forma salarial, como 

já destacamos, passa a ser do interesse do trabalhador a intensificação do trabalho e a 

ampliação da jornada. 

É por se tornar interesse do trabalhador que inúmeros motoristas e entregadores de 

aplicativo do Brasil e de outros países produzem vídeos em seus canais no Youtube, 

mostrando a experiência de ficar 24 horas seguidas trabalhando. A existência em 

profusão desses vídeos é um indício da atração que exerce ao trabalhador a ampliação 

da jornada nessa forma salarial. A extensão da jornada de trabalho para aumentar a 

remuneração é um núcleo de sentido comum aos entregadores, por isso o vídeo indicado 

na Figura 9 não é meramente algo extraordinário com intuito de ganhar atenção e 

visualizações. De certa forma esse vídeo – assim com outros similares – explicita a 

lógica por trás do salário por peça com baixa remuneração. E por levar a ampliação da 

jornada ao limite, expõem o risco decorrente aos entregadores e aos demais usuários das 

vias da extensão da jornada dos entregadores77. Salário por peça com baixa 

remuneração torna as longas jornadas endêmicas, principalmente quando não há 

responsabilização da empresa que explora esse trabalho. 

 

                                                
77 Ao final do vídeo o motoboy diz "quase morri três vezes". Ele conta que chegou a dormir em cima da 
moto, sendo acordado por motoristas buzinando, pois estaria andando em zigue-zague na pista. 
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Figura - 9. Imagem de vídeo de um "desafio" 24h online de entregador-youtuber78. 

 

Às longas jornadas se soma o peso carregado nas costas, nas chamadas bags. 

Compras de supermercado, modalidade iniciada pela Rappi e posteriormente realizada 

também por outros aplicativos, por vezes geram conflito entre clientes e entregadores 

devido ao peso e volume das compras79. Segundo alguns motoboys a bag deve estar 

frouxa para conseguir apoiar o peso dela na moto (apoio esse que não é possível quando 

se usa bicicleta). Segundo eles, deixar a bag fixa na moto ou usar baú fixo, implica que 

o motoboy deverá pilotar com mais cuidado para não virar a comida. Em convenção 

coletiva de motofretistas fora prevista a proibição "do transporte de caixas e baús 

sustentados nas costas do motociclista" (Diniz; Assunção; Lima, 2005, p. 915). 

Porém, para não se caracterizar como motofretista profissional, o que obriga o 

motoboy a ter "placa vermelha", eles não podem usar o baú, sob risco de serem 

multados. Como a legislação é omissa sobre o uso de bags, elas têm sido permitidas 

pela polícia. Ilustrativo da situação, um motoboy de Florianópolis que havia trocado a 

                                                
78 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s2tnOyI1EGo. Acessado em 15/09/2020. 
79 Por exemplo, como relatado por um entregador: o cancelamento de pedido pelo cliente, devido ao 
entregador informar que não havia como levar 60 kg de ração, teria gerado uma dívida de mais de 200 
reais para o entregador. 
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bag por baú (caixa fixa) por causa do peso nas costas, após as blitz massivas que 

ocorreram na região em setembro de 2020, se sentiu obrigado a usar a bag novamente. 

Importante mencionar também que as bags podem dificultar que a pessoa role numa 

queda, agravando os ferimentos80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80 "Com explosão de apps e fiscalização falha, acidentes caem menos entre motociclistas em SP". Folha 
de São Paulo, 23/02/2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/02/com-
explosao-de-apps-e-fiscalizacao-falha-acidentes-caem-menos-entre-motociclistas-em-sp.shtml. Acessado 
em 12/03/2021; e "Capaz de provocar acidentes, mochila de entregador de app é alvo de polêmica". Hoje 
em Dia, 09/07/2019. Disponível em: https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/capaz-de-provocar-
acidentes-mochila-de-entregador-de-app-%C3%A9-alvo-de-pol%C3%AAmica-1.726251. Acessado em 
03/05/2021. 
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9. Organização e mobilização coletiva 

 

 

 

 

 

Grunberg (1983), comparando dados de fábricas da Chrysler no Reino Unido e na 

França, mostrou através de dados quantitativos e qualitativos a relação negativa que 

existia no trabalho industrial entre  a intensidade do trabalho (o esforço feito pelos 

trabalhadores na atividade) e a segurança dos trabalhadores. Analisando dados sobre 

mobilização e organização coletiva dos trabalhadores nas duas fábricas, com claro 

impacto na intensidade do trabalho, concluiu que “a melhor proteção à saúde e 

segurança dos trabalhadores deriva de uma organização forte e efetiva [dos 

trabalhadores] no chão de fábrica” (Grunberg, 1983, p.621). Continuando alguns anos 

depois sua pesquisa, ressaltou que “muito do que acontece no local de trabalho é, em 

grande parte, determinado por fatores sociais, em particular pelas relações de poder 

entre capital e trabalho” (Grunberg, 1986, p.520)81. No mesmo sentido Wallace (1987), 

estudando estatisticamente a segurança e saúde no trabalho de mineração de carvão nos 

Estados Unidos, concluiu que a militância dos trabalhadores reduzia a taxa de agravos à 

saúde através do seu impacto na redução da intensidade do trabalho. Historicamente, a 

                                                
81 Da perspectiva dos gestores das empresas, o aumento de output por hora de trabalho, isto é, o aumento 
da produtividade, pode ser conquistado por meio da intensificação do trabalho. Da perspectiva dos 
trabalhadores, o aumento do output pela intensificação do trabalho aumenta os riscos de fadiga, estresse, 
acidentes e agravos à saúde e, portanto, não seria um meio facilmente aceitável para aumento da 
produtividade. Por isso, a força dos trabalhadores, como coletividade ou classe nos locais de trabalho, de 
modo a alterar ou determinar em alguma medida elementos do ambiente e da organização de trabalho – 
como o ritmo e a carga – acaba sendo um importante determinante da saúde e segurança no trabalho, 
como enfatiza Grunberg (1983; 1986). Ao mesmo tempo, a força coletiva dos trabalhadores como 
obstáculo à intensificação do trabalho determina que os gestores busquem um real aumento de 
produtividade, isto é, um aumento da produção por unidade de tempo com o mesmo dispêndio de energia 
(isto é, sem ampliar o desgaste dos trabalhadores). 
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força da mobilização coletiva dos trabalhadores tem sido importante fator para melhoria 

do ambiente e das condições de trabalho (Dedobbeleer et al., 1990; Fuller; Suruda, 

2000; Grunberg, 1986; Navarro, 1983; Zoller, 2009).  

Devemos imaginar também que haja um efeito positivo da capacidade de 

mobilização e organização coletiva dos trabalhadores multidarizados sobre as condições 

de segurança e saúde no trabalho. 

