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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar as manifestações relacionadas ao risco de 

adoecimento mental de motoristas que atuam no transporte individual por aplicativo na 

região metropolitana da cidade Belo Horizonte/MG. Para alcançar o objetivo proposto, 

buscou-se analisar e descrever o contexto do trabalho, o custo humano no trabalho, as 

vivências de prazer e sofrimento, os danos relacionados ao trabalho e as estratégias de 

defesa utilizadas pelos motoristas no desenvolvimento de suas atividades. A base teórica 

da pesquisa centrou-se na Psicodinâmica do Trabalho e em termos metodológicos, foi de 

caráter descritivo com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada no período de 

01 de novembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020 em um grupo de 129 motoristas que se 

comunicam via WhatsApp. O tratamento dos dados foi realizado por meio da técnica de 

análise de conteúdo, com auxílio do software de análise qualitativa Maxqda 2020. As 

dimensões e categorias temáticas foram definidas a priori, as quais são inerentes ao 

Inventário de Risco de Adoecimento no Trabalho (ITRA), desenvolvido por Mendes e 

Ferreira (2007), sendo acrescentado a esta pesquisa a dimensão “Estratégias de defesa no 

trabalho”, proposta por Zille (2005). Os resultados indicaram que, no contexto do trabalho, 

a avaliação de desempenho, a manipulação da tarifa dinâmica, o aceite às cegas de 

corridas sem a visibilidade do destino e as promoções realizadas pelas empresas são 

eficientes mecanismos de controle do coletivo do trabalho, no qual o gerenciamento 

automatizado favorece a manipulação a favor das empresas. Observou-se que os custos 

cognitivo e afetivo desta profissão tem relação direta com os conflitos com os passageiros 

e com episódios relacionados a assaltos, os quais causam instabilidade emocional aos 

motoristas, contribuindo para evidenciar danos psicológicos e sociais, dando origem a 

impaciência, irritação e agressividade, que em alguns casos, provocam desequilíbrio 

emocional preocupante nos motoristas. O custo físico, destaca-se o desgaste pelas longas 

jornadas de trabalho que causam cansaço e sono, para as quais o uso do ‘Rebite’ 

(anfetamina) foi à solução encontrada por quatro dos sujeitos investigados.   A vivência 

predominante foi a de sofrimento, permeada por indignação, frustração, injustiça, medo e 

insegurança com evidências de que tais situações fomentam a precarização do trabalho. 

As estratégias de defesa individuais são criativas e algumas arriscadas, na ênfase de 

alcançar as tarifas dinâmicas e cumprir mentas de desempenho, os motoristas   arriscam a 

saúde física e mental. Nas estratégias coletivas, o limite de cancelamento de corridas é 

utilizado para desviar de situações que possam causar prejuízos financeiros e afastar o 

motorista das áreas consideradas de risco. Quanto a participação no grupo, esta permite 

que o motorista compartilhar informações e relatar situações traumatizantes e 

constrangedoras. Observou-se que os motoristas não agem ou pensam como 

trabalhadores autônomos, eles estão limitados às exigências das empresas e à vigilância 

constante por meio do aplicativo, o que impede sua autonomia e liberdade. No geral, a 

saúde mental no trabalho pode estar comprometida pelo evidente esgotamento mental 

destes profissionais. 

 
Palavras-chaves: Psicodinâmica do trabalho. Motoristas por aplicativo. Riscos de 
adoecimento mental. Vivências de prazer e sofrimento no trabalho. 
 
  



ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze the manifestations related to the risk of mental illness of drivers 
who work in individual transport by application in the metropolitan region of the city Belo 
Horizonte / MG. To achieve the proposed objective, we sought to analyze and describe the 
context of the work, the human cost at work, the experiences of pleasure and suffering, the 
damage related to work and the defense strategies used by drivers in the development of 
their activities. The theoretical basis of the research focused on Psychodynamics at Work 
and in methodological terms, it was descriptive with a qualitative approach. Data collection 
was carried out from November 1, 2019 to February 29, 2020 in a group of 129 drivers who 
communicate via WhatsApp. Data processing was carried out using the content analysis 
technique, with the aid of the qualitative analysis software Maxqda 2020. The dimensions 
and thematic categories were defined a priori, which are inherent to the Risk of Illness at 
Work Inventory (ITRA) , developed by Mendes and Ferreira (2007), the dimension “Defense 
strategies at work”, proposed by Zille (2005), was added to this research. The results 
indicated that, in the context of the work, the performance evaluation, the manipulation of 
the dynamic fare, the blind acceptance of races without the visibility of the destination and 
the promotions carried out by the companies are efficient mechanisms of control of the 
collective of work, in which automated management favors manipulation in favor of 
companies. It was observed that the cognitive and affective costs of this profession are 
directly related to conflicts with passengers and episodes related to robberies, which cause 
emotional instability to drivers, contributing to evidence psychological and social damage, 
giving rise to impatience, irritation and aggressiveness, which, in some cases, cause 
worrying emotional imbalance in drivers. As a physical cost, we highlight the wear and tear 
due to long working hours that cause tiredness and sleep, for which the use of 'Rivet' 
(amphetamine) was the solution found by four of the investigated subjects. The predominant 
experience was that of suffering, permeated by indignation, frustration, injustice, fear and 
insecurity with evidence that such situations promote precarious work. Individual defense 
strategies are creative and some are risky, in the emphasis on achieving dynamic tariffs and 
meeting performance guidelines, drivers risk physical and mental health. In collective 
strategies, the race cancellation limit is used to avoid situations that may cause financial 
losses and keep the driver away from areas considered to be at risk. As for participation in 
the group, this allows the driver to share information and report traumatic and embarrassing 
situations. It was observed that drivers do not act or think as self-employed workers, they 
are limited to the demands of companies and constant surveillance through the application, 
which prevents their autonomy and freedom. In general, mental health at work may be 
compromised by the evident mental exhaustion of these professionals. 
 
Keywords: Psychodynamics of work. Drivers by application. Risks of mental illness. 
Experiences of pleasure and suffering at work. 
 

  



RESUMEM 
 

Este estudio tuvo como objetivo analizar las manifestaciones relacionadas con el riesgo de 
enfermedad mental de los conductores que laboran en el transporte individual por aplicación 
en la región metropolitana de la ciudad de Belo Horizonte / MG. Para lograr el objetivo 
propuesto, se buscó analizar y describir el contexto del trabajo, el costo humano en el 
trabajo, las experiencias de placer y sufrimiento, el daño relacionado con el trabajo y las 
estrategias de defensa utilizadas por los conductores en el desarrollo de sus actividades. 
La base teórica de la investigación se centró en la Psicodinámica en el Trabajo y en 
términos metodológicos fue descriptiva con un enfoque cualitativo. La recolección de datos 
se realizó del 1 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 en un grupo de 129 
conductores que se comunican vía WhatsApp. El procesamiento de los datos se realizó 
mediante la técnica de análisis de contenido, con la ayuda del software de análisis 
cualitativo Maxqda 2020. Se definieron a priori las dimensiones y categorías temáticas, 
inherentes al Inventario de Riesgo de Enfermedad en el Trabajo (ITRA), desarrollado por 
Mendes y Ferreira (2007), se agregó a esta investigación la dimensión “Estrategias de 
defensa en acción”, propuesta por Zille (2005). Los resultados indicaron que, en el contexto 
del trabajo, la evaluación del desempeño, la manipulación de la tarifa dinámica, la 
aceptación ciega de carreras sin la visibilidad del destino y las promociones realizadas por 
las empresas son mecanismos eficientes de control del colectivo. del trabajo, en el que la 
gestión automatizada favorece la manipulación a favor de las empresas. Se observó que 
los costos cognitivos y afectivos de esta profesión están directamente relacionados con 
conflictos con pasajeros y episodios relacionados con robos, que provocan inestabilidad 
emocional a los conductores, contribuyendo a evidenciar daño psicológico y social, dando 
lugar a impaciencia, irritación y agresividad, que, en algunos casos, provocan un 
preocupante desequilibrio emocional en los conductores. Como coste físico, destacamos el 
desgaste por largas jornadas laborales que provocan cansancio y sueño, por lo que el uso 
de 'Rivet' (anfetamina) fue la solución encontrada por cuatro de los sujetos investigados. La 
experiencia predominante fue la del sufrimiento, impregnado de indignación, frustración, 
injusticia, miedo e inseguridad con evidencia de que tales situaciones promueven el trabajo 
precario. Las estrategias de defensa individual son creativas y algunas arriesgadas, en el 
énfasis en lograr tarifas dinámicas y cumplir con las pautas de desempeño, los conductores 
ponen en riesgo la salud física y mental. En las estrategias colectivas, el límite de 
cancelación de carrera se utiliza para evitar situaciones que puedan causar pérdidas 
económicas y mantener al conductor alejado de las áreas consideradas de riesgo. En 
cuanto a la participación en el grupo, esto permite al conductor compartir información y 
reportar situaciones traumáticas y embarazosas. Se observó que los conductores no actúan 
ni piensan como autónomos, se limitan a las demandas de las empresas y la vigilancia 
constante a través de la aplicación, lo que impide su autonomía y libertad. En general, la 
salud mental en el trabajo puede verse comprometida por el evidente agotamiento mental 
de estos profesionales. 
 
Palabras clave: Psicodinámica del trabajo. Conductores por aplicación. Riesgos de 
enfermedad mental. Experiencias de placer y sufrimiento en el trabajo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os principais estudos relacionados à Psicodinâmica do Trabalho foram 

desenvolvidos por Christophe Dejours a partir dos anos de 1990, na França, tendo 

como elemento principal as relações entre a organização do trabalho e o processo 

de subjetivação, evidenciando as vivências de prazer e de sofrimento que podem 

ocasionar a saúde ou adoecimento laboral dos trabalhadores (DEJOURS, 2011 e 

2012). A Psicodinâmica do Trabalho procura compreender como o trabalhador 

mantém a “normalidade psíquica” diante das pressões impostas pelas condições de 

trabalho (DEJOURS, 1999, 2004, 2012 e 2017). 

 

A compreensão das relações entre o trabalho e a saúde mental é à base dos 

estudos na Psicodinâmica do Trabalho, que tem características multidisciplinares, 

envolvendo ergonomia, sociologia do trabalho, psicanálise, psicologia e 

psicopatologia (MACÊDO; HELOANI, 2018). Essa disciplina busca analisar as 

relações humanas no trabalho e pressupõe o trabalho como constituinte do sujeito, 

portanto, central nos processos de subjetivação (DEJOURS, 2014; AMARAL, 

BORGES; MELO JUIZ, 2017).  

 

Na perspectiva epistemológica e teórica, Dejours (2011) considera a Psicodinâmica 

do Trabalho uma teoria crítica, relacionada ao contexto ocupacional, a qual elucida 

o adoecimento e a saúde provenientes do ambiente laboral. Essa teoria busca a 

compreensão do trabalho além do ato de produzir, percorrendo o campo da 

subjetividade do prazer e do sofrimento, incluindo as estratégias de defesa para fins 

de manutenção da normalidade no trabalho e a minimização dos riscos de 

adoecimento ocupacional (MENDES, 2007). Nesse aspecto, é necessário à 

compreensão de como os indivíduos interage diante das imposições da organização 

do trabalho e como a identidade é afetada neste processo (FREITAS, 2013). 

 

A Psicodinâmica do Trabalho analisa os aspectos negativos da organização do 

trabalho que levam ao sofrimento por falta de reconhecimento, excesso de tarefas 

e objetivos inatingíveis, que contribuem para o adoecimento do trabalhador 

(DEJOURS, 2011). Mas analisa, também, os aspectos positivos do trabalho que 



15 
 

podem levar ao prazer que se origina da autonomia, da liberdade, do 

reconhecimento, da identidade e da valorização que ocorrem por meio do processo 

criativo (DEJOURS, 2004). 

 

Nesse contexto, na organização do trabalho existe uma lacuna entre o trabalho 

prescrito e o real, quando a previsibilidade é quebrada pela ocorrência de eventos 

adversos, como imprevisibilidade, acidentes, avarias, perdas, entre outros, os quais 

são capazes de desviar o curso do processo produtivo. Os imprevistos que 

acompanham a realidade dos acontecimentos necessitam de solução, para isso o 

trabalhador disponibiliza seus conhecimentos, sua experiência e astúcia, para 

mobilizar a sua inteligência e a capacidade de interpretação para reagir às situações 

(DEJOURS, 2011, 2020). O trabalhador busca soluções para preencher as lacunas 

entre o prescrito e o trabalho efetivamente realizado, sobretudo, exercendo a 

criatividade. Porém, nesse encontro com a realidade, se as prescrições não 

coincidem com os procedimentos, traz sentimentos de fracasso, impotência, 

irritação, raiva e decepção, que invocam o sofrimento afetivo que confronta o sujeito 

com o mundo e consigo mesmo (DEJOURS, 2004; DEJOURS, BARROS; 

LANCMAN, 2016). Na relação de trabalho, a inteligência é posta à prova e, o 

sofrimento pode ser transformado em prazer a partir da interação com a realidade, 

permitindo que o trabalhador transforme-se como sujeito (DEJOURS, 2004). 

 

Contudo, o prazer e o sofrimento são intrínsecos ao trabalho. O prazer, resultante 

do trabalho, surge quando o trabalhador sente-se valorizado, reconhecido, ou 

quando, por meio de sua criatividade, expressa sua identidade, mais especialmente, 

quando percebe que a realização do trabalho contribui para a organização e a 

sociedade. Por outro lado, o sofrimento é gerado quando o trabalhador percebe que 

não há reconhecimento do seu trabalho, havendo uma padronização de suas 

tarefas ou quando seu potencial e criatividade não são utilizados satisfatoriamente, 

ou mesmo, quando há uma rigidez hierárquica prejudicial ao andamento das 

atividades.  Portanto, o empenho e a dedicação ao trabalho têm custo psicológico 

para o indivíduo e podem impactar de forma positiva ou negativa, promovendo a 

saúde ou o adoecimento (MENDES, 2007; DEJOURS, 2012). 
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Além desses fatos, o trabalho tem a capacidade de conectar o indivíduo ao seu 

coletivo, mais do que uma forma de garantir a sobrevivência, constitui-se em ação 

(DEJOURS, 2011). Ainda assim, o mundo do trabalho carrega consigo “armadilhas 

e ameaças”, com potencial de gerar conflitos psíquicos associados à sua 

organização, convertendo o desejo de trabalhar em obrigação a ser cumprida, 

sentimento ainda mais comum quando há competitividade exacerbada, rigidez 

hierárquica, falta de diálogo, aumento progressivo de metas inalcançáveis e 

exaustivas, as quais são estimuladas pelas organizações.  O que deveria ser uma 

atividade prazerosa torna-se um ambiente em que prevalece o medo, a 

insegurança, a falta de confiança, os quais são potencializados quando fazem parte 

da rotina do trabalho. Uma das dificuldades de o trabalhador reagir está atrelada ao 

medo de perder o emprego. E, em uma sociedade que convive com milhões de 

desempregados tornam-se mais difíceis à exposição e a discussão do sofrimento 

nas organizações, o que pode levar a situações de tensão excessiva, estresse e até 

mesmo à ideação suicida (DEJOURS; BÉGUE, 2010; DUARTE; MENDES, 2015; 

ZILLE, SILVA; TELES 2020; DEJOURS, 2020). 

 

Diante da necessidade de atender um número maior de trabalhadores, Mendes e 

Ferreira (2007) desenvolveram o instrumento de pesquisa Inventário sobre o 

Trabalho e o Risco de Adoecimento (ITRA) que busca auxiliar no diagnóstico de 

situações críticas no trabalho, e assim, investigar, de forma mais ampla, por meio 

de abordagem quantitativa, se o contexto de trabalho é capaz de gerar impactos 

negativos à saúde física e mental dos trabalhadores. 

 

Segundo os autores, o contexto do trabalho é analisado por três variáveis: a 

organização do trabalho, condições de trabalho e relações sócioprofissionais. A 

organização do trabalho é definida pelo ritmo e controle das atividades, as normas 

empregadas e como as tarefas são divididas. As condições de trabalho são 

caracterizadas pela qualidade em que se encontram os aspectos físicos das 

instalações, os equipamentos e o material disponível para o trabalho. As relações 

sócioprofissionais são caracterizadas pela gestão do trabalho, comunicação e 

interação entre os profissionais. Quanto ao sentido do trabalho, este é revelado por 

meio das vivências de prazer pertinentes a realização profissional e liberdade de 
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expressão e pelas vivências de sofrimento, relacionadas à falta de reconhecimento 

e esgotamento emocional. 

 

Ainda de acordo com Mendes e Ferreira (2007), o risco de adoecimento ocupacional 

está relacionado aos impactos gerados pelas exigências da organização que 

originam custos relacionados ao trabalho, o qual é caracterizado pelos custos 

físicos, cognitivos e afetivos ao trabalhador, com potencial de causar danos 

relacionados ao trabalho que são pertinentes aos danos físicos, psicológicos e 

sociais. 

 

Diante do sofrimento no trabalho e do risco de adoecimento que ameaçam a 

integridade física e mental os trabalhadores, são desenvolvidas estratégias 

coletivas e individuais de defesa que têm origem na pressão sofrida no trabalho 

pelas diversas categorias profissionais (DEJOURS, 2011). 

 

No que se refere às estratégias individuais, são utilizados mecanismos de defesa 

que estão interiorizados no sujeito. Quanto às estratégias coletivas, estas são 

cunhadas a partir de condições externas, em acordos implícitos entre os 

trabalhadores (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994). O trabalhador, 

impulsionado pelo medo e a insegurança de exercer atividades de risco, cria 

resistência com intenção de preservar a saúde mental, com vistas à sobrevivência 

(DEJOURS, 1999; MERLO; MENDES, 2009). 

 

Na concepção de Dejours (2014), a utilização de estratégias defensivas pode ter 

um papel positivo, uma vez que coopera para o equilíbrio psíquico e favorece a 

adaptação às situações de desgaste emocional pelo confronto contínuo do 

trabalhador com as situações adversas no trabalho. No entanto, essas estratégias 

podem mascarar o sofrimento psíquico quando gera uma falsa estabilidade 

psíquica, adquirindo, assim, uma dimensão patológica que impacta tanto o 

cumprimento dos objetivos relacionados ao trabalho, como a falta de motivação, o 

absentismo e o turnover e a redução da produtividade, quanto à vida social dos 

trabalhadores, como o isolamento social e os conflitos familiares. No entanto, a 

proteção concedida por essas ações defensivas pode se esgotar, uma vez que elas 

não agem sobre a organização do trabalho, portanto, tendem a não modificar as 
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causas do sofrimento. Embora as estratégias coletivas cumpram um papel mais 

eficientes mesmo quando são coibidas pela organização (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET,1994; MENDES, 2007). 

 

Dejours (2017) ressalta que o Brasil é um dos países que vem discutindo de forma 

intensa os diversos contextos relacionados à Psicodinâmica do Trabalho. Ainda 

segundo o autor, essa teoria é importante para compreender como a subjetividade 

relacionada ao trabalho envolve a inteligência do indivíduo (engenhosidade) e a 

inteligência coletiva (cooperação), possibilitando assim, importantes contribuições 

para maior compreensão da realidade ocupacional, o que é denominado por 

Dejours “Trabalho Vivo”, que reflete os efeitos negativos e positivos para o 

trabalhador (GERNET, 2017). 

