
A ‘economia comparti lhada’ está mudando a paisa-
gem do trabalho ao promover um modelo que facilita 
o acesso ao trabalho, mas precariza ainda mais a força 
de trabalho. O trabalho evoluiu do emprego de longo 
prazo para uma série de empregos e, novamente, vê-se 
reduzido agora à prestação de tarefas pontuais. 

As empresas de transporte em rede (TNCs, do inglês 
Transportati on network companies), como o Uber, es-
tão impulsionando o crescimento de trabalho menos 
formal no transporte de passageiros via um modelo de 
negócio que desafi a a abordagem tradicional da oferta 
e da procura no transporte de passageiros, bem como 
a maneira pela qual o valor é criado, distribuído e con-
trolado. Essas empresas se anunciam como mercados 
eletrônicos que conectam clientes a motoristas. Elas 
argumentam que não são operadoras de táxi e, por 
isso, operam à margem da regulamentação do setor no 
tocante aos requisitos para o licenciamento, seguro e 
seleção de motoristas. 

O Uber alega oferecer fl exibilidade a seus ‘parceiros’ 
(usuários e motoristas), mas dirigir para o Uber pode 
mostrar-se árduo. Muitas matérias jornalísti cas suge-
rem que os motoristas do Uber não recebem o salário 
mínimo estabelecido por lei. Em alguns casos, os moto-
ristas não ganham nada em certos turnos. 

Uma pesquisa feita pelo Uber em 2015 revelou uma 
proliferação de trabalho de meio período (Hall and 
Krueger, 2015) no que Robert Reich, ex-ministro do 
trabalho de Clinton, denomina de economia de ‘com-
parti lhamento das migalhas’, em que ‘a maior parte do 
dinheiro vai para as empresas detentoras do soft ware. 
Os restos vão para os trabalhadores sob demanda […]. 
O novo trabalho sob demanda transfere todos os ris-
cos aos trabalhadores e elimina por completo normas 
mínimas’ (Reich, 2015). 

O Uber pode mudar os preços quando quer enquanto 
os trabalhadores não têm nenhuma infl uência sobre a 
determinação dos preços. Promoções oferecendo tari-

Global Labour Column

Número 239, junho de 2016 

htt p://column.global-labour-university.org/

ApoioNicolas Pons-Vignon, E-mail: Nicolas.Pons-Vignon@wits.ac.za
Mbuso Nkosi, E-mail:  Mbuso.Nkosi@global-labour-university.org

University of the Witwatersrand

fas reduzidas, introduzidas de tempos em tempos para 
impulsionar a demanda e o conhecimento dos consu-
midores, tornam instáveis os rendimentos dos motoris-
tas. Desde o começo de 2016, o Uber reduziu as tarifas 
em mais de cem cidades nos Estados Unidos e Canadá, 
em alguns casos em até 45% (Lazzaro, 2016). Também 
houve cortes de tarifas em Perth, Brisbane, Istambul, 
Paris, Auckland e em cidades da Índia, África do Sul e 
Costa Rica. O Uber alega que tarifas reduzidas aumen-
tam a demanda e, portanto, implicam em ‘menos tem-
po gasto em espera e em mais dinheiro para os mo-
toristas’ (Uber News Room, 2016), mas os motoristas 
do Uber em Washington DC ti veram que aumentar sua 
produti vidade em 45% quando o Uber reduziu as tari-
fas em fevereiro de 2015. Em Detroit, os motoristas ga-
nham apenas US$ 0,30 por milha com as novas tarifas. 
O Uber também aumentou sua comissão de alguns no-
vos motoristas em 30%. Investi mentos em carros luxuo-
sos, que são, posteriormente, rebaixados a plataformas 
mais baratas, também elevam os custos dos motoristas.

Rendimentos instáveis forçam os motoristas a trabalhar 
mais horas para cobrir as taxas, os emprésti mos para 
pagamento dos veículos e o combustí vel. Um motoris-
ta do Uber disse ao New York Post que, ‘Eu tenho que 
trabalhar 16 horas por dia para ganhar o sufi ciente para 
sustentar minha família […]. Na semana passada, eu 
trabalhei 19 horas um dia e dormi no carro no aeropor-
to JFK’ (Furfaro & Roberts, 2016). 

Os motoristas do Uber fi cam de fora da legislação tra-
balhista existente porque o Uber argumenta que seus 
motoristas são autônomos, que usam seu próprio 
equipamento e que estabelecem seu próprio horário 
de trabalho. Essa classifi cação é enganosa: os motoris-
tas interagem com um sistema gerencial automati za-
do, mas ‘de fato, o Uber controla muitas das maneiras 
como os motoristas se comportam no trabalho’ (Simo-
nite, 2015).

Os motoristas devem observar requisitos detalhados 
com relação à limpeza dos veículos, aos horários de 
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chegada para pegar os passageiros e à conduta com os 
passageiros. Eles dependem do aplicati vo do Uber para 
obter trabalho e podem ser desati vados a qualquer mo-
mento por um sem número de razões. A classifi cação 
transfere os custos aos motoristas e aumenta os lucros 
da empresa. 

Este ano, importantes decisões judiciais podem mudar 
esse estado de coisas. O Tribunal de Justi ça da União 
Europeia deve decidir se o Uber é uma empresa de 
transporte ou um serviço digital. Nos Estados Unidos, 
um acordo recente em uma ação coletiva na Califórnia 
(a ser aprovado por um juiz federal em junho) defi ne os 
motoristas como trabalhadores autônomos, mas o Uber 
concordou com algumas mudanças em suas práti cas em-
presariais e poderá ser responsabilizado por acidentes. 