Ao longo de 2020 e nos primeiros meses de 2021, além do chamado Breque dos 

Apps em julho de 2020, houve inúmeras mobilizações e protestos de motoboys que 

trabalham com aplicativos pelo Brasil. Aumento da remuneração, fim de bloqueios 

indevidos, reação a blitz e à apreensão de motos estiveram entre as principais questões 

que desencadearam ações coletivas. Em fevereiro e março os altos valores dos 

combustíveis também levaram os motoboys a se mobilizarem, principalmente seguindo 

na esteira dos caminhoneiros autônomos e dos motoristas de aplicativo, mais 

impactados com a alta dos combustíveis uma vez que o valor dos seus serviços não é 

reajustado. Dia 28 de fevereiro de 2021, motoboys em Osasco se manifestaram contra a 

ausência de promoções (os incentivos) pelo iFood na cidade. Diferente de outras 

manifestações, acompanhando virtualmente, essa pareceu ter sido puxada por motoboys 

que trabalham no modelo OL. É provável que por aqueles meses tenha aumentado o 

número de entregadores no modelo OL pois, como o caso de Jeff Fernandes em Recife, 

havia uma reclamação frequente nesse período que o aplicativo só "tocava" para OL. 

Coincidência ou não, alguns motoboys previam que a migração forçada de Nuvem para 

OL devido aos reduzidos pedidos distribuídos para os Nuvem, seria de interesse do 

iFood, pois, entre outras coisas, possuindo motoboys suficientes obrigados a cumprir 

horários, não seria mais necessário colocar incentivos e promoções aos entregadores. 

De forma geral, o Whatsapp tem sido um meio de comunicação e articulação 

dessas mobilizações, que tendem a ser construídas por fora de organizações sindicais. 

Por vezes até com rechaço aos sindicatos entre grande parte dos entregadores. As 

paralisações nacionais dos entregadores de aplicativos em julho de 2020 mostraram e 

reforçaram o que Pochmann e Moraes (2017) já apontavam sobre as tendências do 

proletariado do setor de serviços no Brasil.  

Ao depender cada vez mais do rendimento diretamente recebido, sem a presença do 

histórico salário indireto (férias, feriado, previdência etc.), as greves dos trabalhadores 
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tendem a seguir o padrão demarcado pela espontaneidade e horizontalidade nas relações de 

trabalho, o que pode valorizar o retorno de ideais que se assemelham ao velho anarquismo 

(Pochmann; Moraes, 2017, p.101). 

Por exemplo, a desconfiança ou mesmo repúdio aberto aos sindicatos, partidos e 

às instituições em geral, as formas horizontais de organização dos trabalhadores, foram 

características presentes no movimento dos entregadores de aplicativos, principalmente 

em São Paulo. Acrescente-se ainda a ação direta, sem mediações estatais, do movimento 

dos entregadores. Apesar do esforço do Sindimoto-SP de direcionar os motoboys a 

instituições do Estado como o MPT e a Justiça do Trabalho, o movimento grevista em 

São Paulo se direcionava diretamente às empresas de aplicativo.  

Como Cant (2019; 2020) enfatiza, o vazio de legislação trabalhista que essas 

empresas parecem buscar, abre ao mesmo tempo espaço para lutas diretas, mais 

autônomas e mais radicais na sua forma. Os entregadores não precisam anunciar greves, 

nem possuem instâncias de negociação e procedimentos a seguir, pois o mesmo 

conjunto da legislação trabalhista que garante direitos trabalhistas restringe a ação dos 

trabalhadores. Essa “precarização” das relações de trabalho, portanto, não 

necessariamente implicaria em fraqueza dos trabalhadores. Pode abrir espaço para lutas 

mais contundentes. Cant (2019) mostra isso com outros exemplos históricos: os 

operários da construção civil e os estivadores ingleses. A ausência de vínculo 

empregatício e legislação permitia aos estivadores um forte poder de barganha através 

de suas lutas. O processo histórico para lhes retirar esse poder culminou na incorporação 

deles como empregados formais de tempo integral das empresas, com salários fixos. 

A ausência de chefes ou supervisores humanos implica a ausência de uma 

intermediação e negociação de problemas e reivindicações, além de um poder 

disciplinar que poderia dificultar as ações coletivas desses trabalhadores (Cant, 2019; 

2020; Tassinari; Maccarrone, 2020;  Woodcock, 2020). Algo que é contornado pelo 

modelo OL do iFood e o Leve da Loggi. Por outro lado, a mudança constante de regras 

por parte das empresas, regras as quais em grande parte são desconhecidas dos 

trabalhadores (a chamada caixa preta algorítmica), modifica as próprias condições em 

que eles devem se organizar. Essa falta de poder sobre mudanças na organização do 

trabalho dificultaria o desenvolvimento das lutas dos entregadores de aplicativo, 

segundo Cant (2020). Por sua vez Woodcock (2020) aponta a possibilidade de que 
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exista muito mais formas de luta e resistência acontecendo, que nem a empresa e nem os 

pesquisadores conseguem tomar conhecimento.   

As mobilizações dos entregadores de aplicativos no Brasil durante 2020 e início 

de 2021, mostraram que, se por um lado a imprevisibilidade do caráter relativamente 

espontâneo e a ausência de amarras sindicais e legais pode constituir uma força dessas 

ações coletivas, por outro lado o caráter fluido dessa força de trabalho e a dificuldade ou 

falta de interesse em criar referências organizativas mais perenes e estáveis parece ser 

uma fraqueza. Talvez um exemplo disso tenha sido o fato da greve internacional de 

entregadores de aplicativos marcada para o dia 8 de outubro não ter ocorrido em 

nenhuma cidade brasileira. Com a dificuldade de realizar paralisações com alta adesão e 

de mais de um dia, as ações coletivas, em geral, parecem ter baixo impacto na atividade 

e nos ganhos das empresas de entrega por aplicativo. Provavelmente o maior impacto da 

paralisação nacional de 1º de julho de 2020, que teve uma considerável repercussão 

midiática, não tenha sido na atividade de entrega propriamente, mas na imagem das 

empresas, principalmente do iFood, a maior e mais visível entre essas empresas. As 

ações de Relações Públicas do iFood através de seu app, no seu canal do Youtube e em 

comerciais na TV logo após essa paralisação parecem reforçar essa hipótese. O apoio de 

clientes, do público, através de divulgação e comentários em mídias sociais 

provavelmente contribuiu para esse efeito da mobilização dos entregadores. 