 

1.1 Problematização 

 

A dinâmica de prazer e sofrimento está contida nas diversas categorias 

profissionais, conforme estudos realizados sobre o tema (DEJOURS, 2004; 

MENDES, 2007; MARTINS; HONÓRIO, 2014; SILVA et al., 2017, DEJOURS, 

2017).  

 

A partir dos anos de 2015, destacam-se pesquisas publicadas em periódicos com: 

gerentes de instituições financeiras (PRATA; HONÓRIO, 2015); enfermeiros 

(FONSECA; SÁ, 2015); motoboys (MORAES; ATHAYDE; ROHR, 2015); docentes 

(DUARTE; MENDES, 2015); trabalhadores rurais (TONET et al.,  2016); agentes 

penitenciários (SILVA et al., 2016); médicos e enfermeiros (BARROS; HONÓRIO, 

2016); metalúrgicos (RANCAN; GIONGO, 2016); docentes (HOFFMANN et al., 

2017); lixeiros (BAGALHO; MORAES, 2017; SOUZA; ARAÚJO; ZANBRONI, 2019); 

policiais militares (AMARAL, BORGES, MELO JUIZ, 2017); bombeiros militares 

(BRITO et al., 2017);  artistas (NASCIMENTO; DELLAGNELO, 2018); policiais 

militares (WINTER; ALF, 2019);  médicos oncologistas (DOURADO, HONÓRIO, 

2019) e freiras líderes religiosas (ZILLE; SILVA; TELES, 2020).  

 

Algumas categorias de trabalhadores, entre elas os motoristas, lidam diariamente 

com situações tensionantes, como a rotina do trânsito intenso, as relações diretas 
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com os passageiros, a necessidade de se expor a muitas horas de trabalho, o risco 

de serem assaltados ou de sofrerem acidentes, entre outras que podem causar 

estresse ocupacional (ALVES; PAULA 2009; ZILLE, 2015; MATOS; MORAES; 

ZILLE, 2015; CENTENARO; WARQUENTIN; JOST, 2017; LÓPEZ; POÓ; 

LEDESMA; 2019; RIBEIRO, BRANCO; NETO, 2019). Esses profissionais são 

propensos ao adoecimento, como no caso dos ‘motoristas de transporte individual 

por aplicativo’ que trabalham por meio de empresas em plataformas digitais. As 

atividades desses profissionais podem ser consideradas de risco, devido a diversos 

fatores, como longas jornadas de trabalho, situações de risco ergonômicos aos 

quais são submetidos, além de perigos em relação ao trânsito, exposição a assaltos 

e episódios psicossociais (LIMA, 2019; MORAES; OLIVEIRA; ACCORSI, 2019; 

ANDRÉ; SILVA; NASCIMENTO, 2019). 

 

Nas duas últimas décadas do século XX, as novas tecnologias têm imposto uma 

nova ordem produtiva, submetendo o trabalhador a uma ação destrutiva, pautada 

em três pilares: a informalidade, a terceirização e a flexibilidade. Outro elemento 

importante a ser ressaltado trata-se do desemprego, do subemprego e do trabalho 

intermitente, que vem diminuindo a possibilidade de o trabalhador manter seus 

direitos outrora adquiridos (ANTUNES, 2018). 

 

No setor de transporte individual de passageiros por aplicativos, destaca-se que a 

inserção da tecnologia disruptiva aplicada pelas empresas vem causando 

instabilidade neste mercado, em consequência, a regulamentação da profissão e os 

conflitos com taxistas têm sido alvo de polêmica desde então. A possibilidade por 

parte dos usuários do serviço de escolher os veículos e o conforto proporcionado 

pelo uso da tecnologia, conquistou rapidamente a preferência do consumidor. Esse 

movimento abriu a possibilidade de um novo mercado, antes monopolizado pelos 

taxistas (SERRANO; BALDANZA, 2017). 

 

Empresa global de plataforma digital de mobilidade urbana começou a atuar no 

Brasil durante a Copa do Mundo de 2014 e, desde então, a tecnologia empregada 

por meio do aplicativo de mobilidade tem proporcionado à população maior 

facilidade de se locomover nas várias cidades do país. De certa forma, a proposta 
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das empresas de plataforma também oferece alternativa para amenizar os 

problemas relacionados ao trânsito (LIMA, 2019).  

 

Essas empresas remetem a possibilidade de reduzir a necessidade de aquisição de 

automóveis e proporcionar economia de recursos financeiros aos consumidores. 

Esse tipo de serviço diminui a necessidade de estacionamentos onde os espaços 

podem ser convertidos em ambientes melhor utilizados socialmente. Além disso, 

outro benefício social plausível é a redução da direção perigosa por aqueles que 

optam pelo serviço, contribuindo, assim, para prevenção e redução de acidentes de 

trânsito (ROGERS, 2017). 

 

Por outro lado, com a entrada no mercado do transporte de passageiros de 

empresas de plataforma digital, houve uma redução, em média, de 56,8% das 

corridas de táxis, dado este embasado em pesquisa realizada pelo Departamento 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, utilizando uma amostra de 590 

cidades brasileiras. Nas regiões Sudeste, Sul, Centro e Oeste, houve uma redução, 

em média, de 12,1% dos valores cobrados nas corridas de táxis, aumentando, 

assim, a competitividade neste segmento de mercado (BRASIL, 2018). Dessa 

forma, a profissão de motorista de transporte de passageiros passa a ser 

desvalorizada com a inserção de empresas-plataforma, por diminuir a renda dos 

taxistas e, concomitantemente, oferecer baixos rendimentos aos motoristas de 

aplicativos (FRITZEN, 2018; LIMA, 2019).  

 

Além desses fatos, de acordo Scheiber (2017), as empresas de plataforma digital 

de transporte se utilizam de recursos motivacionais para manter os motoristas em 

atividade; para isso, postam mensagens que aparecem na tela do aplicativo 

repentinamente, informando quantas viagens o motorista realizou na semana, quais 

foram seus ganhos, quanto tempo dedicou ao trabalho, a avaliação geral dos 

passageiros, além de estratégias de games para manter o entusiasmo e a 

dedicação ao trabalho. Outro recurso utilizado é a fila automática, quando, no meio 

da corrida, outra viagem surge na tela do aplicativo, possibilitando terminar uma 

corrida e já iniciar outra de forma sequencial. Segundo o autor, essas métricas 

utilizadas pelas empresas visam estimular a competitividade e manter o motorista 

conectado e ativo por mais tempo e, assim, sobrecarregando os motoristas.  
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Uma das modalidades do serviço de transporte por aplicativo é o modelo de viajem 

compartilhado por vários passageiros com destino semelhante. Em pesquisa 

realizada em São Paulo, 62,2% dos usuários na modalidade “Juntos”, que realiza o 

compartilhamento de corridas entre passageiros, eram usuários do transporte 

público, o que indica uma migração para esta nova modalidade. O 

compartilhamento de corridas oferece preço menor e maior conforto pelo serviço 

(QUEST INTELIGENT; GAESI/USP, 2019).  

 

A preferência de usuários por aplicativos de transporte foi identificada por pesquisa 

nacional do IBOPE.  A empresa “X” (nomes fictícios) tem a liderança com 54% da 

preferência, com 12% vem a empresa “Y”, seguidas da “C” e “D” com 5% e 4% 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA, 2017). 

 

Com base em pesquisa realizada pelo IBOPE (2017) com os motoristas de 

aplicativos na cidade de São Paulo, a empresa “Y” ficou com 45% da preferência 

dos entrevistados, seguida da “X” com 32% e da “C” 23%. Para 79% dos 

entrevistados, a empresa “Y” possui modelo de aplicação mais eficiente. Além disso, 

esta empresa utiliza a melhor taxa de remuneração, o que foi indicado por 65% dos 

motoristas e, para 52%, ela possui a melhor forma de pagamento. Em seguida vem 

à empresa “X”, com 19% da opinião dos entrevistados no quesito taxa de 

remuneração e 18% na forma de pagamento dos motoristas. Quanto à empresa “C”, 

a taxa de pagamento fica em terceiro lugar com 16%, e a forma de pagamento foi 

considerada a melhor na opinião de 30% dos entrevistados.  Conclui-se, portanto, 

que a empresa “Y” tem mais da metade da preferência dos motoristas na cidade de 

São Paulo (IBOPE, 2017).   

 

Segundo Fritzen (2018), as empresas-aplicativo, com seus aparatos tecnológicos, 

favorecem a flexibilidade e a utilização dos serviços por parte dos usuários. Apesar 

do discurso de redução de preços ao usuário, melhoria na qualidade de serviços 

prestados e apoio ao empreendedorismo, elas contribuem para a degradação das 

condições de trabalho na visão deste autor.  Esse tipo de empresa oferece ganho 

fácil e rápido ao motorista e vantagens ao consumidor, em contrapartida, intensifica 

a jornada de trabalho, aumenta a competição entre os pares, fomenta a 

precarização do trabalho e desafia as legislações locais (ZWICK, 2018). 
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Para Moraes, Oliveira, Accorsi (2019), o termo ‘economia compartilhada’ não é 

adequado para este tipo de serviço, pois as empresas, por meio de plataformas 

digitais, aperfeiçoam o controle e a organização do trabalho na busca por extrair 

mais valor financeiro dos trabalhadores. Essas empresas se beneficiam das 

vantagens de romper com a política institucional que regulamenta os vínculos 

empregatícios, aludindo ao discurso do empreendedorismo e do fascínio 

tecnológico, sobretudo para aqueles que buscam a sobrevivência em um ambiente 

onde prevalece o desemprego (VALENTE; PATRUS; GUIMARÃES, 2019). 

 

No Brasil, o número de trabalhadores desempregados foi de 14,4%, 13,8 milhões 

de pessoas no segundo trimestre de junho a agosto de 2020, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). A pesquisa informa ainda que, 38% da 

população ocupada, 31 milhões de pessoas trabalham na informalidade 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020a). 

 

Nesse cenário de desemprego, a promessa de autonomia e rendimento elevado 

seduz o motorista a trabalhar por meio das plataformas digitais. Ao iniciar o trabalho 

como autônomos, assumem o risco do empreendimento, utilizando-se de recursos 

próprios. No entanto, esses profissionais são submetidos a sistemas de avaliação 

constante e sofrem punições que vão de bloqueio à expulsão da plataforma 

(ANDRÉ; SILVA; NASCIMENTO; 2019).  

 

Esses novos métodos de organização do trabalho que envolve práticas como a 

avaliação de desempenho individual, a flexibilização do trabalho e da qualidade 

total, para Dejours (2011, 2020), tornaram-se as novas estratégias eficientes de 

dominação no contexto do trabalho na atualidade, com alta capacidade de causar 

doenças mentais, novas formas de descompensação e de alienação. O autor 

acrescenta ainda que pelo estudo de tais patologias é que se pode compreender a 

origem das mesmas (DEJOURS, 2011). 

 

Diante do exposto até então, o seguinte problema de pesquisa foi investigado: 

Como ocorrem as manifestações relacionadas ao risco de adoecimento mental à 

luz da psicodinâmica do trabalho, em motoristas de transporte individual por 

aplicativos? 
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1.2 Objetivos 

 

Com intuito de responder à pergunta norteadora, são apresentados a seguir, o 

objetivo geral e os objetivos específicos que foram formulados para este estudo.  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Descrever e analisar as manifestações relacionadas ao risco de adoecimento 

mental de motoristas que atuam no transporte individual por aplicativo na região 

metropolitana da cidade Belo Horizonte/MG, tendo como referência a 

Psicodinâmica do Trabalho. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar o contexto do trabalho dos motoristas de aplicativos pesquisados; 

b) Identificar e descrever o custo humano decorrente do trabalho relativo aos 

aspectos físico, cognitivo e afetivo; 

c) Identificar e descrever as vivências de prazer relacionadas ao trabalho; 

d) Identificar e descrever as vivências de sofrimento relacionadas ao trabalho;  

e) Identificar e descrever os danos físicos e mentais relacionados ao trabalho;  

f) Identificar e descrever as estratégias de defesa utilizadas pelos motoristas 

para minimizar ou eliminar os desgastes físicos e psíquicos relacionados ao 

trabalho. 

 

1.3 Justificativa do estudo 

 

Tendo em vista os cenários em que são questionadas as relações de trabalho 

pautadas nas novas tecnologias utilizadas por empresas que atuam em plataformas 

digitais, faz-se necessário o avanço de pesquisas que possam revelar as reais 

condições de trabalho e os impactos vivenciados por motoristas de transporte 

individual remunerado por meio de aplicativos. 

 

Considera-se que este estudo apresenta contribuição em relação às pesquisas 

direcionadas ao tema Psicodinâmica do Trabalho, uma vez que os estudos 
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relacionados à profissão ‘motorista de transporte de passageiros por aplicativos’, 

ainda necessitam de ampliação e aprofundamento.  

 

Essa argumentação baseia-se em pesquisa nacional realizada no período de 

janeiro de 2010 a novembro de 2020, nos bancos de dados da Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD), nas bases do Google Acadêmico, Scientific 

Periodicals Electronic Library (SPELL) e do Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e anais dos congressos da Associação Nacional de Pós-graduação 

(ANPAD) e anais do Seminário em Administração (SEMEAD). 

 

No que se refere aos descritores ‘psicodinâmica do trabalho’ e ‘prazer e 

sofrimentos’, foram identificados 279 artigos. As pesquisas com descritor 

‘motoristas’ somaram 405 resultados, considerando vários tipos de profissionais 

como, caminhoneiros, taxistas, motoristas de ônibus, motociclistas e motorista por 

aplicativo.  

 

Com descritores ‘motoristas por aplicativo’ e ‘motorista de transporte individual por 

aplicativo’, foram encontradas 43 pesquisas a eles relacionadas. Quanto à pesquisa 

recaiu nos descritores ‘psicodinâmica do trabalho’ e ‘prazer e sofrimento’ 

simultaneamente com ‘motoristas’, foram encontradas duas pesquisas relacionadas 

a motoristas de coletivo urbano. No entanto, quanto aos descritores ‘prazer e 

sofrimento no trabalho de motorista por aplicativos ou motoristas de transporte 

individual por aplicativos’ e ‘psicodinâmica do trabalho de motorista por aplicativos 

ou motoristas de transporte individual por aplicativos’, não foi encontrado nenhum 

registro nos periódicos pesquisados, no entanto, em anais de congresso, foi 

identificado apenas um artigo dos autores Vaclavik, Concolatto, Oltramari (2018). 

 

Portanto, diante do quadro apresentado, considerou-se importante a realização 

desta pesquisa que, de acordo com o objetivo explicitado, poderá constituir-se em 

contribuição para a complementação dos estudos relacionados à Psicodinâmica do 

Trabalho, com foco nos riscos de adoecimento mental no trabalho de motoristas de 

transporte individual por aplicativos, ampliando e aprofundando o conhecimento 

sobre o mercado de trabalho digital e os impactos causados aos trabalhadores 

deste segmento funcional. Esse modelo de negócio, relativamente recente no 
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Brasil, tem ocasionado polêmica na sociedade e ainda provoca muitos 

questionamentos no âmbito jurídico, legislativo e no setor de transporte.  

 

Outra contribuição acadêmica está na utilização da abordagem qualitativa, baseada 

no ‘Instrumento sobre o Trabalho e Risco de Adoecimento (ITRA)’, desenvolvido e 

validado por Mendes e Ferreira (2007), o qual foi, originalmente, concebido para ser 

utilizado em abordagem quantitativa. A abordagem qualitativa do ITRA, pelas 

pesquisas realizadas, foi realizada pela primeira vez por Ribeiro (2011) em 

dissertação orientada pelo professor Doutor Luiz Carlos Honório, no programa de 

mestrado acadêmico da Faculdade Novos Horizontes, hoje Centro Universitário 

Unihorizontes. 

 

No plano organizacional, esta pesquisa possibilita contribuir com a identificação de 

estratégias gerenciais que possam fomentar melhores condições de trabalho, com 

o objetivo de promoção da saúde física e mental dos motoristas de transporte 

individual por aplicativo. Ações nessa direção buscam, sobretudo, viabilizar 

melhores condições de trabalho e de saúde para os profissionais envolvidos, com 

reflexo direto no atendimento de maior qualidade e segurança aos usuários do 

sistema. 

 

Ressalta-se também, que no plano social a contribuição deste estudo está na 

possibilidade de fornecer evidências que fomentem o planejamento de políticas 

públicas e ações direcionadas à prevenção da saúde física e mental de motoristas 

que atuam por meio de plataformas digitais, além de normas que possam 

regulamentar e fiscalizar, com mais eficácia, as atividades das empresas que atuam 

neste setor. Visa também, proporcionar reflexões acerca da viabilização e 

otimização da mobilidade urbana de maneira mais sustentável, racional e 

colaborativa, na construção de um trânsito mais seguro em benefício da 

comunidade, considerando que a saúde mental dos motoristas de aplicativos é 

condição fundamental na prestação de serviços de qualidade, de forma segura e 

sustentável.  

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, incluindo esta introdução. No 

segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, no terceiro o percurso 
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metodológico utilizado para a sua realização e no quarto capítulo a ambiência onde 

o estudo foi realizado. Posteriormente, no quinto capítulo consta a apresentação e 

discussão dos resultados e, por fim, no sexto capítulo tem-se as considerações 

finais, seguido das referências e o anexo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda os seguintes conteúdos que deram suporte ao 

desenvolvimento deste estudo: da psicopatologia a psicodinâmica do trabalho; 

contexto do trabalho; custo humano no trabalho; vivências de prazer no trabalho; 

vivências de sofrimento no trabalho; danos relacionados ao trabalho; as estratégias 

de defesa para lidar com o sofrimento no trabalho; e o trabalho na Gig economy. 

 

2.1 Da psicopatologia a psicodinâmica do trabalho 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pesquisadores, na França, liderados 

por Le Guillant, iniciou os fundamentos da disciplina Psicopatologia do Trabalho, 

tendo como ênfase o estudo clínico e teórico das patologias mentais advindas do 

ambiente laboral (DEJOURS, 1992; DUARTE; MENDES, 2015). 

 

As pesquisas realizadas por Le Guillant ofereceram importantes contribuições para 

a compreensão dos processos psíquicos vivenciados no contexto do trabalho, com 

ênfase no estudo La Névrose des Téléphonistes, publicado em 1956. Esse estudo 

contribuiu na identificação dos danos causados à saúde, a partir do aumento do 

ritmo do trabalho e das exigências por rígido controle e avaliação. Como 

consequência, foram observados importantes impactos no equilíbrio físico e mental 

das trabalhadoras analisadas (DUARTE; MENDES, 2015; MÉLOU et al., 2017). 