Qualquer que seja o resultado, os trabalhadores devem 
ter o direito de se associarem a ou formarem um sindica-
to, bem como reconhecimento para negociarem acordos 
coleti vos e estabelecerem normas mínimas. A fl exibilida-
de e a plataforma online do Uber isolam os trabalhado-
res, diminuindo sua capacidade de agirem coleti vamen-
te. Houve ainda reclamações contra o Uber de práti ca 
anti ssindical. Porém, os motoristas estão encontrando 
maneiras de se juntarem para defender os direitos tra-
balhistas. Ano passado, cerca de 2 500 taxistas de São 
Paulo exigiram o fi m das práti cas ilegais no setor de táxis 
(Federação Internacional dos Trabalhadores em Trans-
porte, 2015) e houve ainda enormes manifestações em 
Bruxelas e Nova Iorque. Em Bruxelas, a Federação Euro-
peia dos Trabalhadores de Transportes e a União Inter-
nacional do Transporte Rodoviário (IRU), uma associa-
ção empresarial global, reuniram-se com o gabinete do 
Comissário Europeu e dois membros do governo federal 
belga para discuti rem suas preocupações. 

Houve importantes conquistas como uma Lei Munici-
pal de Seatt le de 2015 que estende direitos obti dos em 
acordos coleti vos aos motoristas, bem como campanhas 
para sindicalizá-los. Preocupações com a elisão fi scal 
prati cada pelo Uber podem favorecer os taxistas e seus 
sindicatos no confronto com a empresa pela promoção 
de justi ça social com direitos trabalhistas. 

As empresas de transporte em rede também comprome-
tem os direitos de setores taxistas tradicionalmente re-
gulados. O Uber prati ca uma informalização agressiva de 
um setor que já estava desregulamentado três décadas 
atrás. O mercado está inundado de motoristas fazendo 
bicos, enquanto a competi ção acirrada piora as condi-

ções de trabalho existentes. Os sistemas tarifários usa-
dos pelos táxis regulamentados são prejudicados pelo 
aumento das tarifas realizado pelo Uber sempre que a 
demanda excede a oferta. Sua inimputabilidade pela se-
leção dos motoristas, bem como pelo seguro e manu-
tenção dos veículos, afeta a segurança. Governos locais 
ou nacionais em quase 50% dos países onde o Uber diz 
operar – incluindo a França, a Alemanha e a Holanda – 
disseram ‘não’ ao Uber de uma maneira ou outra. 

A Federação Internacional dos Trabalhadores em Trans-
porte (ITF) vem trabalhando com a associação empresa-
rial IRU para proteger os direitos de motoristas e passa-
geiros do setor de táxi. Em 2014, a ITF e o IRU divulgaram 
um comunicado conjunto exigindo dos reguladores que 
assegurem o respeito à lei e que garantam condições 
equitati vas no mercado de serviços de táxi (ITF, 2014). 
E também submeteram uma resolução sobre o tema a 
uma Conferência Triparti te da OIT em 2015, que foi apro-
vada por unanimidade.

O CEO do Uber, Kalanick, promove o Uber como uma res-
posta ao desemprego crônico e como um modo de ace-
lerar o empoderamento econômico. Ele prometeu criar 
50.000 novos empregos na Europa e 20.000 na Austrália 
em 2015, e se comprometeu a criar um milhão de em-
pregos em todo o mundo para motoristas mulheres na 
plataforma do Uber até 2020. Mais recentemente, o Uber 
assinou um acordo com o governo do estado indiano de 
Maharashtra para ajudar a criar 75.000 empregos lá. 

Mas a que custo? Esses empregos tendem a ser instá-
veis, mal remunerados e inseguros. O movimento sin-
dical precisa fi car junto para garanti r um futuro para o 
trabalho decente. O Uber sofreu uma grande derrota 
ano passado, quando a ONU Mulheres desvinculou-se 
de uma parceria depois de um protesto da ITF e de uma 
coalizão de sindicatos e grupos da sociedade civil que 
enfati zava que um milhão de empregos precários e infor-
mais representam o ti po de desigualdade do mercado de 
trabalho contra o qual o movimento das mulheres vem 
lutando há décadas (ITF, 2015). 

A ITF e seus sindicatos fi liados não são contrários à ino-
vação no setor de táxi, mas insistem que o trabalho deva 
estar em plena conformidade com as leis e regulamen-
tações do setor, bem como com as normas trabalhistas, 
a fi m de assegurar igualdade de condições, garanti r a se-
gurança tanto de passageiros e motoristas como a dos 
veículos, e proteger os empregos e os direitos de clientes 
e trabalhadores. 
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Claire Clarke é assistente sênior de seção nas Seções 
de Transporte Domésti co da ITF, onde ela é responsá-
vel pela pesquisa de apoio a campanhas e ati vidades 
de projetos, dando assistência ao desenvolvimento e 
à execução de campanhas estratégicas, e pelo desen-
volvimento e repasse de programas educacionais às 
afi liadas em apoio a ati vidades, inclusive movimentos 
grevistas. Atualmente, ela está dando apoio à campa-
nha da ITF sobre o Uber. Ela também é o contato do 
Secretariado na seção de ati vidades para mulheres tra-
balhadoras e jovens trabalhadores. 

Mac Urata é secretário de seção das Seções de Trans-
porte Domésti co da ITF.  Ele também lidera a campanha 
global contra o Uber liderada pela ITF, que representa 
os sindicatos de taxistas em nível global, dando-lhes 
apoio para fazerem lobby junto aos governos nacionais 
por igualdade de condições. Antes de sua nomeação 
para o cargo atual, Urata trabalhava no escritório re-
gional da ITF em Tóquio e, antes disso, em um sindicato 
japonês de trabalhadores em transporte público. 
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