Ainda não está clara, a partir dessas ações coletivas dos entregadores de 

aplicativos, a constituição de um poder, de uma organização forte e efetiva, que eleve a 

a outro patamar às condições de vida, saúde e segurança no trabalho. 
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Discussão 

Como aponta a OIT (2019), mudanças na organização do trabalho têm trazido 

maior flexibilidade para as empresas, porém têm trazido aos trabalhadores insegurança 

laboral, insegurança financeira e a ausência de proteção trabalhista, previdenciária e em 

SST. A terceirização de atividades para a multidão (crowdsourcing) quando ela é 

composta por pessoas que vivem essa atividade como trabalho e com motivação 

financeira (multidarização), tem se difundido como uma forma de organização de 

trabalho na última década. Os entregadores de aplicativo são um dos exemplos mais 

expressivos e de maior visibilidade desse modelo de organização de trabalho, o qual no 

imaginário social tem sido bastante associado à emergência de novas tecnologias de 

comunicação. Se por um lado essa forma de organizar o trabalho tem se caracterizado 

juridicamente pela ausência de vínculo empregatício e dos direitos associados a esse 

vínculo, por outro lado essa ausência de vínculo empregatício tem se legitimado em 

uma autonomia que esses trabalhadores gozariam, comparado aos trabalhadores com 

carteira assinada. 

Como vimos, as empresas de entrega por aplicativo experimentam diversos 

dispositivos de gestão para garantirem que haja força de trabalho para atender a 

demanda. Dispositivos esses que frequentemente tendem a reduzir as possibilidades de 

escolha dos entregadores de quando, quanto e em que condições trabalhar. Dos 

dispositivos de gestão que retiram a autonomia dos entregadores, o ápice e exemplo 

mais expressivo e visível tem sido o modelo OL do iFood, semelhante também ao Leve 

da Loggi. O uso da subordinação direta a um chefe/supervisor, o controle de horário de 

trabalho e a jornada diária estipulada, tornam o entregador um empregado como aquele 

de uma indústria fordista, porém sem os direitos trabalhistas e previdenciários daqueles. 

Além disso, eles estão sujeitos a toda sorte de arbitrariedades e regras postas pelos 

chefes/supervisores, pois têm estado à margem da legislação, ou pelo menos à margem 
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da aplicação da legislação existente. Abre-se assim uma fronteira porosa ao modus 

operandi do chamado crime organizado, presente nas metrópoles brasileiras. 

Uma gestão do trabalho deixada sem lei ou sem aplicação da lei encontra campo 

propício para migrar para o gangsterismo como modelo de gestão. Dentro do quadro 

econômico e histórico atual traçado por Pochmann (2021), o "banditismo" como uma 

das formas de gestão de uma "massa sobrante", juntamente com o "fanatismo religioso", 

são tendências que o Brasil atravessa. Observando o quadro ocupacional brasileiro no 

qual as três maiores ocupações seriam trabalho doméstico, atividades ligadas à 

segurança privada e entregador, ele conclui que se trata de “uma massa crescente de 

pessoas que dependem das migalhas das famílias muito ricas". Tendências essas que 

apontam para um reviver de características da Velha República (Pochmann, 2021). 

Massa sobrante de uma economia que já teve, na década de 1980, 1/3 do PIB composto 

pela produção industrial, mas que hoje conta com menos de 1/10 do PIB vindo da 

indústria, como em 1910 (Pochmann, 2016). 

A existência desse modelo, exemplificado no OL do iFood, que claramente foge 

dos patamares mínimos que foram instituídos historicamente na nossa sociedade para 

relações de trabalho justas e aceitáveis, coloca uma questão ética aos pesquisadores. 

Discutir aspectos da organização de trabalho no modelo OL e propor mudanças para 

prevenção de agravos à saúde dos trabalhadores nesse modelo, seria legitimar uma 

relação de trabalho que nos valores ainda instituídos na nossa sociedade, não deveria 

existir. A questão que fica em aberto quanto ao modelo OL, e que extravasa em parte o 

escopo que delineamos, é explicar e entender os fenômenos sociais, políticos e 

econômicos, e os mecanismos institucionais que possibilitaram a existência e a atual 

expansão de uma relação de trabalho tão claramente regressiva em termos históricos e 

de justiça social. 

A existência do modelo OL e a preferência que os entregadores tem percebido do 

iFood a esse modelo em relação ao Nuvem reforçam a tese de que o uso da 

multidarização pelas empresas de entrega por aplicativo visa fugir da legislação 

trabalhista e dos custos associados aos direitos dos trabalhadores. Algo que, como 

vimos, é até mesmo explicitado em falas de executivos e em anúncios de algumas 

dessas empresas.  
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Para Keith, Harms e Long (2020) o que seria comum aos trabalhos na gig 

economy é que os indivíduos seriam trabalhadores autônomos que poderiam decidir 

quando, onde e para quem trabalhar. Considerando que os entregadores de aplicativo 

são considerados uma das categorias que fazem parte da gig economy, a existência de 

um modelo como o OL aponta que essa autonomia não é o que há de comum a essas 

atividades em que se recebe por tarefa (salário por peça) sem vínculo empregatício. O 

que há de comum não é a autonomia, mas exatamente a ausência de vínculo 

empregatício e de direitos associados, além do próprio salário por peça. Nesse sentido, o 

modelo OL deixa claro que não é possível definir o trabalho organizado por empresas 

de aplicativo de entrega pela autonomia do trabalhador, mas sim pelo poder alcançado 

pelas empresas, expressado pela evasão de deveres trabalhistas independentemente do 

nível de autonomia do trabalhador na atividade. 

A precariedade vivida no trabalho e fatores de risco psicossociais relacionados a 

essa precariedade, como a insegurança laboral e a insegurança financeira, estão por sua 

vez relacionadas à dependência econômica dos trabalhadores multidarizados em relação 

a essa ocupação (Kalil, 2019; Schor etal., 2020). De um modo geral, e não apenas em 

relação a atividades multidarizadas como a entrega por aplicativos, a insegurança 

laboral e financeira se tornam fatores de risco psicossociais no trabalho na medida em 

que há uma dependência econômica ou uma dependência de outra ordem em relação a 

esse trabalho. À insegurança laboral e financeira, podemos acrescentar que a 

insegurança alimentar é outro fator de risco à saúde dos motoboys no Brasil que deve 

ser investigada com maior atenção, pois encontramos indícios da sua presença na 

categoria. No caso de entregadores de aplicativos, a insegurança alimentar representaria 

sem dúvida um alerta importante sobre um modelo de negócio baseado em elevados 

investimentos de capital de risco e numa força de trabalho de baixo custo composta por 

trabalhadores que, apesar de frequentemente carregarem o nome das empresas nas 

costas, muitas vezes não recebem o suficiente para se manterem distantes da fome. Esse 

cenário caracteriza uma integração e controle da "viração" como parte do modelo de 

negócios de uma empresa (Abílio, 2017); viração a qual uma significativa parcela da 

população brasileira tem recorrido historicamente para manter sua subsistência. 

Portanto, o alto capital investido, que em outros períodos criaria oportunidades de 

empregos como alternativa positiva à viração, agora com empresas como a de entregas 
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por aplicativo, abre oportunidades de "viração", mantendo e reproduzindo a situação de 

precariedade.  

Em 2018, 36,6% da população brasileira se encontrava em situação de insegurança 

alimentar. Em 2020, já sob efeito da pandemia de covid-19, esse número saltou para 

mais da metade da população, 55,2% (Rede PENSSAN, 2021). Em 2019, a média de 

renda per capita dos 50% da população brasileira de menor renda era de 430 reais82. 