 

Em 1980, Christophe Dejours, psiquiatra e psicanalista francês despontou no 

estudo da Psicopatologia do Trabalho com a publicação do livro “Travail: Usure 

Mental”, traduzido para português como “A loucura do trabalho: o estudo da 

psicopatologia do trabalho”, no qual menciona a influência das questões sociais e 

políticas relacionadas à saúde mental do trabalhador. Essa corrente de pensamento 

apontava que as dificuldades vivenciadas no trabalho apresentavam potencial para 

causar distúrbios psicopatológicos, sendo considerado o sofrimento como foco do 

adoecimento mental (MÉLOU et al., 2017; DASHTIPOUR; VIDAILLE, 2017). 
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Dejours tinha algumas inquietações acerca da resistência às pressões vivenciadas 

no trabalho, o que levou o pesquisador a considerar a “normalidade” como objeto 

de estudo. Nesse sentido, Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994, p. 127) apontam que: 

 
O sofrimento compatível com a normalidade e com a salvaguarda do 
equilíbrio psíquico implica numa série de procedimentos de regulação. O 
sofrimento será concebido como a vivência subjetiva intermediária entre a 
doença descompensada e o conforto (ou bem-estar) psíquico. Se a doença 
mental é fácil de definir, o bem-estar ou a boa saúde mental é mais difícil 
de compreender. Trata-se, sobretudo, de uma noção limite que constitui 
uma espécie de horizonte, de ponto de fuga, de ideal, jamais 
verdadeiramente atingido, mas colocado temporariamente por uma noção 
de lógica. Esta dificuldade, analisada sistematicamente, conduzirá, com o 
tempo, à proposta de um novo enfoque da saúde (DEJOURS; 
ABDOUCHELI; JAYET, 1994, p. 127). 

 

O aparente estado de “normalidade” apresentado pelos trabalhadores, mesmo 

diante de sofrimento gerado no ambiente laboral, denotando equilíbrio frágil e 

precário e mantido apesar de altas doses de sofrimento, torna-se o objeto de estudo 

de Dejours (DEJOURS, 2011). O autor elucida, da seguinte forma: 

 

Agora é a normalidade que se torna enigmática. Foram então introduzidas 
duas noções chave: a noção do sofrimento, de um lado, a noção de 
estratégia defensiva, do outro. A normalidade aparece como resultado de 
uma dinâmica entre sofrimento e a defesa contra o sofrimento (DEJOURS, 
2011 p.293). 

 

Diante do sofrimento nocivo à saúde, os trabalhadores são capazes de buscar 

formas de proteção, havendo, portanto, uma dinâmica envolvida, avançando para 

os estudos relacionados à Psicodinâmica do Trabalho (DUARTE; MENDES, 2015; 

MACÊDO; HELOANI, 2018).  

 

Dejours (2017, p.4) menciona que “a psicopatologia do trabalho constitui apenas 

parte da psicodinâmica do trabalho”. O interesse da Psicodinâmica do Trabalho vai 

além do sofrimento no trabalho e da relação deste com doenças mentais, mas 

também, relaciona o prazer que tem origem nas condições de trabalho e na 

capacidade de promoção da saúde. 

 

Ainda segundo Dejours (2017), a Psicodinâmica do Trabalho apresenta três níveis 

de análise. A ‘clínica’, que consiste em identificar sintomas e propor diagnóstico. No 

segundo nível, está a ‘teoria’ que introduz conceitos que orientam a compreensão 
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do movimento da subjetividade em relação ao trabalho, envolvendo a inteligência 

individual e coletiva. O terceiro nível está relacionado à prática, que são as 

‘psicoterapias’ que têm como instrumento fundamental a escuta. Assim, quanto 

mais teorias e conhecimentos forem adquiridos, maior será a capacidade de 

escutar. 

 

Nesse contexto, Dejours (2017) complementa que a Psicodinâmica do Trabalho 

permite ir além da teoria que aborda a relação subjetiva com o trabalho e está 

associada também a prática, principalmente, em dois espaços: nas organizações e 

nos consultórios. Nas organizações, busca condições que favoreçam a deliberação 

coletiva em prol da ação racional que objetiva a mudança na organização do 

trabalho, com a finalidade de promover a realização pessoal neste ambiente. No 

consultório, fundamenta o atendimento de transtornos psicopatológicos associados 

ao trabalho. 

 

Dejours e Deranty (2010) e Dejours (2017) mencionam também a centralidade do 

trabalho sob a luz da psicodinâmica, na qual o trabalhador é protagonista na 

formação da subjetividade. Por tanto, a centralidade no trabalho relaciona-se com 

quatro dimensões: a saúde do sujeito; a estrutura das relações entre homens e 

mulheres; a relação com a comunidade; e, por último, a centralidade do trabalho em 

relação à teoria do conhecimento, caracterizando, respectivamente, a centralidade 

psicológica de gênero, social-política e epistêmica do trabalho. 

 

Nessa direção, Gernet (2017) e Demaegdt (2020) consideram que a psicodinâmica 

do trabalho reflete sobre a questão da centralidade política e trabalhista. Se o 

trabalho confronta a experiência do sofrimento e da dominação, mas também 

constitui uma poderosa alavanca no processo de emancipação. 

 

Dessa forma, do trabalho não se obtém apenas o sofrimento, também se extrai o 

prazer, que permite a descarga psíquica, mediando de forma única insubstituível a 

construção do senso de saúde e a autorealização (DEJOURS; DERANTY, 2010; 

DASHTIPOUR; VIDAILLE, 2017). 
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Essa dinâmica passa pelo reconhecimento, o qual tem papel importante no sentido 

do trabalho. Segundo Dejours (2011), na Psicodinâmica do Trabalho, o triângulo da 

identidade ganha uma nova perspectiva, o qual passa se chamar Triângulo da 

Psicodinâmica do Trabalho, ilustrado por meio da FIG. 1, a seguir: 

 

                                 Fonte: Dejours (2011, p. 90). 

 

Ainda de acordo com Dejours (2011), o sentido do trabalho advém do 

reconhecimento, que, por sua vez, tem origem no sofrimento, o qual absorve um 

constrangimento sistêmico e técnico. A formulação do sentido do trabalho por meio 

do reconhecimento está associada às possibilidades de realização pessoal, que tem 

o poder de converter o sofrimento em prazer. Dejours (2011, p. 90) afirma que: “a 

conquista da identidade no campo social mediada pela atividade do trabalho passa 

pela dinâmica do reconhecimento”. Desse modo, o amor-próprio é essencial para a 

saúde mental, relacionando-se com a subjetividade e o trabalho. 

 

Para Martins, Mendes e Antloga (2017), na teoria da Psicodinâmica do Trabalho, o 

reconhecimento é uma recompensa simbólica pelo investimento físico, cognitivo e 

afetivo, sendo a identidade esculpida com a intervenção do reconhecimento. 

 

No que se referem às dimensões que relacionam o trabalho e o processo de 

subjetivação, elas podem ser avaliadas e confrontadas com as implicações 

relacionadas à saúde do trabalhador. Nesse aspecto, a organização do trabalho 

apropria-se da exploração do sofrimento do trabalhador, retirando sua capacidade 

de inventar e criar, e assim, enfraquece o sentido do trabalho, que fomenta os laços 

sociais. Essa privação do sentido do trabalho pode gerar o sofrimento patogênico 

de quem o executa (AMARAL et al., 2017). 

Figura 1 – Triângulo da Psicodinâmica do trabalho 
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Ainda considerando a organização do trabalho, a ergonomia francesa, desde os 

anos de 1980, aborda a diferença entre o trabalho prescrito e o real, questão que 

necessita ser observada e tratada no contexto das organizações. Considerando que 

o saber prático e a inteligência são intrínsecos ao indivíduo, frutos de experiências 

adquiridas na execução do trabalho e na prática de lidar com problemas, no entanto, 

a relação com o trabalho demanda estratégias inovadoras e criativas por parte do 

trabalhador, sendo estes recursos adotados para a realização do trabalho não 

prescrito (LANCAMAN; UCHIDA, 2003). 

 

Outro aspecto a ser ressaltado é a energia absorvida pelo trabalhador. A relação do 

homem com o trabalho produz dois tipos de carga: a física e a mental.  A carga 

física está associada ao excesso de atividades que causam desgastes fisiológicos. 

No caso da carga psíquica, o problema ocorre muitas vezes pela falta ou pela pouca 

utilização das aptidões psíquicas e psicomotoras do trabalhador. Portanto, quando 

o trabalho conduz ao bom dimensionamento da carga psíquica, torna-se um fator 

de equilíbrio.  Quando o contrário ocorre e o trabalho não favorece a descarga de 

energia psíquica, o acúmulo desta energia transforma-se em tensão e insatisfação, 

aumentando, assim, a carga psíquica que induz a fadiga e, consequentemente, o 

adoecimento. Por outro lado, quando a organização do trabalho concede caminhos 

para que haja a descarga psíquica, o trabalho torna-se fonte de relaxamento e leva 

a satisfação e leveza ao trabalhador (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET,1994).   

 

Todavia, a sobrecarga é uma exigência social originada na prescrição do trabalho 

que é responsável pela carga do trabalho a ser executada, delimitando a liberdade, 

por meio das exigências e necessidades do trabalhador consigo mesmo. Esse jogo 

de dominação social é pautado na ideologia do desempenho e da excelência. 

Quando a circunstância que oferece sentido ao trabalho é a sobrevivência, a 

sobrecarga no trabalho torna-se fonte de sofrimento patológico, que fomenta a 

precarização das relações trabalhistas e os excessos de defesas do trabalhador 

contra o sofrimento (MENDES, 2007). 

 

Em síntese, segundo Dejours e Duarte (2018), o conhecimento clínico sobre saúde 

mental no trabalho expõe a degradação progressiva na relação entre saúde mental 

e trabalho. Os autores reconhecem a importância do trabalho e fazem críticas 
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contundentes às formas neoliberais da sua organização, muitas vezes responsáveis 

pelo sofrimento patológico vivenciado no ambiente laboral, devido, principalmente, 

à crescente diferença entre o trabalho prescrito e o real, adicionando, ainda, à 

ausência do coletivo do trabalho de forma eficiente. Dessa forma, tem-se como 

consequência o sofrimento do trabalhador o aumento de patologias relacionadas e, 

o fracasso das organizações políticas e sindicais para abordar a organização do 

trabalho.  

 

2.1.1 Contexto do trabalho 

 

O trabalho é uma atividade inerente ao ser humano, ocupa função importante na 

vida, envolve a subjetividade do indivíduo e pode causar sofrimento e fadiga para 

uns e prazer para outros. No entanto, o trabalho tem papel importante na construção 

da identidade, coloca o sujeito em contato direto com a sociedade e o mundo 

(KESSLER; KRUG, 2012). 

 

Desde Taylor o trabalho é quantificado e mensurado, entretanto, tem propriedade 

intangível, pois existe uma lacuna entre o que é determinado e o que é efetivamente 

executado, isto por que o trabalho faz parte da subjetividade de cada trabalhador 

(DEJOURS; BARROS; LANCMAN, 2016). 

 

Os resultados do trabalho vão além do que é produzido, deixando marcas que 

afetam a evolução de quem o executa.  As formas como o sujeito absorve o 

sofrimento gerado pelo trabalho e a maneira com que o trabalhador transpõe as 

barreiras para a sua realização, podem gerar o sofrimento patogênico e levar o 

trabalhador ao adoecimento do corpo e da mente. Por outro lado, pode transforma-

se em prazer e realização, aliado ao reconhecimento por ele proporcionado 

(DEJOURS, 2012). 

 

Existe uma força que vai além da capacidade do trabalhador de lidar com a 

execução do trabalho em si, advinda da forma como o trabalho é organizado. 

Quando o trabalho tem como objetivo principal o desempenho e o lucro, justificado 

pela necessidade empresarial de sobrevivência e a consequente manutenção do 
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emprego, gera no trabalhador o sentimento de vulnerabilidade (DEJOURS, 1992; 

SILVA; PIOLLI, 2017).  

 

As crises econômicas e a evolução dos processos produtivos que alavancam os 

lucros empresariais são os mesmos que proporcionam riscos psicossociais ao 

trabalhador. Tais riscos provocam manifestações psíquicas, como o estresse, a 

síndrome de Burnout, o assédio moral, violências verbais e físicas, as quais ocorrem 

num ambiente precário de trabalho, permeado por baixos níveis de estabilidade e 

empregabilidade (NEFFA, 2015). 

 

Desta forma, a ordem econômica vem impondo às organizações a pseudo 

flexibilização e, consequentemente, a precarização do trabalho, evocando situações 

que desafiam a subjetividade. Nessa direção ocorre a perda de garantias e 

conquistas trabalhistas, além comprometer a proteção social e psíquica dos 

trabalhadores (LANCAMAN; UCHIDA, 2003). 

 

No instrumento de pesquisa ITRA, proposto por Mendes e Ferreira (2007), e 

utilizado neste estudo, o contexto de trabalho é composto pelas condições de 

trabalho, organização do trabalho e as relações sócioprofissionais, as quais serão 

abordadas nas próximas subseções.  

 

2.1.1.1 Organização do trabalho 

 

A Psicodinâmica do Trabalho busca a compreensão do sofrimento como 

consequência da relação conflituosa entre a organização de trabalho e o 

funcionamento psíquico individual. A organização do trabalho relaciona-se com as 

divisões técnicas, hierárquicas e psicológicas que ela impõe sobre o trabalhador, 

provocando efeitos específicos no funcionamento psíquico, que afetam diretamente 

a saúde do corpo, por meio de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

(GERNET, 2017).  

 

Quanto à organização do trabalho, Dejours Abdoucheli e Jayet (1994) a dividem em 

dois aspectos: a divisão do trabalho no que tange à distribuição das tarefas e às 
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repartições, e a divisão do trabalhador no que se refere à divisão de 

responsabilidades, hierarquia e controle.  

 

Para Mendes e Ferreira (2007), a organização do trabalho é definida pelo ritmo e 

controle das atividades, pelas normas empregadas e pelo modo como às tarefas 

são divididas. Sendo que os principais fatores relacionados ao risco de adoecimento 

do trabalhador são: o ritmo de trabalho excessivo; a pressão no cumprimento das 

tarefas; a intensa cobrança dos resultados; a rigidez nas normas; a vigilância 

constante do desempenho; a insuficiência de pessoal; as metas fora da realidade 

de produção; a distância entre quem planeja e quem executa; o trabalho repetitivo; 

a falta de descanso e a descontinuidade das tarefas.  

 

Em síntese, segundo Mendes e Ferreira (2007), a manutenção da saúde do 

trabalhador vai além da observação de fatores ergonômicos relacionados ao 

trabalho. Os aspectos que envolvem as relações profissionais e as vivências de 

prazer e sofrimento são capazes de gerar doenças, sendo fundamental investir em 

melhores condições de trabalho, avaliar a forma como o trabalho é organizado e 

realizar mudanças que favoreçam os aspectos subjetivos e os vínculos sociais que 

ocorrem no contexto do trabalho (BRUNING, FARIA; JUNIOR, 2020).  

 

2.1.1.2 Condições de trabalho 

 

As condições de trabalho estão associadas às pressões físicas, químicas, 

mecânicas e biológicas existentes no ambiente ocupacional.  Dessa forma, as 

condições de trabalho afetam o aspecto físico do trabalhador, causando desgastes 

e, consequentemente, doenças somáticas (DEJOURS ABDOUCHELI e JAYET, 

1994). 

 

Quanto às condições de trabalho, Mendes e Ferreira (2007) apontam que estas são 

caracterizadas pela qualidade em que se encontram o aspecto físico das 

instalações, os equipamentos, o material disponível e o próprio local de trabalho.  

Segundo os autores, os fatores com potencial de causar risco de adoecimento ao 

trabalhador estão relacionados com a precariedade das condições de trabalho, o 

desconforto do ambiente físico, os móveis e instalações inadequados, a falta de 
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instrumentos para execução das tarefas, os equipamentos impróprios para o uso, 

os recursos materiais insuficientes e a insegurança no trabalho.   

 

2.1.1.3 Relações sócioprofissionais 

 

O trabalho envolve a capacidade de conciliar o seu conteúdo com o lado humano 

dos indivíduos. Portanto, essa associação não é apenas uma prática técnica, mental 

ou estritamente física, mas, principalmente, a habilidade humana em relacionar-se 

com o seu semelhante no contexto social (SILVA, 2015), 

 

Na perspectiva social, o trabalho é realizado por meio da subjetividade, 

caracterizada pelas relações de poder, dominação e desigualdades, consistindo em 

atividades capazes de desenvolver a inteligência e a subjetividade do trabalhador 

(DEJOURS, 2004). 

 

No que se refere às relações sócioprofissionais, estas são caracterizadas por 

Mendes e Ferreira (2007) pela forma como que é conduzida a gestão do trabalho, 

a comunicação e o intercâmbio entre os profissionais. Os principais fatores que as 

influenciam são: a transparências na definição das tarefas, a autonomia no trabalho, 

a equivalência entre a divisão das tarefas e a função, a exclusão dos trabalhadores 

na tomada de decisão, a falta de diálogo entre a gestão e os funcionários, a 

competição no trabalho, a falta ou insuficiência de comunicação e a falta de 

comprometimento com o desenvolvimento dos profissionais. 

 

Barros e Honório (2015) evidenciam que as relações sócioprofissionais podem ser 

pautadas na relação entre os pares e na relação com a chefia. Nesse sentido, 

segundo Chaignot-Delage et al. (2019), o trabalho tem uma natureza social e requer 

cooperação que abrange três níveis distintos: horizontal com pares, vertical com a 

hierarquia e transversal com os clientes. 

 

No entanto, para que a organização do trabalho seja saudável, é necessário haver 

diálogo que favoreça a negociação aberta das necessidades e desejos, visando 

uma relação democrática e justa, pautada pelo reconhecimento e a valorização do 

trabalhador (DEJOURS, 2004, 2012). 
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Dejours Abdoucheli e Jayet (1994) complementam que a relação do trabalhador e 

o ambiente de trabalho são fomentados pelas relações sócioprofissionais 

existentes, pela concretização das condições trabalho e pelo modo como se 

consolida a organização do trabalho. 

 

2.1.2 Custo humano no trabalho 

 

Para Mendes e Ferreira (2007), torna-se fundamental investigar os riscos de 

adoecimento originário do ambiente ocupacional, que envolvem as condições de 

trabalho e as relações profissionais e sociais. Essa investigação busca a 

identificação dos impactos gerados pelas exigências da organização capazes de 

gerar custos físicos, cognitivos e afetivos, com potencial para causar danos 

psíquicos e físicos ao trabalhador.  

 

O Custo Físico é atribuído por Mendes e Ferreira (2007) ao desgaste fisiológico e 

biomecânico adquirido durante as atividades de trabalho. As condições de trabalho 

que têm maior potencial de causar risco de adoecimento são: a necessidade de 

usar a força física, o uso intenso e contínuo dos braços, a postura curvada durante 

a execução do trabalho, a necessidade de ficar de pé por muito tempo, pegar peso 

em excesso e o constante movimento de pernas e braços. 

 

Segundo Maissiat et al. (2015) o custo físico tem forte relação com os danos físicos, 

dessa forma, quanto maior as imposições que proporcionam o custo físico ao 

trabalhador, maior são as possibilidades de causar danos físicos. Os autores 

concluem que a necessidade de mudanças na organização do trabalho em longo e 

curto prazo se tornam essenciais aos trabalhadores. 

 

O Custo Cognitivo tem origem na necessidade de o trabalhador ter gasto intelectual 

na execução de suas rotinas, tendo que resolver problemas imprevistos, tomar 

decisões e adquirir conhecimento para execução do trabalho (MENDES; 

FERREIRA, 2007). 