Sendo que o rendimento per capita máximo dessa metade mais pobre da população foi 

de 861 reais em 201983. Historicamente os 50% de menor renda no Brasil ficam com 

apenas cerca de 10% da renda total do país, sendo que em 2019 essa porcentagem foi 

10,2%84. Pelas rendas médias dos motoboys que trabalham com entrega por aplicativo 

podemos inferir que há uma significativa intersecção entre o conjunto desses 

trabalhadores com o conjunto dos 50% de brasileiros com menor renda. Também 

podemos supor que haja uma intersecção, mesmo que menor, com a dos brasileiros que 

vivem em situação de insegurança alimentar. Num país que é o segundo do mundo em 

concentração de renda no 1% mais rico da população (PNUD, 2019), e em que cinco 

bilionários possuem patrimônio equivalente ao dos 50% mais pobres (Oxfam, 2018), 

fica claro que há muita margem para reduzir a desigualdade de renda, ampliando a 

porcentagem da renda total que fica com os 50% de menor renda. Tal direcionamento 

potencialmente reduziria a insegurança alimentar e também contribuiria como fator para 

reduzir a exposição a fontes de risco associadas ao trabalho precário. Além da tributação 

progressiva e eliminação de isenções que favorecem principalmente os muito ricos, algo 

que o Brasil é bastante deficiente (Fernandes; Campolina; Silveira, 2019; OIT, 2016), 

políticas de distribuição de renda podem ser realizadas também através de políticas 

                                                
82 "Metade dos brasileiros sobrevive com menos de R$ 15 por dia, aponta IBGE". O Estado de S. Paulo, 
06/05/2020. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,metade-dos-brasileiros-
sobrevive-com-menos-de-r-15-por-dia-aponta-ibge,70003293622. Acessado em 09/04/2021. 
83 "Síntese de Indicadores Sociais: em 2019, proporção de pobres cai para 24,7% e extrema pobreza se 
mantém em 6,5% da população". Agência IBGE Notícias, 12/11/2020. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29431-
sintese-de-indicadores-sociais-em-2019-proporcao-de-pobres-cai-para-24-7-e-extrema-pobreza-se-
mantem-em-6-5-da-populacao. Acessado em 09/04/2021. 
84 World Inequality Database. Income inequality, Brazil, 1980-2019. Disponível em: 
https://wid.world/country/brazil/. Acessado em 09/04/2021. 
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trabalhistas e previdenciárias que ampliem a renda do trabalho85 (Vaughan-Whitehead, 

2018). 

Em países em desenvolvimento, embora legislações trabalhistas rígidas em 

conjunto com precários sistemas de proteção social possam encorajar a informalidade e 

uma desigualdade salarial, as evidências mostram que regulações do mercado de 

trabalho, como o salário-mínimo, sindicalização e contribuições previdenciárias, em 

geral tendem a melhorar a distribuição de renda (Dabla-Norris etal., 2015). A 

diminuição da sindicalização, especificamente, é fortemente associada no mundo ao 

aumento de renda daqueles que estão no topo da pirâmide (idem). Os trabalhadores 

pobres são os mais beneficiados por regulações do mercado do trabalho como o salário-

mínimo, negociação coletiva86 e restrições à demissão (Dabla-Norris etal., 2015; OIT, 

2016; Vaughan-Whitehead, 2018). Nenhum desses mecanismos existe na relação de 

trabalho dos entregadores de aplicativo: não há um salário-mínimo, ou sequer taxa 

mínima determinada legalmente; os bloqueios (desativações) não possuem qualquer 

regramento; e não existe processo de negociação coletiva instituído. A ampliação das 

proteções trabalhistas para alcançar os trabalhadores em arranjos considerados atípicos é 

uma medida que serve também para redução de desigualdades econômicas (OIT, 2016). 

Políticas que ampliem o poder de barganha dos trabalhadores servem para reduzir 

desigualdades na estrutura produtiva (Tomaskovic-Devey etal., 2020). Nesse sentido, a 

capacidade desses trabalhadores desenvolverem formas de organização e mobilização 

fortes e perenes é fundamental para melhoria das condições de trabalho e para melhorar 

a relação saúde-trabalho.  

Pelo que vimos anteriormente, não devemos perder de vista que uma política para 

reduzir a precariedade e os fatores de risco psicossociais a ela relacionados, em 

atividades multidarizadas como a entrega por aplicativos, deve se direcionar à redução 

da dependência desses trabalhadores a essa atividade. A política econômica em nível 

nacional, embora encontre limitações num quadro global de desindustrialização, de 

relativa estagnação econômica e de baixa demanda por trabalho, tem potencial de 

                                                
85 Nos últimos anos tivemos políticas em sentido contrário, concretizada na chamadas "reforma 
trabalhista" em 2017 e na "reforma da previdência" em 2019, que iriam ter como um dos resultados a 
diminuição da renda do trabalhador através de diversos mecanismos (Barros; Oliveira, 2019). 
86 Após a aprovação da Lei 13.467/2017, a chamada reforma trabalhista, o Brasil passou a figurar desde 
na lista de investigados de violações trabalhistas, por violação da Convenção 98 da OIT que trata do 
direito de negociação coletiva. 
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impactar as condições de trabalho, a qualidade dos empregos e a dependência 

econômica a trabalhos precários. Políticas de redução da desigualdade acima 

mencionadas favorecem o crescimento econômico e podem impactar negativamente o 

crescimento apenas em países com os sistemas redistributivos muito robustos (Dabla-

Norris etal., 2015). Aumentar a renda dos mais pobres e da classe média favorece, a 

princípio, o crescimento econômico (idem). E há bastante evidência de que influência 

política cada vez maior dos ricos e a estagnação de renda dos pobres e da classe média 

são fator de crises econômicas e afetam negativamente o crescimento a curto e longo 

prazos. O aumento de poder da elite pode levar ao corte e ausência de bens públicos e 

de políticas públicas que beneficiam os pobres, e que aumentam a produtividade e o 

crescimento (idem). O Brasil tem sido um exemplo em que um alto patamar de 

desigualdade econômica se torna um fator de instabilidade política. Quando a 

instabilidade pende para o topo da pirâmide, políticas que não sirvam diretamente aos 

muito ricos passam a ser obstruídas e as próprias instituições são desvirtuadas para o 

atendimento dos interesses imediatos dessa elite, solapando a própria democracia, como 

temos observado em anos recentes no Brasil87. O que representa uma dificuldade muito 

                                                
87 A existência de um modelo de relação de trabalho como a do OL do iFood no Brasil, parece apontar 
também para uma obstrução de políticas e da legislação existente de proteção à base da pirâmide social. 
Mas fatos políticos em anos recentes apontam também nesse sentido, alguns dos quais bastante evidentes. 
A deposição da presidenta Dilma Rousseff em 2016 foi causada, segundo o presidente empossado Michel 
Temer, por ela não querer aplicar o programa ''Ponte para o Futuro'. Temer afirmou isso em encontro com 
empresários em Nova York. Um dos autores desse programa afirmou que se tratava de um programa que 
não passaria através de eleição. O 'Programa Ponte para o Futuro' começou a ser implementado 
imediatamente por Michel Temer, antes mesmo da votação do impeachment da presidenta no Senado. O 
Projeto de Emenda Constitucional 241, que determinaria o congelamento das despesas primárias por vinte 
anos foi enviado ao Congresso e aprovado naquele mesmo ano. Uma medida de austeridade fiscal 
inexistente em qualquer outro país, mesmo quando são aplicadas medidas de austeridade fiscal (pois o 
congelamento no Brasil foi nominal, apenas ajustado pela inflação do ano anterior e não na forma de um 
teto de porcentagem do PIB). Essas despesas compreendem os gastos com educação, saúde, ciência e 
políticas públicas que podem beneficiar os pobres e a classe média. Essa Emenda Constitucional foi 
considerada violadora dos Direitos Humanos pelo relator da ONU para a extrema pobreza e Direitos 
Humanos. No ano seguinte foi enviado ao Congresso e aprovada a chamada reforma trabalhista. Embora 
tenha sido chamada de "modernização trabalhista" pelos seus defensores, nas mais de cem alterações na 
CLT não houve nenhuma atualização para proteger os trabalhadores submetidos a novos arranjos de 
trabalho, como os trabalhadores de aplicativos, ou foi atualizada a legislação de acordo com 
conhecimentos estabelecidos de SST, como o limite de carregamento de carga passar a ser de 23kg (na 
CLT continuou sendo de 60kg). Pelo contrário, uma análise da reforma trabalhista mostra que a diretriz 
dela não foi modernizar, levando em conta interesses empresariais e dos trabalhadores, mas 
exclusivamente a redução de custos com a força de trabalho para os empresários. Ilustrativo foi ela ter 
inserido na legislação trabalhista brasileira um princípio do Código de Hamurabi de modo a reduzir os 
custos empresariais com indenizações por acidentes de trabalho, inserindo assim um princípio que nega a 
ideia de igualdade moderna, instituinte das sociedades liberais. Na eleição seguinte, em 2018, o candidato 
do partido da presidente deposta, o qual liderava as pesquisas eleitorais, foi preso e impedido de disputar 
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grande para que políticas de SST sejam efetivadas, incluindo a redução das próprias 

desigualdades. 

Foge ao nosso escopo uma discussão aprofundada sobre a política econômica que 

seria adequada para reduzir a dependência que se associa à precariedade do trabalho, no 

caso específico do Brasil. Porém mecanismos de distribuição de renda, de ampliação da 

renda do trabalho, de ampliação de demanda pelo aquecimento do mercado interno, se 

não são suficientes para sozinhas produzir uma hipotética reindustrialização com 

empregos de maior qualidade88, ao menos podem contribuir como tendência contrária à 

queda dos preços dos serviços (Benenav, 2019b). Como vimos, neste século a baixa 

demanda por trabalho tem um impacto social maior, com um amplificado fenômeno de 

subemprego em massa, pois hoje uma fração maior da população depende da venda da 

sua força de trabalho para sobreviver, em relação a cem anos atrás. Sendo assim, 

políticas que fomentem uma autonomia da vida e da reprodução social em relação ao 

mercado do trabalho tem também potencial de minimizar a dependência a um 

subemprego e a escala dessa dependência. Para fomentar essa autonomia, não se trata de 

distribuir renda para fomentar um mercado, mas de distribuição de riqueza e de não 

serem fomentadas políticas que concentrem a riqueza.  

A insegurança laboral e financeira, são fatores de risco à saúde mental e física 

(OIT, 2019) resultantes, em última análise, da dependência. Contudo, a relação entre 

esses fatores e a dependência é mediada por elementos da organização do trabalho. 

Entre eles estão as regras e normas de produção e a transparência dessas normas e 

regras. A intransparência dessas regras – a "caixa preta algorítmica" no caso dos 

trabalhadores de aplicativos – e mudanças rápidas e inesperadas de regras são alguns 

                                                                                                                                          
a eleição, apesar da recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU para que ele tivesse seus 
direitos políticos mantidos. Uma reforma da previdência que reduz a renda dos trabalhadores foi aprovada 
em 2019, sendo mais um vetor de desigualdade econômica, consequente de uma disparidade de força 
política que resulta por sua vez de uma extrema desigualdade econômica, ambas se retroalimentando. A 
declaração de Michel Temer está disponível aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=pP2IGTZOS4M&ab_channel=TheInterceptBrasil; A declaração de 
Roberto Brant, um dos formuladores do 'Ponte para o Futuro' está disponível aqui: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,vai-ser-preciso-dar-um-tranco-no-
congresso%E2%80%93diz-ex-ministro-de-fhc,10000026727; A declaração do relator da ONU sobre o 
'Teto de gastos' está disponível aqui: https://news.un.org/pt/story/2016/12/1571101-teto-de-20-anos-para-
gasto-publico-no-brasil-viola-direitos-humanos. Acessados em 14/04/2021. 
88 A ideia de que a história possa se repetir e que uma industrialização hoje significaria as mesmas 
relações de trabalho de décadas atrás, com semelhante qualidade de empregos em termos de estabilidade 
e proteção social é altamente problemática, pois não leva em conta as mudanças objetivas e subjetivas do 
chamado toyotismo ou acumulação flexível. 
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dos elementos da organização do trabalho que concretizam essas formas de insegurança. 

A falta de transparência das regras não se limita, no entanto, às regras automatizadas 

nos aplicativos. Os chamados bloqueios indevidos, não compreendidos ou não 

explicados são talvez o exemplo mais claro da relação da intransparência das regras 

com a insegurança laboral e financeira. Elas afetam a capacidade de escolha do 

trabalhador e, portanto, a condição necessária para a efetiva autonomia do trabalhador 

preconizada no modelo de negócios das empresas. Associada a procedimentos 

arbitrários ou autoritários, ou à ausência de suporte adequado ao trabalhador por parte 

da empresa, a falta de clareza ou transparência tem resultado em risco de 

desentendimentos e violência física entre entregadores e clientes. A transparência e o 

acesso às regras de trabalho e produção embutidas nos aplicativos é uma condição 

necessária para a efetividade de uma regulação dessa atividade em termos de prevenção 

em segurança e saúde, e da efetividade da fiscalização dessa regulação. A 

automatização do gerenciamento não justifica a falta de clareza e transparência das 

regras de gerenciamento do trabalho. 