 

O Custo Afetivo do trabalho está relacionado à necessidade do indivíduo de ter que, 

na sua rotina de trabalho, ser compelido a controlar suas emoções. Nesse aspecto, 



37 
 

o risco de adoecimento é potencializado por fatores como a necessidade de manter 

o controle das emoções, as contradições das ordens à obrigação de conviver com 

agressividade alheia, a necessidade de dissimular os sentimentos, a imposição de 

ter que proferir elogios, e de demonstrar bom humor, a necessidade de manter a 

aparência física, de violar valores considerados éticos e passar por situações que 

causam constrangimentos (MENDES; FERREIRA, 2007). 

 

Na realização do trabalho existe uma discrepância entre o que a organização 

prescreve e o processo de produção, independente da eficiência da organização, 

as ocorrências não planejadas são inerentes as atividades causando incidentes, 

avarias, que exigem mais energia física e mental do trabalho, o que expõem o 

trabalhador ao sofrimento (DEJOURS, 2020). 

 

2.1.3 Vivências de prazer no trabalho 

 

O trabalhador é passível de constantes excitações que emergem tanto do seu 

interior como do exterior. O trabalhador chega ao ambiente de trabalho com uma 

história, com seus desejos, motivações e aspirações psicológicas, portanto, cada 

qual tem suas particularidades que são únicas. Dessa maneira, o trabalho pode ser 

vivenciado de forma diferente para cada indivíduo, pode ser fonte de equilíbrio para 

certas pessoas e, para outros, poderá causar fadiga e desconforto (DEJOURS; 

ABDOUCHELI; JAYET, 1994). 

 

Para Dejours (2014), o trabalho ocorre no campo da subjetividade, envolvendo as 

mudanças de humor e a construção dos sonhos. Quando o trabalho é visto com o 

olhar de reconhecimento da habilidade profissional, promove positivamente a 

identidade do trabalhador, produzindo sentido, realização e pertencimento social. 

Assim, o reconhecimento, a valorização, o sentimento de liberdade e aceitação 

social são pressupostos que possibilitam vivências de prazer no ambiente 

ocupacional (DEJOURS, 1999; DEJOURS; BARROS; LANCMAN, 2016). 

 

As sensações de utilidade e realização são consequências do prazer e estão 

intimamente ligadas aos sentimentos de reconhecimento e valorização. Esses 

sentimentos são parte do sujeito que percebe que seu trabalho é valorizado e 
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importante, tanto para si mesmo, quanto para a organização e para a sociedade. 

Quando o indivíduo é valorizado, bem-quisto pelo trabalho realizado e não é visto 

como um simples objeto no contexto geral cria-se o sentimento de realização 

pessoal (FERREIRA; MENDES, 2001). 

 

Nessa direção, Lourenço, Ferreira e Brito (2013) ressaltam que o trabalho tem 

influência positiva quando é relacionado à criação de identidade, o que leva ao 

crescimento pessoal. A trajetória profissional tem a capacidade de gerar novos 

significados, principalmente, em relação ao prazer, cujos valores condutores são 

reconhecimento, satisfação, alegria, desafios, bem-estar, sentimento de valorização 

e relação social e pessoal positivas. 

 

Para Dejours (2011), o reconhecimento tem papel fundamental na construção do 

prazer no trabalho. O reconhecimento, na Psicodinâmica do Trabalho, é 

compreendido como a constatação da contribuição do trabalhador para com a 

organização, a qual pode estar relacionada a dois julgamentos: o da utilidade e o 

da beleza. O julgamento de utilidade é conferido pelos superiores e/ou clientes, e o 

julgamento da beleza é pronunciado pelos pares, colegas de profissão, estando 

relacionado às normas e práticas relacionadas ao trabalho.  

 

Aliado a isso, trabalhar exige da pessoa uma mobilização de sua própria 

inteligência. Esse compromisso pessoal é uma garantia de saúde mental para o 

sujeito, desde que ele seja reconhecido como tal e que os resultados do trabalho 

sejam avaliados com base em julgamentos de utilidade e beleza (DEJOURS, 2011).  

 

Portanto, o prazer na realização do trabalho é um indicador de saúde física e mental, 

que requer estruturação psíquica e interação com a subjetividade e a identidade dos 

indivíduos. Ressalta-se que o prazer associado ao trabalho está vinculado, também, 

à percepção de realização profissional e à liberdade de expressão. Essa liberdade 

refere-se à possibilidade de expor sentimentos e opiniões, envolvendo as vivências 

de confiança, solidariedade e cooperação, além da oportunidade de usar da 

criatividade no contexto do trabalho. Já a realização profissional consiste nas 

experiências de bem-estar, satisfação, motivação, reconhecimento e orgulho pelas 

atividades realizadas (MAISSIAT et al., 2015). 
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O prazer no trabalho é alcançado no empenho subjetivo impulsionado por 

mecanismos de defesa individual e coletiva, que permitem enfrentar o sofrimento. 

Assim, quando o trabalhador é reconhecido pela sua dedicação e pelo sofrimento 

direcionado ao trabalho, este sofrimento é revestido em autorrealização e, 

consequentemente, há sentimentos de prazer (DEJOURS, 1999; MENDES, 2007). 

 

A dedicação ao trabalho resulta do envolvimento afetivo e subjetivo do trabalhador 

na realização das suas atividades. As experiências de fracasso e sofrimento podem 

contribuir para o aprimoramento das tarefas, levando a produzir um trabalho de 

melhor qualidade que, por si só, pode se tornar um mediador essencial na 

construção da saúde física e mental do trabalhador (DEJOURS, 2012). Dessa 

forma, por meio da eficácia no trabalho, constroem-se habilidades e competências, 

o que torna o trabalhador mais hábil e capaz de conduzir a sua autotransformação 

(DEJOURS, BARROS; LANCMAN, 2016).  

 

Em síntese, pode-se afirmar que o prazer transcende a relação com o real, 

contribuindo para a superação da realidade enfrentada numa rotina laboral, sendo 

capaz de influenciar a inteligência do trabalhador, possibilitando transformações e 

evoluções nas suas diversas dimensões (DEJOURS, 2004, 2014). 

 

2.1.4 Vivências de sofrimento no trabalho 

 

O sofrimento faz parte de um processo de construção que pode afetar a capacidade 

de mobilização do sujeito ou paralisá-lo diante da realidade. Esse confronto com o 

real pode levar a dois caminhos: o saudável ou o adoecimento.  O amor pelo 

trabalho e o princípio da ressignificação do sofrimento são os primeiros passos para 

fazer do sofrimento algo suportável, tornando possível a sua transformação em 

prazer. Porém, se o amor e o afeto forem reprimidos, ocorre uma paralisação que 

poderá levar a situações patológicas. Quando o sofrimento é confrontado, abre-se 

um dilema entre o desejo e suas implicações, ou seja, quando se coloca o desejo 

do outro acima do próprio desejo, desta forma, alimenta-se uma demanda difícil de 

ser atendida (MENDES, 2016). 
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O sofrimento não se manifesta da mesma forma e intensidade para todos os 

indivíduos inseridos no mesmo contexto social, cultural e temporal. Há que se 

ressaltarem as diferenças individuais, que levam as pessoas a perceber o 

sofrimento de forma diferente, ou seja, o que caracteriza sofrimento para um 

trabalhador, pode caracterizar prazer para outro (DEJOURS, 2004, 2014).  

 

Segundo Dejours (1992, p. 52) o sofrimento começa quando a insatisfação alcança 

o intolerável, ou seja, “quando a relação homem-organização do trabalho está 

bloqueada; quando o trabalhador usou o máximo de suas faculdades intelectuais, 

psicoafetivas, de aprendizagem e adaptação”, tendo esgotado todos seus 

argumentos em relação à organização do trabalho. 

 

Nesse contexto, a nomeação das angústias advindas das mais variadas formas de 

sofrimento resultante das relações abusivas no contexto laboral, nem sempre será 

possível, devido às dificuldades do trabalhador em manifestar o real sentimento e 

reabilitar-se do esgotamento mental. Portanto, o sofrimento nem sempre se 

descortina claramente, sendo preciso identificar e nomear as angústias, as relações 

abusivas, que, muitas vezes, passam despercebidas devido às dificuldades do 

trabalhador em demonstrar seus sentimentos no ambiente ocupacional (GÓMEZ et 

al., 2016). 

 

Quando existe uma relação de conflito do aparelho psíquico, a tarefa é bloqueada, 

ou seja, a negociação é conduzida ao extremo, iniciando o sofrimento e a batalha. 

A partir desse momento, o trabalhador passa a não ter domínio sobre seu trabalho, 

sendo controlado por ele. Assim, o trabalho passa a não promover condições para 

sua composição psíquica, não propiciando vivências de prazer e estimulando as 

manifestações de sofrimento (DEJOURS, 1992). 

 

O “sofrimento ético”, descrito por Dejours e Duarte (2018), é caracterizado pela 

deslealdade às regras relativas às transações, aos colegas de profissão, e até 

mesmo, pela traição de si mesmo, ao corroborar com atos condenáveis pelo seu 

senso moral. Esse tipo de sofrimento desencadeia um processo doentio de 

depressão e perda do amor-próprio. Muitos trabalhadores adoecem com doenças 

somáticas, consequências do sofrimento ético que enfraquece a saúde do corpo e 
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pode até levar ao suicídio, o qual surge como consequência das divergências entre 

subjetividade e trabalho (DEJOURS, 2020). 

 

Segundo Dejours (2020) existe também o “sofrimento estético” associado a 

ocasiões em que o trabalho é perdido ou inutilizado, ou mesmo deteriorado. O 

trabalhador perde o prazer de realizá-lo, portanto não permite a sublimação (a 

transformação de sofrimento em prazer). Dessa forma, o sofrimento estético está 

relacionado com trabalho de má qualidade que destrói a autoimagem do 

trabalhador. 

 

Outras duas características do sofrimento são citadas por Sznelwar, Uchida e 

Lancman (2011) o “sofrimento criativo”, que envolve a necessidade resolver 

imprevistos e problemas provenientes dos desafios enfrentados no contexto do 

trabalho, e o “sofrimento patogênico” que surge da impotência do trabalhador diante 

da realização da tarefa, ou seja, quando todas as tentativas possíveis na busca de 

executar o trabalho forram realizadas. Tais características identificam as diferentes 

situações a que cada tipo de sofrimento pode induzir. O sofrimento criativo  ocorre 

na experiência construtiva que se transforma em prazer em relação ao trabalho. Já 

o sofrimento patogênico dá origem ao adoecimento do trabalhador, seja físico ou 

mental, ou mesmo ambos. 

 

Segundo Dejours e Gernert (2016), é comum utilizar os termos estresse, fadiga ou 

sofrimento, sendo que, muitas vezes, a escolha da terminologia conceitual não é a 

mais correta. Embora o estresse e o sofrimento sejam, frequentemente, utilizados 

como sinônimos, eles devem ser distinguidos porque têm efeitos importantes e 

particulares no tratamento e nas ações voltadas para a saúde do trabalhador.  

 

Já em relação aos aspectos físicos e ergonômicos, Mendes (2013) afirma que o 

trabalho executado, na maior parte do tempo, na posição sentada, costuma ser 

inadequado, se as medidas da cadeira não forem compatíveis para a correta 

acomodação do trabalhador. Em função da sua organização e do seu ritmo, o 

trabalho, muitas vezes intenso, desgastante, fatigante, invariável e repetitivo, pode 

ocasionar manifestações como dores na coluna, nos braços e nos ombros, levando 

o trabalhador ao sofrimento físico.  



42 
 

Lemos, Marqueze e Moreno (2014) entendem que não somente a postura assumida 

no trabalho ou a carga laboral são os principais fatores do cansaço, mas a 

predominância de dores osteomusculares pode estar relacionada à má qualidade 

do sono dos profissionais, que trabalham sem ter horários regulares para o 

descanso. 

 

Ressalta-se que tais sofrimentos nem sempre têm reflexos no ambiente laboral. 

Muitas vezes, o trabalhador passa a descarregar na família o seu sofrimento, 

podendo transferi-lo até mesmos para os filhos e o contexto social, trazendo 

perturbações e transtornos diversos (DEJOURS, 2017). 

 

Quando o sofrimento patogênico é potencializado pelo excesso de exigências no 

trabalho, o trabalhador, muitas vezes, em razão da sua baixa energia vital, é levado 

a frustrações em relação às expectativas materiais, afetivas e sociais, notoriamente 

negligenciadas pela organização, o que pode originar danos relacionados ao 

trabalho e à saúde do trabalhador (DEJOURS, 1999; MENDES, 2007; MERLO; 

MENDES, 2009). 

 

Em síntese, o sofrimento no trabalho ocorre de acordo com contexto laboral e se 

altera conforme a categoria profissional, sendo percebido distintamente por cada 

indivíduo. Ele impacta diretamente na saúde do sujeito, sendo positivamente, 

quando corrobora para transformação do trabalhador, contribuindo para construção 

de sua identidade, sendo negativamente, quando o sofrimento não pode ser 

superado e passa ser origem do adoecimento do trabalhador, o que ocorre quando 

as estratégias de defesa não mais permitem suportar o sofrimento (DEJOURS, 

2011, 2017 e 2020). 

 

2.1.5 Danos relacionados ao trabalho 

 

Os danos ao trabalho são efeitos do custo negativo e do sofrimento vivenciados no 

âmbito ocupacional. De acordo Mendes e Ferreira (2007, p. 112), “os danos 

relacionados ao trabalho são gerados em consequência das exigências e vivências 

caracterizadas como físicas e psicossociais”.  Os autores dividem os danos 
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relacionados com o trabalho em três níveis, ou seja, dano físico, dano psicológico e 

o dano social, caracterizados a seguir: 

 

Os Danos Físicos são associados à existência de dores no corpo e ao surgimento 

de distúrbios biológicos como: dores nos braços, nas pernas, nas costas e na 

cabeça; distúrbios respiratórios, digestivos, auditivos e na visão; além de alterações 

de apetite e sono. 

 

Os Danos Psicológicos relacionam–se com sentimentos negativos sobre si mesmo 

e os outros. Abrangem fatores como amargura, sentimento de desamparo e vazio, 

tristeza, mau-humor, solidão, questionamentos sobre a própria capacidade e 

impressão de abandono. 

 

Por fim, os Danos Sociais são atribuídos às dificuldades geradas no meio social e 

familiar, e também ao fato de o indivíduo se isolar. Eles estão marcados por fatores 

como falta de sensibilidade com os colegas, necessidade de isolamento, dificuldade 

em se relacionar com pessoas fora do ambiente de trabalho, agressividade e falta 

de paciência com as pessoas em geral (MENDES; FERREIRA, 2007) 

 

Segundo Hoffmann et al. (2017) existe uma correlação entre danos psicológicos e 

danos sociais. O primeiro emerge do sofrimento intrínseco do trabalhador, e o dano 

social está associado à deterioração do convívio familiar e social, refletidos em 

ações agressiva, conflituosas e de isolamento. 

 

Para se protegerem de danos relacionados ao trabalho, os indivíduos se apropriam 

de estratégias de defesa permeadas de criatividade e diversidade, capazes de 

tornar momentaneamente suportável o sofrimento no trabalho (DEJOURS, 1999; 

MENDES, 2007; MERLO; MENDES, 2009). 

 

2.1.6 Estratégias de defesa 

 

As estratégias de defesa não estão inseridas no “Inventário sobre o Trabalho e 

Risco de Adoecimento” proposto por Mendes e Ferreira (2007), mas na intenção de 
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buscar uma visão ampla sobre o tema pesquisado foi acrescentado a este estudo 

tendo como referência Zille (2005).  

 

As estratégias de defesa são decorrentes de ações dos trabalhadores que lutam 

contra o sofrimento no trabalho, como o medo de acidentes, angústia por não 

conseguir cumprir metas, tarefas repetitivas, receio na relação com clientes, rigidez 

hierárquica, instabilidade na relação de emprego. Nesse cenário, as estratégias de 

defesa têm papel fundamental para o trabalhador resistir às forças 

desestabilizadoras e causadoras de desequilíbrio, provenientes do sofrimento no 

contexto ocupacional (DEJOURS, 2011). 

 

As estratégias de defesa são elaboradas de forma diferente, variando de acordo 

com a categoria profissional, e aplicada em dois níveis: o individual ou o coletivo. 

As estratégias de defesa individuais não precisam de objeto para se manifestar, já 

estão interiorizadas no próprio indivíduo. Enquanto as estratégias coletivas, são 

articuladas a partir de condições externas, proporcionadas pela organização e as 

condições de trabalho. Para a manutenção de estratégias coletivas, são formados 

acordos implícitos entre os trabalhadores, ou seja, elas acontecem com o consenso 

do coletivo. Geralmente funciona no campo mental, podendo haver negação da 

realidade, quando o indivíduo não tem meios para modificar os fatos que causam 

tal sofrimento (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994). Trata-se de garantir as 

condições sociais para uma transformação da subjetividade que permita, de certa 

forma, anestesiar a sofrimento (GANEM; ROBERT, 2017). 

 

Para Dejours Abdoucheli e Jayet (1994), a realidade que expõe o sofrimento nas 

organizações, por meio de rigidez de regras, é enfrentada por ações defensivas que 

visam diminuir a percepção do sofrimento. No entanto, existe uma diferença entre 

mecanismo de defesa – inconscientes (fins de proteção do ego) – e estratégias de 

regulação – conscientes (fins de manutenção da normalidade ocupacional) 

(BARROS; HONÓRIO, 2015). Sendo assim, os mecanismos de defesas são formas 

de modelar o pensamento, ações e sentimentos, de modo que possibilite ao 

trabalhador vislumbrar compensação para justificar e tolerar o sofrimento 

(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994). 
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Quanto à sublimação, o impulso é modificado para adequar-se às demandas da 

organização, num processo inconsciente do indivíduo, ou seja, busca compensar 

uma frustração, mesmo que temporária, transformando o sofrimento em prazer 

(DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 1994; BARROS; HONÓRIO, 2015). 

 

Segundo Dejours (2020), o primeiro nível de sublimação acontece no plano 

individual, por meio da relação íntima do trabalhador com sua ferramenta, material, 

objeto ou técnica de trabalho. O segundo nível se dá na relação com os outros, os 

colegas de profissão, quando as descobertas de sua inteligência são validadas e 

compartilhadas, e, também, pelo reconhecimento hierárquico e de clientes. Esse 

reconhecimento, associado a julgamentos de beleza e utilidade, tem papel relevante 

na subjetividade. O sentimento de pertencimento vem pelo reconhecimento da 

habilidade, que se torna fonte de prazer diretamente relacionado a identidade. 

 

No que se refere às estratégias de defesa, estas são articuladas de acordo com o 

contexto organizacional; podendo ser utilizadas para racionalizar o sofrimento, 

conviver com a angústia e o medo no trabalho. Manifestam-se na conduta de 

compensação pelo sofrimento ou na negação da exploração laboral. Algumas 

estratégias podem levar ao comportamento de risco, como o uso de drogas e álcool 

(MENDES, 2007, DEJOURS, 2015).  

 

Em relação ao uso de substâncias psicoativas, Dejours (2016) ressalta que é uma 

estratégia disfuncional que os sujeitos utilizam para resistir à solidão, ao sofrimento 

no trabalho e ao medo de diminuir o desempenho. Trabalhadores de diversas 

categorias, frequentemente, fazem uso dessas substâncias que vão dos “inocentes 

calmantes” até os mais perigosos como cocaína e crack, estimulando a capacidade 

fisiológica do corpo ao máximo, levando o trabalhador a ultrapassar seus limites 

físicos e psicológicos. 

 

Outra estratégia de defesa muito utilizada no trabalho, segundo Dejours (1992), é a 

manutenção do seu ritmo mesmo fora do horário, com a intenção e a sensação de 

estar produtivo, afastando assim, a condição de ociosidade e punição.  É comum 

encontrar trabalhadores que recusam se afastar do trabalho, mesmo com prescrição 

médica, o que está relacionado à necessidade de manter a capacidade do corpo e 
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da mente produtiva, a qualquer custo.  O trabalhador entra num ciclo vicioso, no 

qual quanto mais trabalha, mais alienado se torna em relação às exigências da 

organização. Dejours (1992, p.47) afirma que “a injustiça quer que, no fim, o próprio 

operário torne-se o artesão de seu sofrimento”. 

 

Em algumas categorias profissionais, o medo e o perigo fazem parte do trabalho e 

a exposição a tais fatores leva à construção de estratégias defensivas que remetem 

a situações como desprezar o medo e desafiar o perigo. O medo está relacionado 

a estratégias de prevenção e atenção, assim como, as formas de lidar com o medo 

estão relacionadas com a percepção de risco e a capacidade do indivíduo de aceitar 

correr o risco (AREOSA, 2019). Para cada tipo de trabalho existem riscos 

específicos, como os ergonômicos, químicos, biológicos e psíquicos. Para enfrentá-

los, são criadas estratégias coletivas e/ou individuais que podem resultar em 

condutas que buscam minimizar essas situações no ambiente ocupacional 

(CARNEIRO; SILVA; RAMOS, 2017). 

 

Aliado a esses fatos, em certas categorias profissionais, com predominância 

masculina, os discursos são mais específicos, associados à coragem, força, 

imprudência, com tendência a não seguir regras, sendo comum negligenciar a 

saúde mental e física, além de ser proibido expressar o medo, desconsiderando a 

segurança e a prevenção aos riscos, que muitas vezes são iminentes (DEJOURS, 

2011; 2014). 

 

Dessa forma, as estratégias de defesa são utilizadas para fins de proteção do 

trabalhador, considerando o seu ambiente ocupacional, o seu modo de pensar, 

sentir e agir compensatoriamente; dessa forma o sofrimento passa a ser justificado 

e racionalizado (DEJOURS, 2012). Esses tipos de estratégias de regulação podem 

ocorrer por longos períodos, no entanto, podem comprometer a saúde física e 

psíquica do trabalhador. Já as defesas de adaptação e exploração são baseadas 

na negação, tornando o indivíduo submisso, muitas vezes inconscientemente, ao 

discurso da organização e explorado pelo trabalho (MENDES, 2007).   

 

Para Dejours Abdoucheli e Jayet (1994), as estratégias coletivas mais radicais 

podem se tornar “ideologias defensivas” e oferecer perigo nos campos psicológico 
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e social, podendo levar à homogeneidade de pensamentos, reduzindo a 

singularidade individual e promovendo o conformismo. Além disso, as ideologias 

defensivas são permeadas de conflitos de poder, que se desvinculam do objetivo 

de combater efeitos nocivos do sofrimento gerado pela organização. A ideologia 

defensiva está direcionada à ordem do imaginário, que enfatiza a imagem em 

detrimento do pensamento e a estratégia coletiva, onde as regras são direcionadas 

e coordenadas por pessoas com identidade e personalidade distintas. 

 

Segundo Dejours (2017), as ideologias defensivas surgem quando os operários 

arquitetam uma estratégia defensiva, a qual não pode ser criticada e questionada 

pelo grupo; assim, torna-se uma “armadilha” que faz dos próprios trabalhadores 

vítimas, não acrescentando avanços positivos em relação à organização do 

trabalho. 

 

Dejours (2020) ressalta que, na atualidade, cada vez mais os jovens apoiam-se em 

uma ideologia defensiva de desprezo pelo trabalho formal. Em busca de uma 

estratégia de defesa coletiva, posicionam-se não apenas contra os assalariados, 

mas contra o próprio trabalho, em razão da perda de confiança na empresa ou na 

sua gestão, devido à precarização e à violação dos direitos trabalhistas. As 

principais manifestações dessas estratégias são planejadas fora da empresa, 

construídas por trabalhadores precários e desempregados, que perderam toda a 

esperança na promessa de trabalho no que diz respeito à emancipação, 

autorrealização e obtenção de direitos sociais, como proteção social, da saúde, e o 

direito à aposentadoria. 

 

Em síntese, há uma diversidade de estratégias defensivas, onde a variação ocorre 

de acordo com cada situação do trabalho. Elas estão diretamente associadas às 

exigências da organização, tendo como objetivo o controle mental diante dos 

constrangimentos vivenciados pelos trabalhadores. Contudo, a manutenção da 

saúde mental está associada à organização do trabalho, enquanto a saúde física 

está relacionada às condições de trabalho (DEJOURS, 2017). 

 

As condições de trabalho, no contexto atual, colocam em destaque o uso da 

tecnologia para gerenciar e controlar a prestação de serviços, como no caso de 
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empresas que atuam em plataformas digitais, sobretudo, as relacionadas a Gig 

Economy (FRIEDMAN, 2014; RAMALHO et al., 2016). 

 

2.2 O trabalho na Gig Economy 

 

 A Gig Economy, conhecida também como “economia dos bicos”, é uma derivação 

da economia compartilhada, caracterizada, principalmente, pelo trabalho 

independente ou freelance que abrange vários tipos de categorias profissionais, 

como no caso de motoristas por aplicativo, objeto deste estudo. Esse tipo de 

economia pautada na relação de trabalho sob demanda ou temporário, pontuada 

pela inovação, flexibilização, marcada pela incerteza e insegurança nas relações de 

trabalho está muito presente na atualidade (FRIEDMAN, 2014; RAMALHO et al., 

2016). 

 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) no Brasil, 3,8 

milhões de pessoas trabalham nas plataformas de diversos segmentos, que 

representa 17% dos 23,8 milhões de trabalhadores brasileiros, considerando 

somente os três primeiros meses de 2020 (IBGE, 2020). 

 

De acordo com Healy, Nicholson e Pekarek (2017) a Gig Economy emergiu com o 

avanço tecnológico que permitiu a rápida disseminação de startups mediadoras 

entre compradores e vendedores, em diversos mercados, mas particularmente nos 

mercados de serviços, com destaque para o serviço de compartilhamento de 

caronas e o serviço de entrega de alimentos. No entanto, essas empresas de 

plataforma digital são capazes desregular o mercado (HEALY; NICHOLSON; 

PEKAREK, 2017). 

 

Essas empresas não se responsabilizam pelos mercados que seus aplicativos 

criam, mas também não renunciam ao controle sobre a alocação de trabalho e a 

precificação dos serviços (SCHEIBER 2017). Elas impõem padrão de desempenho 

mínimo aos trabalhadores, que são avaliados e submetidos a ações disciplinares 

que variam de uma advertência até a exclusão do aplicativo. Por outro lado, essas 

empresas negam certas responsabilidades como a propriedade de tudo o que é 

comprado ou vendido por meio de seus aplicativos, renunciando às 
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responsabilidades de "empregadores" e identificam-se apenas como “empresas 

tecnológicas’ que oferecem o aplicativo para mediação deste mercado (FRIEDMAN, 

2014). 

 

Na Gig Economy, os trabalhadores têm autonomia limitada em dois aspectos: eles 

podem escolher por quanto tempo estarão conectados ao trabalho e podem 

oferecer seus serviços a vários aplicativos ao mesmo tempo. Diante desses 

argumentos, as empresas afirmam que esses trabalhadores são ‘contratados 

independentes’ ou ‘freelances’, e não funcionários. Dessa forma, as empresas de 

plataforma evitam algumas obrigações do emprego direto. Entretanto, algumas 

dessas empresas recorrem a métodos sofisticados de vigilância e manipulação 

psicológica para coordenar as atividades dos trabalhadores e manter os padrões de 

serviço (PEETZ 2016; SCHEIBER 2017). 

 

Ainda segundo Healy, Nicholson e Pekarek (2017), os modelos de trabalho 

baseados em plataforma representam a longo prazo o aumento da insegurança no 

emprego e nos ganhos, a perda de benefícios do trabalho e a fragmentação de 

planos de carreira. Portanto, a classificação de trabalhadores que envolvem novos 

modelos de mercado impulsionados pela tecnologia revela a necessidade de novos 

acordos de trabalho mais elaborados. A presença das plataformas como novos 

intermediários no mercado de trabalho têm estimulado uma conversa importante 

sobre a adequação da legislação atual e a necessidade de categorias alternativas. 

 

Nesse cenário destacam-se os motoristas no transporte individual de passageiros 

via aplicativos (BEZERRA, 2019; VACLAVIK; PITHAN, 2018). 

 

2.2.1 Pesquisas relacionadas ao trabalho de motorista por aplicativos 

 

As pesquisas nacionais apresentadas a seguir foram realizadas nas cidades de 

Porto Alegre/RS, Juazeiro do Norte/CE, São Paulo/SP, Belo Horizontes/MG e Rio 

de Janeiro/RJ. 

 

Vaclavik e Pithan (2018), em pesquisa de abordagem qualitativa com 37 motoristas 

na cidade de Porto Alegre RS, teve como objetivo investigar como os motoristas por 
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aplicativo percebem o sentido do trabalho. As autoras constataram que o motorista 

por aplicativo percebe que a sociedade vê a profissão de forma pejorativa, 

demonstrando preconceito. Portanto, o significado do trabalho para esses 

profissionais está direcionado para o individualismo e apoiado, basicamente, em 

aspectos financeiros, fato este causador de sofrimento. Os motoristas pesquisados 

utilizam como estratégia defensiva a ideia de que é uma situação passageira e a de 

que logo sairão desta condição e, nesse sentido, continuam buscando alternativas 

no mercado formal de trabalho. Ainda como estratégia de defesa, o reconhecimento 

entre os colegas e superiores é substituído pela realização pessoal de ter como 

garantir o sustento familiar, o que passa a ser desvinculado do coletivo do trabalho, 

característica esta, associada ao trabalho autônomo e informal.  

 

Tendo como foco o conceito da economia compartilhada por meio de aplicativo de 

transporte na cidade de Juazeiro do Norte/CE, Silva et al. (2019) analisaram a 

percepção de 37 motoristas e 31 passageiros em relação ao transporte por 

aplicativo, utilizando-se de pesquisa de abordagem qualitativa. A maioria dos 

motoristas são homens, dos quais 44% estão na faixa etária entre 26 a 35 anos. A 

percepção em relação à melhoria na mobilidade do transporte na cidade é maior 

para os motoristas (94%), se comparada à dos usuários dos aplicativos (41%). Em 

relação à segurança física do transporte por aplicativos, esta é aprovada por 69% 

dos motoristas, além do fato de oferecer mais comodidade e conforto aos usuários. 

No entanto, ressaltam que a tarifa cobrada de 25% pela empresa é considerada alta 

pelos motoristas. 

 

Outra pesquisa, por sua vez realizada na cidade de São Paulo por Moraes, Oliveira, 

Accorsi (2019), com 100 motoristas por aplicativos, com abordagem quantitativa, 

utilizando-se do método de Survey, teve como objetivou analisar a percepção 

destes profissionais em relação a esta atividade profissional. Os autores constaram 

que, em geral, o motorista de aplicativo está desempregado e à procura de emprego 

formal. Os motoristas alegaram que a taxa cobrada pelo aplicativo deveria ser 

menor do que 25% e as empresas deveriam custear a manutenção dos veículos. 

Além disso, eles se sentem pressionados a trabalhar muitas horas por semana, para 

compensar os ganhos aferidos, se comparados aos dos trabalhadores com vínculos 

formais de trabalho. Em geral, esses motoristas se mostraram satisfeitos com a 
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possibilidade de poder organizar o tempo de trabalho, mas consideraram que o 

direito a indenização por acidentes e roubos seria bem-vindo e justo. Os autores 

concluíram que a “Uberização” aumenta a precarização e intensifica a carga de 

trabalho dos motoristas que atuam no sistema. 

 

Bezerra (2019) realizou uma pesquisa de abordagem qualitativa com nove 

motoristas por aplicativo, na cidade de Belo Horizonte/MG, com objetivo de 

descrever e analisar o sentido do trabalho percebido por estes profissionais. A 

autora observou que o trabalho dos motoristas por aplicativo apresenta-se como 

uma alternativa para o desemprego, porém, com características de precarização. A 

liberdade do trabalhador é cerceada pelo controle e pela vigilância dos aplicativos, 

podendo ser punido com expulsão da plataforma, caso as metas e avaliações não 

sejam cumpridos. Ocorre exploração da mão-de-obra e dos recursos do motorista, 

sem oferta de garantias trabalhistas, acentuando, assim, a precarização do 

trabalho. Há, portanto, a necessidade de uma legislação que proteja esses 

trabalhadores de forma mais eficaz, conclui a autora.   

 

Neves e Carvalhido (2019) realizaram pesquisa bibliográfica, com objetivo de 

analisar as normas vigentes e as especificidades do trabalho prestado pelo 

motorista por aplicativo de uma determinada empresa. Foi analisado o vínculo 

empregatício do motorista com a empresa, com base no artigo 3º da CLT, o qual 

fundamenta elementos que caracterizam a relação trabalhista, a partir da 

onerosidade relativa ao trabalho exercido mediante remuneração, da pessoalidade, 

segundo a qual a prestação do serviço não pode ser substituída por outra pessoa, 

da não eventualidade, ou seja, ocorre de forma habitual, e também da 

subordinação. Os autores concluíram que existe vínculo empregatício, com base na 

subordinação entre a empresa de aplicativo e o motorista, uma vez que o 

profissional não pode ser substituído na prestação do serviço, a remuneração e a 

forma como o trabalho é realizado é determinado pela empresa, o que 

descaracteriza o trabalho autônomo; portanto, devem incidir os direitos trabalhistas. 

Cabe observar que, apesar de haver divergências no assunto, já foram 

reconhecidos em algumas ações judiciais. 
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André, Silva e Nascimento (2019), com enfoque na precarização do trabalho dos 

motoristas por aplicativo, analisaram as condições de trabalho dos motoristas que 

atuam em uma empresa deste segmento. A pesquisa foi de abordagem qualitativa 

com 11 motoristas da cidade do Rio de Janeiro/RJ. Diante da constatação de que o 

vínculo do motorista com a empresa restringe-se ao cadastro do aplicativo, já que, 

eles não recebem auxílio e nenhum tipo de garantia configura-se, portanto, um 

trabalho de natureza precária. Aliado a isso, os motoristas ficam responsáveis pelos 

custos da atividade, o que reduz ainda mais a capacidade de ganhos financeiros. A 

avaliação constante dos clientes garante um permanente controle do atendimento 

por parte do motorista que deseja manter-se na empresa. Além disso, a empresa 

exerce domínio na precificação do serviço, o qual oferece baixos ganhos aos 

motoristas.  

 

Segundo os autores, para manter uma renda satisfatória diante das taxas de 

serviços que são elevadas e da alta concorrência estimulada pela adesão constante 

de novos motoristas no sistema, impõe-se a necessidade da realização de uma 

maior jornada de trabalho, que chega até 20 horas diárias. Diante desses fatos, os 

autores caracterizam esse tipo de trabalho como “escravo”.  Os motoristas 

afirmaram aceitar esse tipo de trabalho, por causa da insegurança proporcionada 

pelo mercado de trabalho, que atinge altos índices de desemprego no país. Os 

autores concluíram que a empresa pesquisada oferece condições precárias e 

degradantes de trabalho, expondo os motoristas a insegurança, competição, 

incerteza, exploração e sequestro da subjetividade e do tempo (ANDRÉ; SILVA; 

NASCIMENTO. 2019). 

 

Pesquisa de abordagem quantitativa, realizada na cidade de São Paulo/SP pela 

Quest Inteligent (2019) sobre a atuação de uma empresa por aplicativo na 

modalidade “Juntos”, contou com a participação de 350 consumidores do serviço e 

350 motoristas da empresa pesquisada. A pesquisa teve o nível de confiança de 

95% e erro amostral de 5,2%. Os motoristas são 96,1% homens e 3,9% mulheres. 

A maioria dos veículos são registrados como pessoa física, 68,8%, é financiada. 

Dos 28,2% que pertencem à pessoa jurídica, 88,7% são automóveis de locação. 

Segundo dados da pesquisa, os motivos que levam os usuários a optarem por 

serviços de transporte via plataforma digital são, em primeiro lugar, o preço, para 
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57,1% dos entrevistados, conforto/comodidade, para 21,7%, segurança, para 4,2%, 

localização/logística para 3,3% e, por último, custo/benefício, para 2,9%.  Já os 

aspectos negativos da modalidade “Juntos”, apontados, foram: a rota longa que se 

torna demorada, para 31,6%, o cancelamento do motorista, para 15%, a 

localização/logística, para 10,5% e a segurança para 5,3%.   

 

Essa pesquisa concluiu que cerca de 80% das pessoas que utilizam a modalidade 

“Juntos” têm o bilhete único de passagem (cartão pré-pago) que viabiliza a 

integração entre ônibus, metrô, micro-ônibus e companhia de trens metropolitanos; 

62% eram usuários do transporte coletivo para fazer o mesmo trajeto, sendo que 

31% usavam somente a opção de transporte público quando não existia a viagem 

compartilhada, e ainda que 72,2% dos entrevistados, voltariam a utilizar a opção de 

transporte público, se a modalidade deixasse de existir. A pesquisa conclui que 

houve uma migração dos usuários de transporte coletivo e de outros aplicativos 

para a modalidade “Juntos” na cidade de São Paulo (QUEST INTELIGENT; 

GAESI/USP, 2019). 

 

Em síntese, no que se refere às pesquisas nacionais, a percepção de melhoria na 

mobilidade urbana é maior para motoristas do que para os usuários de transporte 

por aplicativo. Os autores concordam que, para os motoristas, as taxas aplicadas 

pelas empresas são altas e por isso elas deveriam participar na manutenção do 

veículo. O trabalho de motorista por aplicativo surge como alternativa para o 

desemprego e, para alguns autores, é caracterizado pela precarização do trabalho. 

Por outro lado, a deficiência no transporte público tem aumentado a preferência dos 

usuários pela modalidade compartilhada (QUEST INTELIGENT; GAESI/USP, 2019; 

SILVA et al., 2019; MORAES; OLIVEIRA; ACCORSI, 2019; BEZERRA, 2019; 

ANDRÉ; SILVA; NASCIMENTO; 2019). 

 

A seguir, são apresentas pesquisas internacionais sobre a modalidade de 

transporte individual por aplicativo, realizadas nos Estados Unidos e Canadá. 