A transparência das regras é também condição necessária para que haja menos 

assimetria de poder e uma condição de autonomia do trabalhador compatível com o 

preconizado pelas empresas de entrega por aplicativo e valorizado pela maioria dos 

motoboys entregadores de aplicativo. Mas, como salientamos, essa transparência não é 

condição suficiente para eliminar ou evitar determinados riscos laborais. O conteúdo das 

regras é fundamental. Não basta que as normas de trabalho e produção sejam 

transparentes, é necessário que elas não constituam uma fonte ou fator de risco, seja de 

acidentes ou de adoecimento. Isoladamente, a transparência não parece determinar uma 

melhoria da organização do trabalho que promova a saúde dos trabalhadores. 

O risco de acidentes aparece como a questão de segurança e saúde mais premente 

entre os motoboys que trabalham com aplicativos. Questão essa presente na atividade de 

motoboy, seja ou não trabalhando para empresas de aplicativo. O conhecimento 

estabelecido sobre prevenção de acidentes nessa atividade, inclusive na forma de lei, 

precisa assim ser transposto às formas de gestão do trabalho das empresas de aplicativo, 

regulando-as. Valor das taxas pagas/salário por peça, incentivos financeiros, limites de 

tempo, tempo de espera, impossibilidade ou restrições em rejeitar pedido, necessidade 

de manusear o smartphone enquanto pilota, são fatores que formam a organização do 
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trabalho nas empresas de entrega por aplicativo e que estão relacionados ao risco de 

acidente. A amadorização associada ao crowdsourcing e à multidarização soma como 

um fator para maior risco de acidentes. 

Uma resposta do Estado ao número de acidentes com entregadores motociclistas 

na China e também no Brasil tem sido o uso da força policial para fiscalizar normas de 

trânsito e de equipamentos. Deixando de lado aspectos organizacionais do trabalho, e 

responsabilizando unicamente os trabalhadores pela prevenção, esse modelo de 

intervenção possui não apenas limitações evidentes como potencialmente introduz 

outros fatores de risco à segurança e saúde dos entregadores de aplicativo. Um modelo 

de segurança que vise maximizar a prevenção deve eliminar ou restringir normas de 

produção que induzam o trabalhador a se arriscar mais, além de permitir uma margem 

de decisão e autonomia para o trabalhador aplicar seu conhecimento e experiência na 

atividade, de modo a tomar decisões baseadas em critérios de segurança e a formular 

compromissos dinâmicos entre os objetivos de produção e segurança. 

O salário recebido pelos motoboys entregadores de aplicativo, em geral próximo 

ao salário-mínimo por hora, evidentemente tem impacto direto na condição financeira 

deles (Filgueiras; Lima, 2020). A baixa remuneração e a incerteza da renda se tornam 

um mecanismo de extensão da jornada de trabalho: salário por peça com baixa 

remuneração é uma fórmula para gerar um padrão de altas jornadas de trabalho. Altas 

jornadas que podem impactar a saúde, a vida pessoal e afetiva e ampliar os riscos de 

acidente (OIT, 2019). A condição financeira resultante da baixa remuneração, com a 

ausência de proteção trabalhista e previdenciária, induz ao "presenteísmo". O motoboy 

pode acabar trabalhando mesmo com machucados e fraturas decorrentes de acidentes de 

trabalho, como verificamos. Condição financeira essa, no entanto, que não é exclusiva 

dos motoboys que trabalham com empresas de aplicativo. A remuneração recebida 

influencia os riscos assumidos no trabalho. Como os motoboys que trabalham com 

aplicativos são responsáveis pelos seus instrumentos de trabalho, a condição financeira 

que vivem os impedem em grande parte de manterem o equipamento adequado às 

normas estabelecidas e de comprarem equipamentos de proteção eficazes e de boa 

qualidade. A condição financeira, relacionada à remuneração que recebem, pode 

impactar até mesmo a capacidade de prover alimentação, como observamos 

anteriormente. 



 

 121 

Tendo em conta que o salário deve ser suficiente para prover minimamente a 

reprodução social do trabalhador e de sua força de trabalho, e tendo em conta que os 

instrumentos do trabalho entram no custo de reprodução social do trabalhador como 

força de trabalho no caso dos motoboys que trabalham com aplicativos; a situação de 

estresse a ansiedade com as blitz policiais e o relativo grande número de multas e de 

apreensão de motos que ocorrem em algumas dessas operações apontam que a 

remuneração recebida tem sido com frequência insuficiente para reprodução social 

desses trabalhadores. A remuneração, principalmente na forma de trabalho autônomo e 

de salário por peça, é um fator fundamental de impacto na segurança e saúde desses 

trabalhadores. Assim, a má remuneração desses trabalhadores que prestam serviço e que 

precisam manter seus instrumentos de trabalho, implica um aumento de risco não só 

para eles, mas para o público em geral, que utiliza as mesmas vias. 

A amadorização de massa que empresas de entrega e transporte por aplicativo 

utilizam, colide com a regulamentação profissional existente, podendo acarretar na 

prática um rebaixamento dos parâmetros de prevenção em segurança e saúde no 

trabalho. É o que ocorre com o uso das mochilas (bags), em vez de baús fixados nas 

motos, no caso dos motoboys que trabalham com aplicativos. De fato, o uso das bags 

encontrou difusão não apenas entre os motoboys que trabalham com aplicativos. A 

partir de critérios de produção, em geral os motoboys consideram a bag mais eficiente 

para entrega de comida, pois absorve melhor os impactos da pilotagem, não derramando 

ou estragando os alimentos, permitindo o uso de uma velocidade maior de pilotagem. Já 

o baú, para carregar comida, parece ser uma melhor opção se seguirmos critérios de 

segurança e saúde, pois o peso não fica nas costas do motoboy e não amplia o risco de 

acidente e de ferimentos mais sérios como no caso da bag. No entanto, o uso do baú na 

moto configura atividade de transporte pela regulamentação existente, o que implica, 

por exemplo, que o veículo seja regularizado para o exercício da atividade (tenha placa 

vermelha). Uma vez que a legislação nada fala sobre o uso de mochilas, para os 

motoboys utilizarem suas motos com placa comum (a placa cinza), eles não podem 

utilizar baús, mas tão somente as bags. Portanto, o tema do uso de bags, baús e 

regulamentação das motocicletas para a atividade de transporte, necessita ainda ser 

amplamente discutido pelos diversos atores envolvidos: empresas, motoboys que 

trabalham com aplicativos, os que não trabalham com aplicativos e representantes do 
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Estado, levando em conta as questões relativas à segurança e saúde no trabalho. Sob o 

aspecto estrito da segurança e saúde no trabalho o uso da bag é um retrocesso em 

relação ao baú fixo.  