 

Chen e Sheldon (2015) analisaram aproximadamente 25 milhões de viagens na 

modalidade “Aplicativo X” (nome fictício), nas cidades de Chicago, Washington, San 

Diego, Seattle e Miami nos Estados Unidos, no período de dez meses, por meio de 
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pesquisa documental e dados secundários. Os autores concluíram que, durante o 

período de aumento de preços em certos horários ou regiões, existe uma oferta 

maior de motoristas em atividade. Portanto, o motorista usa da flexibilidade para 

trabalhar em horários de pico da demanda, o que acontece tanto no prolongamento 

das horas trabalhadas, quanto no planejamento do horário de trabalho, aumentando 

assim, os ganhos por hora trabalhada. Portanto, a elasticidade da oferta de 

demanda que sugere as dinâmicas de preços, pelo menos no caso da empresa 

pesquisada, aumenta significativamente a eficiência do mercado de 

compartilhamento de transporte individual. 

 

Em outra pesquisa com abordagem quantitativa, a elasticidade da demanda dos 

serviços analisados por Cohen et al. (2016) teve como ponto de partida a curva da 

demanda por meio do algoritmo de aumento de preço por parte da empresa 

pesquisada, com a finalidade de estimar a elasticidade do excedente pago pelo 

consumidor nas tarifas com preço dinâmico. Para isso, a empresa utiliza um sistema 

dinâmico de preços chamado preço de pico, em seus produtos. O algoritmo de pico 

monitora a demanda do passageiro e a oferta de motoristas disponíveis e 

estabelece um multiplicador no preço quando a demanda ultrapassa a oferta de 

carros na localização, alterando a base de preço cobrado por corrida aos usuários 

do aplicativo. Os dados desta pesquisa abarcam todas as viagens da empresa em 

quatro grandes cidades dos EUA, ou seja, San Francisco, Nova York, Chicago e 

Los Angeles, no período de seis meses, somando quase 50 milhões de viagens 

analisadas.  

 

Em relação a essa pesquisa, os autores concluíram também, que a demanda do 

consumidor é inelástica, ou seja, quando os preços aumentam a demanda é 

reduzida em proporção menor, se comparada com o aumento dos preços, gerando, 

assim, um aumento de receita para a empresa. Esse efeito ocorre mesmo 

considerando os serviços substitutos disponíveis, como os concorrentes da 

empresa, o transporte público, os táxis, ou mesmo o próprio automóvel próprio.  

Dessa forma, a demanda inelástica se traduz em grandes estimativas de superávit 

para a empresa pesquisada: aproximadamente US $ 2,88 bilhões dólares em 2015 

para quatro cidades pesquisadas. Essa estimativa do excedente pago pelo 

consumidor é duas vezes maior do que a receita recebida pelos motoristas e seis 
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vezes maior do que a receita da empresa após retirar a participação do motorista-

parceiro. As estimativas de superávit correspondem a uma curva de demanda de 

curto prazo, atribuída a choques de preços em curtos períodos (COHEN et al., 

2016). 

 

Em Nova York, nos Estados Unidos, Rosenblat e Stark (2016), em pesquisa com 

abordagem quantitativa e qualitativa, analisaram postagens em cinco fóruns online 

com grupos de motoristas da empresa pesquisada durante nove meses, além de 

realizarem sete entrevistas semiestruturadas, com objetivo de analisar como os 

recursos estruturais do sistema da empresa afetam o motorista por aplicativo. Para 

os autores, o modelo de trabalho da empresa, baseado em “liberdade, flexibilidade 

e empreendedorismo” contradizem as experiências vivenciadas pelos motoristas.  A 

pesquisa concluiu que a empresa exerce controle direto sobre seus motoristas, e 

que o desequilíbrio de informações e poder proporcionado pelo aplicativo é 

fundamental neste controle. Dessa forma, o uso da tecnologia e dos algoritmos 

digitais utilizados na construção de relação de trabalho assimétrica, por meio da 

logística de trabalho algorítmica, que molda o comportamento do motorista, a 

vigilância eletrônica e as políticas para metas de desempenho, favorecem o 

gerenciamento automatizado que controla os motoristas. A empresa aplica 

ferramentas, como preços dinâmicos e algorítmicos e a gamificação (uso de 

mecânicas e dinâmicas de jogos para engajamento de pessoas), além de outros 

artifícios do design do aplicativo. Os autores apontam para a necessidade de reduzir 

a intermediação da plataforma digital nas relações de poder e nas comunicações 

entre empresas e os trabalhadores motoristas. 

 

Peticca-Harris, Degama e Ravishankar (2018) relatam a experiência com 31 

motoristas de uma empresa pesquisada na cidade de Toronto, no Canadá, com 

abordagem qualitativa, tendo como objetivo analisar a motivação de motoristas em 

dedicar tempo e recurso pessoais à empresa por aplicativo em que atuam. A 

pesquisa dividiu os motoristas em três grupos, sendo: 1) motoristas que trabalham 

em tempo parcial; 2) motoristas não profissionais em tempo integral; 3) motoristas 

profissionais que usam a plataforma em tempo integral. 
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Os autores ressaltam que, no geral, os motoristas estavam cientes das 

desvantagens do trabalho, das dificuldades financeiras e da renúncia que estavam 

fazendo aos benefícios de ter emprego formal. O primeiro grupo (motoristas 

esporádicos) apresentaram como motivação as necessidades individuais, sendo 

essa alternativa para melhorar a renda. Esses motoristas estavam em transição, 

aprimorando suas habilidades buscando maior qualificação profissional ou fazendo 

a transição para novos empregos. O segundo grupo (motoristas não profissionais) 

posicionou-se como a melhor alternativa ao desemprego, ou seja, melhor dirigir pelo 

aplicativo do que ficar desempregado. O terceiro grupo (motoristas profissionais em 

período integral) busca manter-se competitivos no mercado. Esse grupo de 

motoristas tinha a vantagem de poder pegar tarifas de táxi (oferecendo o serviço a 

clientes que não estão conectados aos aplicativos) ou pelo aplicativo. Os autores 

concluíram que os motoristas que trabalham com a empresa de aplicativo 

submetem-se a um modelo de negócio obscuro, pois as legislações não corrigem 

ameaças à instabilidade, precariedade ou intensificação do trabalho (PETICCA-

HARRIS; DEGAMA; RAVISHANKAR, 2018). 

 

A pesquisa realizada por Shapiro (2020), na Pensilvânia, nos EUA, baseou-se em 

complexas equações matemáticas e simulações de computador para modelar 

mercados sob demanda. A pesquisa usou simulações para avaliar várias 

estratégias de manipulação de preços e informações para maximizar a receita das 

duas empresas pesquisadas.  O “mecanismo de controle”, disponível para 

empresas sob demanda do mercado, permite que o acesso à informação seja 

totalmente assimétrico. As empresas não apenas impõem restrições e limitações 

que minam a classificação do contratante independente, mas também exclui 

trabalhadores de informações vitais. Por exemplo, os trabalhadores não têm acesso 

a informações sobre o número e a localização de outros trabalhadores, na região, 

em tempo real se os tivessem, provavelmente, isso alteraria suas decisões sobre 

onde ou quando trabalhar, ao invés de serem submetidos à concorrência cega e 

perversa. As manipulações de preços e pagamentos são particularmente danosas, 

por oferecerem noção artificial de "racionalidade" ao trabalhador.  

 

Segundo autor, apenas quando os trabalhadores tornam-se mais experientes, 

passa a desviar dos erros de novatos, como correr atrás de preços dinâmicos. Em 
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ações futuras, os trabalhadores devem exigir maior acesso à informação. Dessa 

forma, com a posse do “mecanismo de controle”, os trabalhadores poderão 

comprovar que os bloqueios e a exclusão da plataforma são práticas desleais. Além 

disso, a união dos trabalhadores faz-se necessária, para que se exija que as 

empresas diminuam a quantidade de motoristas por região.  Ponderando que, 

quanto maior é a quantidade disponível de motoristas, maior é capacidade da 

empresa de dominação, fundamentada na rápida substituição do trabalhador, que, 

além disso, aponta que a saturação de oferta de motoristas na região pode levar a 

uma grande redução salarial (SHAPIRO, 2020). 

 

Em relação às pesquisas internacionais apresentadas, estas apontam que os 

serviços ofertados nas plataformas digitais de mobilidade são uma alternativa ao 

desemprego. A flexibilidade, a liberdade e o empreendedorismo são desafiados 

pelo controle assimétrico do poder e informações. Por outro lado, os motoristas 

usam a vantagem da flexibilidade para trabalhar em horários em que são praticados 

preços mais elevados, como preços dinâmicos, e assim aumentam a sua 

possibilidade de ganhos. Para os consumidores, o aumento dos preços conforme a 

demanda resulta no aumento dos custos de transporte para o consumidor, sem 

nenhuma fiscalização de como esses aumentos são concebidos (CHEN; 

SHELDON, 2015; COHEN et al., 2016; ROSENBLAT; STARK, 2016; PETISCA-

HARRIS; DEGAMA; RAVISHANKAR, 2018; SHAPIRO; 2020).  

 

No geral, as pesquisas nacionais e internacionais apontam para falta de 

transparência das empresas, para as incertezas e inseguranças que esse tipo de 

trabalho oferece, já que a flexibilidade e a liberdade são cerceadas pela vigilância 

constante do aplicativo. As pesquisas apontam que a exploração da mão de mão 

de obra sem garantias e a baixa remuneração fomentam a insegurança que, 

consequentemente, favorecem a precarização do trabalho. 

 

No próximo capítulo, apresenta-se o percurso metodológico que foi considerado 

para o desenvolvimento do presente estudo.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Neste capítulo apresenta-se o percurso metodológico adotado para a realização 

deste estudo, o qual se divide em cinco seções.  Na primeira, apresenta-se a 

caracterização da pesquisa, constando do tipo, abordam e método; na sequência, 

são abordadas as unidades de análise, observação e os sujeitos da pesquisa. No 

terceiro seção, apresenta-se a estratégia utilizada para a coleta dos dados; na 

quarta, a técnica que foi utilizada para análise dos dados e, por fim, tem-se a síntese 

da metodologia empregada. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para alcançar aos objetivos mencionados neste estudo, foi realizada uma pesquisa 

de natureza descritiva, visando descrever e analisar as possíveis manifestações 

relacionadas ao risco de adoecimento mental de motoristas que atuam no transporte 

individual por aplicativo, na região metropolitana da cidade Belo Horizonte/MG, 

tendo como referência a Psicodinâmica do Trabalho. 

 

As pesquisas descritivas têm como finalidade descrever as características de 

determinada população ou fenômenos e suas semelhanças (GIL, 2011; 

COUTINHO, 2014). 

 

Em termos de abordagem a pesquisa foi qualitativa, que segundo Collis e Hussey 

(2005), busca impressões que levem à compreensão do fenômeno em estudo. De 

forma complementar, para Flick (2012), a pesquisa qualitativa tem o objetivo de 

avaliar e descrever um fenômeno em profundidade, podendo ser realizada com 

objetivos e estratégias distintas.  

 

No que se refere ao método de pesquisa, este foi caracterizado como análise 

temática. Segundo Braun e Clarke (2014) a Análise Temática consiste em método 

para identificar de forma sistemática padrões que tem significados comuns em 

mesmo conjunto de dados, permitindo oferecer sentido as semelhanças nas 

experiencias compartilhadas. 
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Seguindo a mesma linha de pensamento Souza (2019, p.52) descreve que, a 

“Análise temática é um método de análise qualitativa de dados para identificar, 

analisar, interpretar e relatar padrões (temas) a partir de dados qualitativos”. Dessa 

maneira busca repetições padronizadas, homogeneidade interna e 

heterogeneidade externa entre as categorias temáticas propostas para pesquisa 

qualitativa (SOUZA, 2019). 

 

3.2 Unidades de análise, observação e sujeitos da pesquisa 

 

A unidade de análise está relacionada com os fenômenos a serem estudados em 

conformidade com o problema de pesquisa (COLLIS; HUSSEY, 2005), o qual está 

associado à definição do “caso” em questão, que pode ser o indivíduo, o grupo, o 

evento ou a entidade (YIN, 2014). A unidade de análise nesta pesquisa foi o risco 

de adoecimento mental dos motoristas por aplicativos que atuam na região 

metropolitana da cidade de Belo Horizonte/MG. 

 

Quanto à unidade de observação, está se refere à unidade onde são coletados os 

dados. Para Creswell (2010), a unidade de observação é o local onde se obtém os 

dados a serem analisados. A unidade de observação desta pesquisa foi o grupo 

público (porque divulgam convite por meio de link de acesso aberto) para motorista 

por aplicativos no WhatsApp que atuam três empresas, que nesta pesquisa foram 

denominados de Aplicativo X, Aplicativo Y e Aplicativo Z, com a intensão de manter 

o anonimato das empresas. 

 

Os sujeitos da pesquisa são aqueles capazes de disponibilizar as informações 

necessárias à pesquisa a ser realizada (TRIVIÑOS, 2010; FLICK, 2012).  Neste 

estudo, os sujeitos pesquisados foram 129 motoristas por aplicativo que fazem parte 

de um grupo específico por WhatsApp, que atuam na região metropolitana da 

cidade de Belo Horizonte/MG. Esse grupo foi escolhido por ser considerado 

representativo da classe de motoristas por aplicativo na região metropolitana da 

cidade de Belo Horizonte/MG.  
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3.3 Coleta de dados 

 

Segundo Flick (2009, p.8), a coleta de dados na pesquisa qualitativa pode ser 

realizada por meio de análise de interações e comunicações, “baseado em 

observação ou registro de prática de comunicação, bem como análise deste 

material”, ou mesmo, na investigação de documentos, como textos, imagens e 

vídeos, para a qual podem ser utilizadas variadas formas de coleta, incluído a 

pesquisa documental. 

 

A pesquisa documental ocorre em documentos como arquivos, coleções 

particulares, correspondências, este último podem ser memórias, diários e imagens, 

os quais permitem uma visão dos fatos na linguagem dos autores (LAKATOS; 

MARCONI, 2003; PRODANOV; FREITAS, 2013). No caso desta pesquisa, as 

mensagens enviadas pelos motoristas ao aplicativo WhatsApp são tratadas como 

documentos. 

 

De acordo Cellard (2008, p. 295) o documento permite um corte longitudinal que 

“favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas etc., 

bem como o de sua gênese até os nossos dias”. Segundo o autor, esse método de 

coleta de dados permite que o sujeito não seja influenciado pelo pesquisador por 

meio de interações e comportamentos, já que o documento não interage com o 

pesquisador.  

 

Por fim, Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) citam que a pesquisa documental 

permite a compreensão do fenômeno a partir de interpretação, da síntese da 

informação, das inferências alcançadas durante a análise e da identificação de 

novas mensagens implícitas ou latentes no texto original. 

 

No caso desta pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio do registro das 

conversas dos motoristas por meio de mensagens escritas, de áudios gravados e 

das imagens enviadas ao grupo de motoristas de transporte de passageiro que se 

comunicam via aplicativos de mensagens WhatsApp, no período entre 01 novembro 

de 2019 a 29 de fevereiro de 2020. Esta coleta realizada em grupo de rede social 
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teve como intuito de trazer a visão de como estes trabalhadores constroem o 

coletivo de trabalho e validam suas estratégias individuais e coletivas. Esses 

motoristas atuam na região metropolitana da cidade de Belo Horizonte/MG. A 

pesquisa foi autorizada pelo administrador e pelos participantes do grupo, tendo a 

pesquisadora participado como observadora (não- participante), ou seja, sem 

interagir com o grupo, no período de realização da coleta dos dados.  

 

Primeiramente as mensagens, incluindo as mídias (áudios e imagens), foram 

exportadas para a nuvem de dados (Google drive). Posteriormente, foi realizado o 

download, baixando os arquivos para o Word, e, em seguida, os áudios foram 

transcritos e adicionados a sequências de mensagens. Na sequência, os dados 

foram importados para o software de análise qualitativa Maxqda Analytics Pro 2020, 

que possibilita analisar textos, imagens, arquivos de áudios e vídeos, sites e 

conversas em grupos focais. 

 

Em relação ao grupo, para a sua constituição, o administrador, divulgava o link de 

acesso nas redes sociais e em classificados para promover a adesão dos motoristas 

interessados em participar. O “termo de acesso” (em anexo) divulgado pelo grupo 

e acordado pelos participantes, afirma que os assuntos tratados no grupo têm como 

foco conteúdos relacionados com os aplicativos de mobilidade urbana na região 

metropolitana da cidade de Belo Horizonte/MG. Ficou convencionado que para 

participação no grupo, são proibidos assuntos relacionados a vendas; compras e 

propagandas; pornografias; desrespeito humano; racismo, discriminação ou 

qualquer outro tipo de segregação; palavras de baixo calão, tanto em texto quanto 

em áudio, com sentido pejorativo ou de ofensa; e, caso ocorram, os participantes 

são penalizados com a exclusão do grupo. 

 

No que se refere aos dados coletados, à composição dos mesmos consistiu, de 

forma geral, nas relações de trabalho dos motoristas com as empresas de 

plataforma digital; na relação com os passageiros; nas dificuldades enfrentadas no 

contexto do trabalho; nas informações mútuas sobre a dinâmica do trabalho e do 

trânsito; e nas discussões de como proceder em certas situações vivenciadas no 

desenvolvimento das atividades como motoristas por aplicativo. O grupo funciona 

também como forma de conexão ao coletivo do trabalho, com profissionais que 
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atuam na mesma região, com os mesmos contextos e organizações, atuando em 

três empresas por meio dos Aplicativos X, Y e Z. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

O software de análise qualitativa Maxqda que auxiliou na análise dos dados tem 

capacidade de analisar textos, imagens, arquivos de áudios e vídeos, sites e 

conversas em grupos focais. Fornece, ainda, a frequência de palavras e nuvem de 

palavras que podem ser codificadas conforme a necessidade do pesquisador. O 

Maxqda Anaytics Pro fornece “ferramentas” de análise estatística, quantificando os 

dados qualitativos, e a análise de frequência de códigos criados no texto do 

documento a ser analisado (KUCKARTZ, 2019). Tais códigos podem representar 

categorias ou subcategorias de análise, conforme a seleção e definição do 

pesquisador, ou mesmo um atributo como gênero, idade, escolaridade, local ou 

tema. 

 

Segundo Creswell (2010), a codificação de texto para análise de dados torna-se 

mais eficiente com programas de software por computador. No caso desta pesquisa, 

as categorias de análise foram predeterminadas e as subcategorias emergiram dos 

registros das conversas captadas no grupo de motoristas por aplicativos. Com o 

emprego do Software Maxqda Anaytics Pro, foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo categorial. A análise de conteúdo constitui-se “num conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2011, p. 20).  

 

Primeiramente, foi realizada uma leitura flutuante dos conteúdos obtidos, como 

forma de aproximação das informações. A partir de então, iniciou-se a exploração 

do material.  Nesta segunda fase, foi realizada a exploração do material, consistindo 

na codificação e subcategorização dos elementos, buscando semelhanças e 

dissonâncias contidas nos conteúdos obtidos. Na terceira fase, foram realizadas as 

inferências e interpretações dos resultados, com base na revisão da literatura, na 

qual considerou-se além da frequência das respostas, às subjetividades obtidas 

com base nos discursos dos sujeitos pesquisados (BARDIN, 2011). 
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As dimensões em que se baseou a análise dos dados neste estudo tiveram como 

referência o Instrumento sobre Trabalho e Risco de Adoecimento (ITRA), 

desenvolvido e validado por Mendes e Ferreira (2007), consistindo em seis 

dimensões: Contexto do Trabalho que é composta pelas categorias Organização do 

trabalho, Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais; na segunda 

dimensão tem-se o Custo Humano no Trabalho que contém as categorias Custo 

Cognitivo, Custo Físico e Custo Afetivo; em seguida as Vivências de Prazer com as 

categorias Realização Profissional, Liberdade de Expressão e Autonomia; a quarta 

dimensão as Vivências de Sofrimento que se baseia nas categorias Esgotamento 

Emocional e Falta de Reconhecimento; a última dimensão, inspirada no ITRA, 

Danos Relacionados ao Trabalho’, composta pelas categorias Danos Físicos, 

Danos Psicológicos e Danos Sociais. 

 

Nesta pesquisa, foi acrescentada a dimensão Estratégias de Defesa, composta 

pelas categorias Estratégias de Defesa Individuais e Estratégias de Defesa 

Coletivas, a qual não consta na versão original do ITRA, sendo esta ampliação 

baseada em Zille (2005). O Quadro 1 a seguir, sintetiza e ilustra as categorias e 

subcategorias de análise consideradas para esta pesquisa.  

 

Quadro 1- – Dimensões e categorias de análise 

Dimensões Categorias de análise 

Contexto do trabalho 

Organização do trabalho 

Condições de trabalho 

Relações sócioprofissionais 

Custo humano do trabalho 

Custo cognitivo 

Custo físico 

Custo afetivo 

Vivências de prazer 

Realização profissional 

Liberdade de expressão 

Reconhecimento  

Vivências de sofrimento 
Esgotamento emocional 

Falta de reconhecimento 

Danos relacionados ao trabalho 

Danos físicos 

Danos psicológicos 

Danos sociais 

Estratégias de defesa 
Estratégias de defesa individuais  

Estratégias de defesa coletivas 

                             Fonte: Mendes e Ferreira (2007); Zille (2005). 
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3.5 Síntese da metodologia 

 

Por meio do Quadro 2, apresenta-se a seguir a síntese da metodologia descrita 

neste capítulo e considerada no desenvolvimento do presente estudo.  

 

Quadro 2 – Síntese da metodologia 

Elementos/metodologia Descrição Autores 

Tipo de pesquisa Descritiva Gil (2011); Coutinho (2014) 

Abordagem Qualitativa Collis; Hussey (2005); Flick (2009) 

Método Análise temática Braun e Clarke (2014); Souza (2019) 

Unidade de análise 
Risco de adoecimento de 
motoristas de aplicativos 

Collis; Hussey (2005); Yin (2014); 

Unidade de observação 
Grupo WhatsApp dos motoristas 
por aplicativos 

Creswel (2010) 

Sujeitos da pesquisa Motorista de aplicativos Triviños (2010); Flick (2012) 

Coleta de dados Documental  

Lakatos e Marconi (2003); Cellard, 
2008; Sá-Silva Almeida e Guindani 
(2009); Flick (2009); Prodanov e 
Freitas (2013 

Análise dos dados Análise de conteúdo categorial 
Creswell (2010); Bardin (2011); Godoi, 
Mello e Silva (2012); Kuckartz (2019) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

No próximo capítulo apresenta-se a Ambiência do Estudo. 
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4 AMBIÊNCIA DO ESTUDO 

 

Neste capítulo, apresenta-se a Ambiência do Estudo, da qual constam informações 

relativas à legislação federal sobre o transporte individual remunerado; a região 

metropolitana da cidade de Belo Horizonte/MG; legislação pertinente para este tipo 

de atividade; os aplicativos de transporte individual remunerado; e, por fim, 

informações sobre os sujeitos da pesquisa, ou seja, os motoristas do transporte 

individual remunerado por aplicativos.  

 

4.1 A lei federal de transporte individual remunerado por aplicativo 

 

No que diz respeito à legislação desta modalidade de serviço no território nacional, 

vigora a Lei n°13.640 de 2018, que fez alterações na Lei n°12.578 de 2012, que 

regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros, conhecida 

como a “Lei da Uber” (BRASIL, 2018a). 

 

Pressionados pelos taxistas, alguns municípios passaram a proibir o trabalho de 

motorista por aplicativo por meio de leis, que mais tarde foram julgadas 

inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça, que considerou tais leis uma violação à 

livre iniciativa (artigo, 1°, IV), à liberdade de exercício de profissão e trabalho (artigo 

5°, XIII), e à livre concorrência (artigo, 170, IV, da Constituição Federal do Brasil de 

1988) (BRASIL, 2018a). 

 

A Lei n°13.640/2018 determina aos municípios e ao Distrito Federal a jurisdição à 

qual competem a regulamentação e a fiscalização do serviço prestado pelo 

transporte de passageiros por aplicativo. Sendo que devem ser observados alguns 

critérios na edição de Leis Municipais como: que os serviços sejam prestados com 

eficiência, eficácia, segurança e efetividade; que seja realizada a cobrança de 

tributos municipais; que sejam acordados seguros de Acidentes Pessoais a 

Passageiros (APP) e Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT); e que o 

condutor contribua, individualmente, para com o Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS) (BRASIL, 2018a). 
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A Lei Federal determina também, que aos motoristas fica condicionada a 

obrigatoriedade de: possuírem carteira de habilitação na categoria B ou superior, 

estarem aptos a exercer atividade remunerada, possuírem veículo que atenda às 

normas de trânsito, que obedeça ao ano de fabricação exigido pelo município e 

tenha adesivo do aplicativo ou placa removível, serem portadores do certificado de 

registro e licenciamento de veículo (CRLV), além da certidão de antecedentes 

criminais negativa (BRASIL, 2018a). 

 

No entanto, os municípios têm aplicado leis que divergem em alguns pontos da Lei 

Federal. Esse é o caso da cidade de Belo Horizonte/MG. 

 

4.2 A região metropolitana de Belo Horizonte/MG e a legislação pertinente 

 

As empresas de plataformas digitais de mobilidade urbana atuam também na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A região metropolitana é 

composta por 14 (quatorze) municípios, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei 

Complementar Estadual nº 88, de 12 de janeiro de 2006, sendo eles: a capital Belo 

Horizonte e as cidades de Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, 

Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia e 

Vespasiano. Essas cidades fomentam a economia e o crescimento da região, 

constituindo-se na a 3ª maior aglomeração urbana do Brasil e na maior fora do eixo 

Rio-São Paulo, de acordo com dados do IBGE (2019).  

 

A RMBH tem população de cerca de 6 milhões de habitantes e é responsável por 

33,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Somente na cidade de Belo 

Horizonte, a população estimada é de 2.402.769 milhões de habitantes. Sendo que 

o número de automóveis é de aproximadamente 1.436.780 milhões, o equivalente 

a mais da metade da população da cidade (IBGE, 2020b). Esses dados implicam 

na adesão, cada vez maior, de trabalhadores a empresas que atuam por meio de 

plataforma digital no transporte individual. 

 

O transporte individual realizado por meio de plataforma digital é regulamentado em 

Belo Horizontes pela Lei nº 11.185, de 13 de agosto de 2019. As empresas que 

utilizam o sistema viário da cidade por meio de aplicativos digitais necessitam estar 
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de acordo com as normas do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, promover a 

sustentabilidade, a melhoria dos serviços associados à mobilidade, bem como, o 

desenvolvimento do sistema viário, a segurança dos passageiros, além de 

harmonizar com os modais existentes.  Os pontos polêmicos da lei estão na 

proibição da prestação de serviço de viagens compartilhadas como “Juntos”, o qual 

é previsto na Lei Federal, e a possibilidade de limitação do número de motoristas 

pela BHTrans (BELO HORIZONTE, 2019). 

 

Segundo pesquisa realizada pelo Departamento de Estudos Econômicos, ligado ao 

Ministério da Justiça, seria desejável que os municípios fossem mais cautelosos ao 

regulamentar o transporte individual por aplicativo, no sentido de preservar a oferta 

de automóveis disponíveis para este serviço, a fim de manter as vantagens que a 

concorrência neste mercado oferece ao consumidor, observando, no entanto, os 

recursos aplicados e o planejamento da mobilidade urbana local. Destaca-se que a 

Lei Federal nº 13.640/2018 determinou normas de segurança, as quais podem ser 

detalhadas pelos municípios, contribuindo para o bem-estar do consumidor, e não 

criou barreiras e nem observações quanto à liberdade tarifária (BRASIL 2018b).  

 

Dessa forma, os aplicativos que oferecem serviços de transporte fazem parte da 

vida de milhões de passageiros, possibilitando a mobilidade urbana por meio de 

tecnologia. 

 

4.3 Os aplicativos de transporte individual remunerado 

 

Os avanços tecnológicos têm revolucionado o transporte individual privado, por 

meio da utilização de aplicativos de mobilidade, o que tem mudado a forma de ir e 

vir de muitos consumidores deste serviço em vários países (SCHEIBER, 2017). 

 

Para a utilização dos serviços como usuários da plataforma digital de transporte 

individual privado, é necessário ter um smartphone conectado à internet, escolher 

entre as empresas atuantes na localização desejada, em seguida baixar e instalar 

o aplicativo no App Store ou Google Play no celular. O usuário do serviço tem a 

opção de cadastrar o cartão de crédito e débito ou efetuar os pagamentos em 

espécie.  
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Após o cadastramento no aplicativo, o usuário pode solicitar viagens. Quando o 

passageiro requer uma corrida, o aplicativo envia mensagens para os motoristas 

parceiros da empresa que estão na mesma região. Ao ser localizado, o motorista 

disponível para iniciar a viagem é identificado, as informações sobre a placa, modelo 

e cor do carro são disponibilizadas no aplicativo, junto com o nome e a foto do 

motorista como informações ao passageiro solicitante.  

 

O valor estimado para a corrida é informado antecipadamente, e varia de acordo 

com tipo de serviço e a cidade, para o qual é considerado, ainda, o tempo e a 

distância a ser percorrida. Existe também um sistema de avaliação mútua, no qual 

tanto os motoristas quanto os passageiros têm que manter uma pontuação mínima 

para continuar na plataforma. Os aplicativos oferecem a vantagem de visualizar o 

trajeto que o motorista está fazendo até chegar ao local de embarque e a 

possibilidade de compartilhar a localização durante o percurso.  

 

Os serviços de transporte por aplicativos disponibilizados por empresas de 

plataforma digital podem ser prestados no Brasil, desde que respeitem a Lei Federal 

vigente no país e sigam as diretrizes com base nas legislações municipais. 

 

4.4 Os motoristas de transporte individual remunerado por aplicativo 

 

Em Minas Gerais, os motoristas por aplicativos somam cerca de 80 mil; na cidade 

de Belo Horizonte, eles já são 45 mil, segundo o Sindicato dos Condutores de 

Veículos que Utilizam Aplicativos do Estado de Minas Gerais (SICOVAPP, 2020). 

 

Para começar a receber solicitações de corridas, o motorista precisa fazer login e 

digitar uma senha única no seu aplicativo, sendo que a conta no aplicativo é de uso 

exclusivo do motorista (NEVES; CARVALHIDO, 2019). Quando um passageiro 

solicitar o serviço próximo a sua localização, o alerta aparece no aplicativo e o 

motorista se dirige até o local de embarque. No caso de cancelamento, o motorista 

deverá informar o motivo no aplicativo (SCHEIBER, 2017). O motorista pode 

escolher o destino que deseja seguir apenas duas vezes ao dia, dessa forma, só 

recebe notificações de viagens na direção escolhida. 
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A tela do aplicativo mostra a região que está com alta demanda de corridas que é 

diferenciada por cores. A variação de cores mostra no mapa onde há maior procura 

por viagens em tempo real. Ao entrar numa área colorida, aparecem na tela os 

multiplicadores que compõe o preço dinâmico que podem ser 2, 3, 4 vezes maiores, 

de acordo com a precificação calculada pelo aplicativo (COHEN et al., 2016; 

SANTOS; MAYER; MARQUES, 2019). 

 

O valor pago ao motorista considera o tempo gasto e a distância percorrida em cada 

deslocamento. A fórmula para fazer o cálculo dos ganhos é a seguinte: (Valor Base 

+ Valor de Tempo por Minuto + Valor por Km Rodado) x Multiplicador de Preço 

Dinâmico + Pedágios e Taxas. Esse valor não está atrelado ao valor pago pelo 

passageiro, que pode, por exemplo, receber promoções e descontos oferecidos 

pela empresa (COHEN et al., 2016; SANTOS; MAYER; MARQUES, 2019). 

 

No próximo capítulo, apresenta-se a análise e discussão dos resultados. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos resultados da pesquisa, 

estruturada em duas partes: caracterização do perfil sociodemográfico dos sujeitos 

pesquisados e apresentação e discussão qualitativa dos dados relativos às 

categorias e subcategorias que emergiram do estudo. 

 

5.1 Caracterização e perfil demográfico 

 

A coleta de dados foi realizada no grupo de WhatsApp que se define como 

motoristas de transporte por aplicativo na região metropolitana de Belo 

Horizonte/MG, no período de 01 de novembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020.  

 

Foram identificados 129 perfis diferentes de motoristas no período analisado, os 

quais enviaram 7.595 mensagens texto, áudios e imagens, no período mencionado. 

O grupo é composto, em sua maioria, por homens, com 121 participantes (94%) e 

as mulheres somam apenas 8 motoristas (6%). 

 

Para garantir o anonimato, os motoristas foram identificados de M1 a M129, na 

sequência em que aparecem nas mensagens de texto enviadas ao grupo. 

 

O motorista M68 tem a maior frequência de mensagens, com 633 (8,3%) do total, 

em segundo lugar, o motorista M87, com 516 (6,8%), em terceiro, M04 com 483 

(6,8%), e, seguida, o motorista M07 com 468 (6,2). Na TAB.1, está o ranking de 

participação dos 20 motoristas que mais enviaram mensagens no grupo, os quais, 

juntos, enviaram 6.266 mensagens (82,5%).  
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Tabela 1 - Participação dos motoristas no grupo 

Ranking Motorista Frequência % 

1 M68 633 8,3 

2 N87 516 6,8 

3 M04 483 6,4 

4 M07 468 6,2 

5 M84 392 5,2 

6 M48 340 4,5 

7 M26 318 4,2 

8 M97 279 3,7 

9 M65 236 3,1 

10 M45 227 3,0 

11 M44 227 3,0 

12 M66 223 2,9 

13 M122 221 2,9 

14 M88 220 2,9 

15 M102 213 2,8 

16 M56 123 1,6 

17 M60 122 1,6 

18 M112 108 1,4 

19 M66 104 1,4 

20 M83 103 1,4 

                                       Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

5.2 Frequência de palavras 

 

A nuvem de palavras incide no alinhamento de palavras representadas em 

tamanhos proporcionais à frequência com que surgem em um conjunto de textos 

(KUCKARTZ, 2019). Para uma análise geral, a frequência de palavras foi calculada, 

por meio do software Maxqda. 

 

A palavra de maior frequência, “carro”, foi citada 664 vezes (0,90%) do total de 

palavras; em segundo, lugar a palavra “gente”, com 364 reproduções (0,50%) do 

total. As palavras “aplicativo”, “aplicativos” e “app”, juntas, foram repetidas 330 

vezes (0,45%) do total. E as palavras “motoristas” e “motorista”, juntas obtiveram a 

frequência de 276 (0,37%). A alta frequência destas palavras, que somam (2,2%) 

do total de palavras encontradas no texto no período de quatro meses, indica que o 
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texto, no geral, trata da relação de prestação de serviço de transporte por meio de 

aplicativo, sendo esta centralidade dos temas discutidos pelo grupo analisado.  

 

Figura 2 - Nuvem de palavras extraídas no período analisado 

                           Fonte: Dados da pesquisa 2020. 

 

As demais palavras que surgem na nuvem de palavra corroboram as categorias e 

subcategorias de análise que emergiram do texto. A frequência de algumas delas é 

a seguinte: hora (198); nota (168); dinheiro (167); dinâmico (158); rodar (151); tempo 

(139); problema (122); e taxa (110). 

 

5.3 Categorias e subcategorias de análise 

 

Foram captadas no total 7.595 mensagens, destas 1.796 mensagens foram 

codificadas dentro das categorias propostas para este estudo, além de 195 imagens 

enviadas ao grupo pelos motoristas. Para a análise e discussão dos resultados, 

foram consideradas oito dimensões com 15 categorias, das quais emergiram 30 

subcategorias decorrentes das mensagens enviadas ao grupo pelos motoristas 

onde foi utilizado o critério de frequências observadas, conforme foi apresentada na 

da TAB. 2, a seguir. 
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Tabela 2 - Categorias e subcategorias de análise 

   Continua... 

Dimensões Categorias Subcategorias Freq. % 

Contexto do 
Trabalho 

 
Organização do 
trabalho 

Avaliação de desempenho 83 18,40 

Promoções feitas pelas empresas 48 10,64 

Avaliação do passageiro 38 8,43 

Punição aos motoristas 31 6,87 

Subtotal 200 44,34 

Condições de 
trabalho 

Preço dinâmico 123 27,27 

Qualidade no atendimento 39 8,65 

 Defeitos dos aplicativos 28 6,21 

Subtotal 190 42,12 

Relações 
socioprofissionais 

Manipulação automatizada 32 7,10 

 Dinâmico fake 29 6,43 

Subtotal 61 13,52 

Custo Humano 
do Trabalho 

Custo cognitivo 

Risco de assalto e prejuízos 56 18,54 

Trânsito cansativo 45 14,90 

Deslocamento não remunerado 27 8,94 

Condições da via 25 8,28 

Subtotal 153 50,66 

Custo afetivo 

Passageiros inconiventes 31 10,26 

Passageiro atrasado e esquecido 30 9,93 

Excesso de passageiro e bagagem 30 9,93 

Subtotal 91 30,13 

Custo físico Intensificação da jornada de trabalho  48 15,89 

 Necessidades fisiológicas 10 3,31 

Subtotal 58 19,21 

Vivências de 
Prazer 

Realização 
profissional 

Motivação financeira 58 55,77 

Flexibilidade 31 29,81 

Subtotal 89 85,52 

Reconhecimento Classificação do motorista 15 14,42 

Subtotal 15 14,42 

Vivências de 
Sofrimento 

Esgotamento 
emocional 

Medo de assalto 56 34,78 

Insegurança 35 21,74 

Frustração 33 20,50 

Subtotal 124 77.01 

Falta de 
reconhecimento 

Indignação  22 13,66 

Injustiça 15 9,32 

Subtotal 37 22,98 

Danos 
Relacionados 
ao Trabalho 

Danos psicológicos 
Ansiedade 75 34,25 

Irritação e agressividade  20 9,13 

Subtotal 95 43,38 

Danos sociais Impaciência com colegas e passageiros 89 40,64 

 Subtotal 89 40,64 

Danos físicos  Cansaço e sono 35 15,98 

Subtotal  35 15,98 

Estratégias de 
Defesa 

Estratégias coletivas  

Grupos em rede social 82 15,21 

A busca pelo dinâmico 71 12,88 

Novos aplicativos 32 5,90 

Subtotal 190 33,99 
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   ...continuação 

Dimensões Categorias Subcategorias Freq. % 

Estratégias de 
Defesa 

Estratégias 
individuais 

Cancelar a corrida 87 15,56 

Evitar certos lugares 30 5,37 

Preferência por aplicativo 15 2,68 

Flexibilizar horários  15 2,68 

Correr riscos 12 2,15 

Evitar corridas compartilhadas 10 1,79 

Uso de câmera e rastreador 10 1,79 

Subtotal 369 66,01 

Total 1.796  

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
*Nota: Os totais em cada categoria referem-se às manifestações expressas pelos motoristas. Em 
cada categoria tem mais de uma manifestação de cada motorista. 