A relação da bag com aumento de risco de acidente, de ferimentos mais graves em 

caso de acidente e das implicações ao corpo de usá-la, é algo que ainda merece ser mais 

estudado. Por critérios de SST, os objetos de entrega deveriam ser acondicionados em 

caixas fixadas na moto. Com o desenvolvimento de soluções de design e concepção 

pensando em caixas fixas de transporte de comida em motocicletas, o problema de 

danificar a comida durante o transporte poderia ser superado. Porém o uso dos baús ou 

de bags, para além das questões práticas da atividade, comportam questões referentes a 

legislação e provavelmente também de custo a esses trabalhadores, já que precisam 

comprar seus instrumentos de trabalho. Nesse contexto de tendencial amadorização de 

massa o uso de bags ou baús precisa ser estudado levando em conta todos os aspectos 

envolvidos, de modo que a imposição de uma norma de SST não implique o surgimento 

ou agravamento de riscos psicossociais. 

Além das bags, podemos destacar outras questões relevantes que merecem ser 

estudadas. Por exemplo, o conteúdo do tempo do modo de espera e possíveis 

implicações à saúde.  

A fonte de reconhecimento nos motoboys em geral, e nos que trabalham com 

aplicativos em particular, também é uma questão a ser investigada, por sua relação com 

a construção de identidade e a saúde mental. Haveria consequências, negativas ou 

positivas, da ausência de chefe na construção da identidade no caso dos que trabalham 

com aplicativos? 

A autonomia desses trabalhadores é um campo para pesquisa: qual a importância 

dela para proteger a saúde e como ela poderia ser ampliada de modo a beneficiar sua 

saúde e segurança? 

Outra questão em aberto é qual seria uma medida ou valor pago efetivo para que o 

tempo de espera no restaurante para retirar o pedido não reverta em tentativa de 

compensar esse tempo assumindo maior risco na pilotagem. 

Diversos fatores que podem afetar a saúde e segurança desses trabalhadores, os 

quais apareceram nessa pesquisa exploratória e descritiva podem ser melhor estudados 

na relação com a saúde desses trabalhadores: como as altas jornadas, a incerteza de 
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renda e os bloqueios (desativações) que geram insegurança laboral e financeira, a falta 

de transparência nas regras e o nível de controle que possuem sobre a organização do 

trabalho e, no caso principalmente de outras ocupações multidarizadas, o impacto das 

avaliações individuais. 
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Proposições 

Apesar das limitações de uma pesquisa exploratória e das limitações específicas 

dos procedimentos empregados, com base no conhecimento estabelecido por pesquisas 

anteriores envolvendo motofretistas e a organização do trabalho que envolve os 

trabalhadores de aplicativos, é possível propor algumas ações preventivas à segurança e 

saúde dos trabalhadores no trabalho de entrega por aplicativo em motocicleta.  

Como pontua a Organização Internacional do Trabalho, o trabalho mediado por 

plataformas digitais, como a dos entregadores de aplicativo, abre oportunidades de 

avanços de segurança e saúde,  

como aumentar o controle dos trabalhadores sobre os seus horários de trabalho, aumentar o 

equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e transpor trabalhos normalmente realizados na 

economia informal para o setor formal, onde poderá existir uma maior proteção e legislação 

em matéria de segurança e saúde (OIT, 2019, p. 53). 

Porém, para que essas oportunidades se concretizem é necessário que medidas 

sejam tomadas, passando por políticas de regulação. Quanto a isso é importante reforçar 

a importância da pesquisa realizada por Kalil (2019) e das propostas que o autor 

chegou, de modo a adequar a legislação trabalhista brasileira a essa nova relação de 

trabalho, garantindo direitos trabalhistas e mantendo ao mesmo tempo uma autonomia 

relativa valorizada pelos trabalhadores. A criação da figura jurídica do trabalho 

dependente, ao lado dos já existentes trabalho autônomo e trabalho subordinado, com os 

direitos descritos por Kalil (2019) embasados na sua pesquisa empírica, nos parece 

adequada também ao caso dos entregadores de aplicativo. 

Para além do endosso à proposta de regulação trabalhista desenvolvida por Kalil 

(2019), e evidentemente sem o intuito de esgotar as medidas e propostas em SST 

cabíveis, elencamos a seguir algumas proposições para a melhoraria das condições de 

segurança e saúde no trabalho dos entregadores de aplicativos que operam com 

motocicletas, de modo a ajudarem também a concretizar as oportunidades de avanço em 
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SST observadas pela OIT (2019). As proposições que apresentamos têm como 

pressupostos dois elementos que caracterizariam a organização do trabalho das 

empresas que fazem uso da multidarização: o salário por peça e uma autonomia do 

trabalhador (o status de trabalhador não subordinado). 

 

I. Fim de modelos com subordinação como se os trabalhadores fossem 

empregados e de ausência de direitos como se fossem autônomos, exemplificado 

pelo modelo OL do iFood.  

Para além de negarem um sentido mínimo de justiça laboral e social, o trabalho 

com chefe, controle de tempo e jornada de trabalho fixada, sem direitos trabalhistas que 

um empregado teria, nega completamente as oportunidades de avanço em SST expostos 

pela OIT (2019). Expõe além disso os trabalhadores ao poder discricionário e sem 

limite legal de chefes, numa fronteira porosa ao gangsterismo. Poder esse que, na 

atividade, por exemplo, gera situações rotineiras de impedimento para o entregador 

realizar suas necessidades fisiológicas e se alimentar.   

 

II. Regras que dêem efetivas condições e liberdade para os entregadores 

rejeitarem pedidos: 

 Devem ser disponibilizadas de forma clara ao entregador o valor a ser 

recebido, local de coleta e de entrega e distância do local de coleta e de 

entrega. No caso das chamadas taxas dinâmicas, o multiplicador 

também deve ser informado, assim como o valor base89. 

 O direito à rejeição de pedidos deve ser ilimitado, sem inibições por 

punições financeiras ou por meio de redução de recebimento de 

pedidos; 

 O aplicativo do entregador deve possuir comando para rejeição de 

pedidos; 

                                                
89 Como veremos adiante, no caso de entregadores que utilizam veículos de duas rodas incentivos 
financeiros, como promoções ou taxas dinâmicas, por tempo relativamente curto, como de poucas horas, 
ampliam o risco de acidente e por isso não devem existir. 
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 O pedido deve ficar disponível para aceite ou rejeição do entregador 

por tempo suficiente para ele ler as informações e tomar a decisão 

conscientemente; 

 Não devem ser estabelecidos incentivos financeiros ou de outra 

natureza para adesão a configurações de aceitação automática de 

pedidos; 

 Os pedidos devem ser distribuídos a um entregador por vez, de modo 

que não haja uma competição entre entregadores para aceite do pedido. 

A liberdade de rejeitar pedidos, e as condições organizacionais para essa efetiva 

liberdade, são importantes como fator de prevenção de acidentes de trabalho. Ainda 

mais que o crowdsourcing ou a multidarização se sustentam sobre uma tendencial  

amadorização de massa. A liberdade de rejeitar rotas é o corolário em matéria de 

segurança a uma força de trabalho composta por uma multidão que pode ser amadora, 

com diferentes experiências na atividade. A possibilidade, de fato, de rejeitar pedidos 

permite que os critérios de segurança possam prevalecer nas decisões dos entregadores. 

Essa liberdade para rejeição de pedidos é coerente também com a autonomia 

preconizada a essa forma de organização do trabalho e reduz a assimetria de poder entre 

a empresa e os trabalhadores, ampliando a possibilidade de manutenção de taxas pagas 

aos entregadores em patamares melhores. 

 

III. Regras que dêem efetivas condições e liberdade para os entregadores 

escolherem, quando, quanto e onde trabalhar: 

 Os entregadores devem poder escolher as regiões onde preferem 

trabalhar a qualquer momento, assim como o tempo e dias que ficam 

disponíveis (logados), sem que qualquer tipo de sistema de pontuação 

ou ranqueamento se coloque como obstáculo a essa liberdade, e sem 

que acarrete punições de qualquer tipo, como redução de pedidos 

distribuídos ao entregador. 

Essa medida, além de ser coerente com a autonomia preconizada nessa forma de 

organização do trabalho, visa o aumento do controle pelo trabalhador sobre seus 

horários de trabalho e o melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal (OIT, 2019). 
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IV. Transparência das regras, inclusive as automatizadas pelos algoritmos dos 

aplicativos. Os programas e algoritmos dos aplicativos deveriam ser de livre 

acesso, a todo momento, aos trabalhadores, a seus representantes e à fiscalização 

do Estado. 

A transparência das regras e a certeza da continuidade das mesmas associada a 

essa transparência, tem como objetivo reduzir incertezas e a insegurança laboral e 

econômica. Para efetividade dessa transparência, uma discussão em aberto é se os 

programas e seus algoritmos devem ficar sob controle público ou privado. 

 

V. Reclamações de clientes ou estabelecimentos não deveriam gerar punições 

imediatas ao entregador, como por exemplo bloqueios e desativações, sem a devida 

apuração do ocorrido.  

O propósito é reduzir a insegurança laboral e o sentimento de injustiça O 

estabelecimento de código de confirmação de entrega tem potencial de eliminar um dos 

fatores atuais dos chamados bloqueios indevidos, segundo os entregadores: o problema 

de clientes receberem o pedido e reclamarem não o terem recebido. No entanto, o 

código de confirmação não age sobre a assimetria de poder entre a empresa de 

aplicativo e o entregador, que gera externalizações a esse último de riscos de 

insatisfação ou de má índole de clientes. 

 

VI. O estabelecimento de locais em pontos das cidades nos quais os 

entregadores possam descansar, almoçar, usar banheiro e se hidratar. 

 

VII. Estabelecer em Lei equação para valor de taxa mínima, levando em conta a 

distância para coleta e entrega, a variação do preço de combustível, custo de vida 

na cidade e a inflação.  

O valor mínimo acima dos valores praticados atualmente é necessário para que se 

possa aplicar a medida preventiva de acidentes que é a extinção dos incentivos 

financeiros em determinados horários, sem que essa eliminação impacte negativamente 

na renda do trabalhador. Como vimos, o valor recebido é elemento importante para que 

não haja longas jornadas de trabalho, e o estabelecimento de uma equação de valor de 

taxa mínima por entrega impede que o valor da taxa caia para valores menores do que o 



 

 128 

necessário à reprodução social do trabalhador, à manutenção dos seus instrumentos de 

trabalho e à compra e manutenção de equipamentos de segurança.  

A proposta seria de uma equação análoga à tabela de frete para caminhoneiros 

(Lei 13.703/2018), com a vantagem de que, no caso dos trabalhadores de aplicativo, a 

fiscalização dos valores da tabela seria muito mais simples por ficarem registradas no 

aplicativo do entregador. 

 

VIII. Se houver limite de tempo para coleta do pedido, esse tempo deve ser 

suficientemente grande para um entregador novato chegar no prazo com 

tranquilidade. 

Uma vez que a supervisão é automatizada, o que dificulta a negociação do 

trabalho prescrito, e as empresas operam com um princípio de multidão amadora, se 

torna importante, para que o tempo prescrito não se torne um fator de risco de acidente, 

que não exista prazos prescritos ou que esses prazos sejam bastante grandes. 

 

IX. Os tempos prescritos para coleta e entrega devem prever uma velocidade 

menor  e adequada à segurança quando estiver chovendo. 

 

X. O tempo de espera no local de coleta do pedido deve ser remunerado caso 

haja tempo prescrito para chegar ao local. 

A remuneração deve ser suficiente para que os entregadores não sintam 

necessidade de compensar o tempo de espera aumentando a velocidade ou mudando o 

modo de pilotagem. 

 

XI. Não deveria haver incentivos financeiros (promoções ou taxa dinâmicas) ou 

de outro tipo para trabalhar quando estiver chovendo ou em situação climática 

que implique aumento de risco de acidente. 

 

XII. Não deveria haver incentivos financeiros (promoções ou taxas dinâmicas) 

com tempo limitado de algumas horas durante um dia.  

Incentivos financeiros com duração de poucas horas potencialmente induzem a 

que o entregador intensifique o trabalho, ampliando risco de acidente, de modo a fazer o 
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máximo de entregas no período promocional. É necessário verificar o efeito de 

incentivos financeiros com duração de, por exemplo, um final de semana inteiro na 

pilotagem do entregador. 

 

XIII. As vedações do artigo 1º da Lei 12.436/2011 também deveriam ser aplicadas 

aos motociclistas que fazem entregas por aplicativo, de modo que não haja esses 

estímulos ao aumento de velocidade: 

I - oferecer prêmios por cumprimento de metas por números de entregas ou prestação de 

serviço;  

II - prometer dispensa de pagamento ao consumidor, no caso de fornecimento de produto ou 

prestação de serviço fora do prazo ofertado para a sua entrega ou realização;  

III - estabelecer competição entre motociclistas, com o objetivo de elevar o número de 

entregas ou de prestação de serviço. 

 

XIV. Limite máximo de jornada de trabalho diária. 

Esse limite visa responder a vários aspectos de prevenção em SST: de risco de 

acidentes, de agravos à saúde e manutenção de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. 

Uma vez que os entregadores podem trabalhar para diferentes empresas, se faz 

necessário o desenvolvimento de um sistema de compartilhamento de dados do horário 

logado de cada entregador. Certamente a jornada não deve exceder 10 horas diárias, 

tomando como parâmetro a atual legislação. A redução da jornada de trabalho 

evidentemente contribui para prevenção em SST, mas a sua redução, mais do que 

relacionada a estudos técnicos, é determinada pelas forças sociais na relação capital-

trabalho. 

 

As proposições acima apresentadas não esgotam de modo algum o tema. Mais 

pesquisas podem aperfeiçoá-las, modificá-las e acrescentar propostas para aspectos da 

organização do trabalho que não foram abordadas aqui. Importante ressaltar que essas 

proposições não passaram por validação dos trabalhadores. 

. 
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