 

Obedecendo à ordem sequencial das categorias e subcategorias constantes na 

TAB. 2, os dados serão apresentados a seguir e discutidos. Numa primeira análise 

global, à dimensão Estratégias de Defesa, com 559 conteúdos, com destaque para 

Estratégias Individuais com 369 de frequência, 66,01%, na qual a subcategoria 

‘cancelar corridas’ destacou-se com frequências 87 sendo 15,56% dos conteúdos 

analisados na dimensão.  Em seguida as Estratégias Coletivas com 190 conteúdos, 

percentual de 33,99%, com incidência mais expressiva da subcategoria ‘grupos de 

em rede social com 15,21% dos conteúdos analisados. 

 

Em segundo lugar, vem à dimensão Contexto do Trabalho foram identificados 451 

conteúdos com média de 4,3 para cada motorista, sendo que a categoria 

Organização do Trabalho destacou-se com 200 conteúdos apresentando maior 

frequência 44,34%; e “avaliação de desempenho” foi a subcategoria que mais 

contribuiu, com 18,40% conteúdos.  

 

Na sequência, a dimensão Custo Humano no Trabalho foi identificada em 302 

conteúdos, com destaque para a categoria Custo Cognitivo e a subcategoria “risco 

de ser assaltado” que apresentou a maior incidência, com 18,54% do total.  

 

Danos Relacionados ao Trabalho apresentou 219 conteúdos, com a maior 

evidência para a categoria Danos Psicológicos, com 43,38%. Em seguida, 

encontram-se a categoria Vivências de Sofrimento, com 161 conteúdos, com 

destaque para categoria Esgotamento emocional 77,01% sendo a maior ocorrência 

para subcategoria ‘medo de ser assaltado’ com 34,78% e, por fim, com a menor 
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frequência, identificou-se a dimensão Vivências de Prazer com 104 conteúdos, com 

destaque para ‘motivação financeira’, com 55,77%.  

 

Ainda com base na análise global, considerando as frequências por categoria, 

observa-se que os conteúdos mencionados pelo grupo de motoristas pesquisados 

apresentam maior ênfase em relação à categoria Estratégias de Defesa, com maior 

evidência para as Estratégias Individuais, em seguida, vem o Contexto de Trabalho. 

 

A seguir, serão apresentadas e discutidas as dimensões, as categorias e 

subcategorias identificadas junto aos motoristas pesquisados, ilustrado pelas 

citações literais obtidas dos participantes e analisado à luz da teoria relativa a 

Psicodinâmica do Trabalho. 

 

5.4 Contexto do trabalho 

 

A dimensão Contexto do Trabalho é composta pelas categorias Organização do 

Trabalho, Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais (MENDES; 

FERREIRA, 2007). Quanto à frequência as palavras que se destacaram na 

dimensão Contexto do Trabalho, conforme ilustra a nuvem de palavras na FIG. 3, 

são: nota (93); taxa (93); carro (82); gente (71); aplicativo (49); estrela (45); dinheiro 

(29); dinâmico (28); ruim (28); cancelamento (30); aceitação (26).  

 

Figura 3 - Nuvem de palavras da categoria do Contexto do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Essas palavras corroboram as subcategorias que emergiram nas categorias: 

Organização do Trabalho, Condições de Trabalho e Relações Socioprofissionais.  

 

5.4.1 Organização do trabalho 

 

A categoria Organização do Trabalho está associada ao ritmo de trabalho, ao 

controle das atividades e às normas e regras adotadas pelas organizações 

(MENDES; FERREIRA, 2007). 

 

A categoria Organização do Trabalho teve 44,34% dos conteúdos codificados na 

dimensão Contexto do trabalho, na qual emergiram as subcategorias: ‘avaliação de 

desempenho’, com 18,40% dos conteúdos; ‘promoções feitas pela empresa’, com 

10,64%; ‘avaliação de passageiro’, 8,43%; e ‘punição ao motorista’ com 6,87% dos 

conteúdos, conforme dados constantes da TAB.2. 

 

5.4.1.1 Avaliação de desempenho 

 

Na subcategoria ‘avaliação de desempenho’, a taxa de aceitação e cancelamento é 

um dos motivos de apreensão entre os motoristas. A taxa de aceitação é calculada 

pelo percentual de corridas aceitas pelo motorista e a taxa de cancelamento 

calculada pelo percentual de corridas cancelada durante o mês, cálculo este 

realizado pelo aplicativo utilizado pelas empresas.   Ou seja, quanto mais o 

motorista cancela corridas, maiores são as taxas de cancelamento e, quanto mais 

corridas o motorista aceita, maior é a taxa de aceitação. Quando a taxa atinge 

percentual considerado pela empresa de baixo desempenho, o motorista pode ser 

bloqueado no aplicativo, o que implica na impossibilidade de trabalhar. Isso está 

demonstrado na FIG 4, enviada por um dos motoristas, a qual vem acompanhada 

da mensagem advertindo que a conta seria bloqueada definitivamente, caso a taxa 

alcançasse o mínimo de 45%. 
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                                       Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

O diálogo relatado de três motoristas apresentados a seguir, ilustra essa avaliação 

de desempenho, que foi tema constante no grupo pesquisado.  

 

A aceitação tem de ser no mínimo 88% pra você se manter em qualquer 
nível. E cancelamento em 8% (M02).  
 
Mas é aquele negócio taxa de aceitação alta, nota alta.  Aí ela [a empresa] 
te prioriza é fato (M14).  
 
Eu fiz 1.700 pontos, porém a minha taxa de aceitação não estava boa.  
Ela me rebaixou de diamante para ouro (M12).  

 

Os benefícios oferecidos pelo Aplicativo X considera como requisito a nota mínima 

de 4,85, a taxa de cancelamento no máximo de 8% e a taxa de aceitação no mínimo 

de 80%.  Com base nestes parâmetros, o motorista é enquadrado em uma categoria 

que varia de acordo com a pontuação atingida, sendo: Azul (até 299 pontos), Ouro 

(até 799 pontos), Platina (até 1.299 pontos) e Diamante (a partir de 1.300 pontos). 

Já no Aplicativo Y a classificação considera o desempenho do motorista no ciclo de 

4 semanas, caso o motorista alcance os desafios propostos pelo empresa-aplicativo 

ele muda de categoria e passa usufruir de benefícios e vantagens, as categorias 

são: Prata, Ouro, Rubi e Diamante. 

 

A taxa de desempenho tem implicação direta no rendimento dos motoristas, 

afetando a prioridade nas corridas e as vantagens promocionais propostas pelas 

Figura 4 – Taxa de desempenho 
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empresas, o que gera constante preocupação dos pesquisados, 70% dos 

motoristas citaram alguma preocupação com suas taxas de desempenho na 

empresa. Essa taxa, segundo eles, afeta a disponibilidade de corridas em certos 

lugares, como no caso do aeroporto, e a visualização das áreas com preço 

dinâmico, que são consideradas superiores se comparadas às demais. O relato dos 

motoristas ilustra essa situação. 

 

(...) a minha taxa aceitação e cancelamento é péssima, por isso que eu 
não pego corrida para o aeroporto, fiquei lá nove horas outro dia (M52).  
 
O “Aplicativo Y” [nome fictício] só me leva em furada, só dentro de beco de 
favela e eu cancelo tudo. Só que tem um problema, quando você aceita aí 
depois fica cancelando demais, você fica tipo uma pedra radioativa [não 
atrai nada de bom] , sacou, onde tem dinâmico de 3.0, na hora que você 
chega lá, só em volta do seu [veículo] que fica branco, velho não cai nada 
para você é muito ruim e se tiver dinâmico 2.0 vai cair para você lá 1.3, 
1.1.2 se cair 1.4 1.5 fica feliz (M13). 

 

O motorista M13 refere-se ao fato de que quando a taxa de desempenho está baixa 

o aplicativo limita atuação do motorista em áreas com tarifas dinâmicas. Nesse tipo 

de circunstância, a frustração relacionada à execução da tarefa resulta em 

sofrimento metal para o trabalhador (DEJOURS, 1992). Segundo Dejours (2011), 

esse tipo de avaliação de desempenho individual é mais uma forma de dominação 

utilizada pelas organizações.  

 

Dejours (2020) complementa que, quando a pressão por produtividade é somada à 

precarização do trabalho, a sublimação (a transformação do sofrimento em prazer) 

fica prejudicada em razão da perda de sentido do trabalho para o indivíduo. 

 

5.4.1.2 Promoções feitas pelas empresas 

 

O ritmo de trabalho dos motoristas depende da estratégia de cada um, onde alguns 

têm uma meta financeira a ser alcançada diariamente e, com esse intuito, trabalham 

a quantidade de horas necessárias. As ‘promoções feitas pelas empresas’ é uma 

das estratégias utilizada para alterar o ritmo de trabalho. Elas oferecem promoções 

para os motoristas que completam desafios em determinados períodos. Dessa 

forma, o ritmo de trabalho é acelerado em prol de alcançar as metas e ganhar os 

benefícios em dinheiro ou descontos, assim a empresa supre sua necessidade de 
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aumentar a oferta de motorista em local, horário e dia com maior demanda. Em 

alguns casos, eles se sentem lesados em algumas promoções. 

 

As promoções são realizadas de forma irregular, faz uma e aí sai outra, é 
bom uai! Tem que fazer mesmo (M68).  
 
A empresa mandou promoção bem em cima da hora no dia do Natal e 
mandaram para mim, e eu tinha que ser prata né para receber as 
promoções de Natal (M34) 
 
A promoção que saiu agora em horário de pico é interessante (M56). 
 
O “Aplicativo Y” me deu o cano de promoção duas vezes (M14). 

 

Esses desafios de cumprimento de meta aparecem nos aplicativos, estimulando o 

motorista a atingir o número de corridas necessárias para cumprir o desafio, como 

no print de tela enviado por um motorista, conforme FIG. 5, no qual a empresa 

oferece recompensa de 150 reais para completar 100 corridas. 

 

Figura 5 - Promoção enviada pelo aplicativo 

                                                     Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Esses relatos estão em consonância com o que afirmam Moraes, Oliveira, Accorsi 

(2019), ao considerarem que os motoristas por aplicativos são pressionados a 

realizar mais horas de trabalho por semana, para arcar com altas taxas de cobrança 

das empresas e manutenção dos veículos. 

 

Observa-se que o aumento das horas trabalhadas, aliado à falta de limite de horas 

diárias e semanais favorece a intensificação da jornada de trabalho, o que pode 

aumentar os índices de acidentes. De acordo com Gernet (2017), a organização do 
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trabalho provoca efeitos no funcionamento psíquico do trabalhador, afetando 

diretamente a saúde do corpo e da mente, por meio de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais. 

 

5.4.1.3 Avaliação do passageiro 

 

A ‘avaliação do passageiro’ após as corridas é outra situação muito discutida no 

grupo. A avaliação do motorista varia de um a cinco estrelas. Eles demonstram 

apreensão constante sobre as notas que recebem e, por isso, costumam valorizar 

o contato com cliente para manter ou conquistar nota alta na avaliação, ficando 

irritados quando são avaliados com uma nota baixa, o que acaba tencionando a 

relação entre o passageiro e motorista.   

 

Uma mulher me deu uma nota 3 porque eu não tinha ligado o ar-
condicionado eu fiquei com muita raiva (...), agora estou nem aí!!! (M84). 
 
(...) eu não entendo não minha nota toda vida foi 4.75, 4.73 velho e meu 
atendimento é normal, eu só não dou bala e nem água entendeu, o carro 
é limpinho, não vejo reclamação aqui nos comentários nem nada, porque 
se receber reclamação aí você fica ligeiro né velho, mas vai saber 
entendeu, eu fiquei assustado com estas notas de 4.69, 4.65, 4.68, ficou 
por um fio de cabelo, vou voltar a rodar mais no “Aplicativo X” estou 
janelando [descartando] demais [sendo  (M68). 

 

Para ser bem avaliado, o motorista tende a empenhar maior esforço na tarefa. Os 

motoristas relataram sua preocupação em relação a essa questão e o receio de 

serem bloqueados no aplicativo. 

 

(...) eu tive muito problema de avaliação, agora eu tenho até dia 31 para 
conseguir 180 estrelas, estou empenhando muito para obter boas 
avaliações. 
 
(...) nota tem a ver com a qualidade de atendimento ao passageiro, porque 
você 4.68 aqui em BH, velho, é nota de bloqueio no “Aplicativo X” [nome 
fictício] não roda mais não! veio, tem que tentar dá uma melhorada na 
qualidade atendimento ao passageiro (M02).  

 

Outro problema está no sistema de avaliação; segundo os motoristas, quando a 

corrida é avaliada via e-mail, leva muitos passageiros a não avaliar. Desse modo, 

mudar a nota fica bem mais difícil. Como ilustrado no relato do motorista M87: 
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Agora, por e-mail, as pessoas simplesmente não avaliam, uma porque não 
aparece no aplicativo (...) eu já tenho dois anos e meio de aplicativo. Eu 
devo ter mais ou menos umas 105 avaliações [poucas] (M87). 

 

Os relatos estão em concordância com que apontam André, Silva e Nascimento 

(2019) ao afirmarem que a avaliação de desempenho realizada pelos clientes de 

serviço de transporte por aplicativo, pode ter como consequência, o bloqueio 

temporário ou definitivo do motorista na plataforma da empresa. 

 

Nesse sentido, Dejours (2020) afirma que a avaliação individual de desempenho e 

o gerenciamento por números, pressionam trabalhadores a buscar o desempenho 

quantitativo em detrimento do desempenho qualitativo, comprometendo assim, a 

qualidade da prestação do serviço. 

 

5.4.1.4 Punição aos motoristas 

 

A palavra “bloquearam” e “bloqueado” foram citadas 68 vezes no período analisado. 

Quanto à questão do bloqueio do motorista no aplicativo por ter cancelado 

determinado número de corridas, foi apontado que os bloqueios vão de 15 minutos 

a 15 dias, ou mesmo podem ser definitivos.  

 

No grupo, as reclamações mais pertinentes contra as empresas estão retratadas na 

subcategoria ‘punições aos motoristas’. Eles utilizam esse termo para descreverem 

a situação de ser bloqueado nos aplicativos após algum tipo de reclamação dos 

passageiros ou em função da baixa taxa de desempenho. A motorista M27 desabafa 

sobre a avaliação realizada pelos passageiros: “o passageiro fala o que quer e você 

é prejudicado”. Nesse caso, ela refere-se à falta de oportunidade de defesa do 

motorista sobre as acusações. Essa situação também é relatada pelos motoristas 

M75, M65 e M48.  

 

(...) eu desisti da empresa depois do bloqueio que eles me deram. Eram 
cinco passageiros para entrar no carro e eu não deixei.  Este passageiro 
inventou tanta coisa que me bloquearam.  Minha taxa de aceitação estava 
baixa (...) eu defendia a empresa só rodava nela (M75). 
 
Sobre bloqueio de gente que tem nota boa, (...) já aconteceu comigo 
também. Minha nota era 4.97 e o aplicativo me bloqueou porque uma 
passageira inventou um monte de mentira lá e não quis pagar uma corrida 
de 6,30 (M65). 
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 A gente é obrigado mesmo. Se a gente não faz da forma que eles querem, 
eles punem boicotando as corridas (M48). 

 

De acordo com Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), a 

decisão da 10ª Vara Cível de Brasília ordenou que empresa de tecnologia de 

aplicativo retirasse a suspensão do motorista bloqueado por queda na taxa de 

aceitação durante a pandemia. A juíza alegou que não havia provas da má conduta 

do motorista que justificasse tal atitude e pediu a reintegração imediata (BRASÍLIA, 

2020). 

 

Sobre esse assunto, alguns motoristas questionam o vínculo da empresa com o 

motorista, com base na argumentação de que, se a empresa não tem o motorista 

como empregado, ela não tem o direito de punir por cancelamento de corrida, e o 

motorista teria o direito de escolher a viagem que considerasse mais conveniente 

para ele, em qualquer momento. Os relatos mostram o desabafo no grupo, obtendo 

o apoio de muitos colegas.  

 
Qual é a obrigatoriedade, se você que trabalha para você mesmo e a 
empresa é só um aplicativo que você contrata? No entanto, às vezes é 
obrigado a trabalhar e aceitar as corridas, senão colocam pequenas 
punições, por isso que a galera que está entrando na justiça está ganhando 
(M27). 
 
Mano, queria que eles me desativassem, na boa, “printei” tudo: nota, 
elogios e tal; iria ajuizar uma ação contra eles igual muitos está fazendo e 
ganhando! (M48). 

 
A argumentação dos motoristas é coerente com o que mencionam Neves e 

Carvalhido (2019), ao analisarem o vínculo empregatício do motorista com as 

empresas com base no artigo 3º da CLT. Esse artigo menciona elementos que 

caracterizam a relação trabalhista, a partir da onerosidade que compete ao trabalho 

exercido mediante remuneração, da pessoalidade, segundo a qual a prestação do 

serviço não pode ser substituída por outra pessoa, da questão da não 

eventualidade, ou seja, ocorre de forma habitual, e também da subordinação. Os 

autores concluem que existe vínculo empregatício, com base na subordinação entre 

a empresa por aplicativo e o motorista, fundamentando que o profissional não pode 

ser substituído na prestação do serviço, a remuneração e a forma como o trabalho 

é realizado são determinados pela empresa, o que descaracteriza o trabalho 
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autônomo. Portanto, devem incidir os direitos trabalhistas, que, apesar de haver 

divergências no assunto, já foram reconhecidos em algumas ações judiciais. 

 

5.4.2 Condições de trabalho 

 

No que diz respeito à categoria Condições de Trabalho, estas estão relacionadas 

aos aspectos físicos do local onde o trabalho é realizado, aos materiais disponíveis 

e aos instrumentos e equipamentos adequados para realização das atividades 

(MENDES; FERREIRA, 2007). 

 

Nessa categoria, 42,12% dos conteúdos identificados são inerentes à dimensão 

Contexto do Trabalho, da qual emergiram as subcategorias: ‘preço dinâmico’ 

27,27%, ‘qualidade no atendimento’ 8,65% e ‘defeitos dos aplicativos’ 6,21%, 

conforme constam da TAB.2. 

 

5.4.2.1 Preço dinâmico 

 

O ‘preço dinâmico’ é determinado pela empresa-aplicativo por meio da oferta e 

demanda dos serviços, levando em consideração a região e o horário demandado. 

A região colorida no mapa indica que a área está com preços dinâmicos, ou seja, 

mais elevados, os quais são calculados por multiplicadores exibidos pelos 

aplicativos (COHEN et al., 2016; SANTOS; MAYER; MARQUES, 2019).  

 

No caso de corridas com o preço dinâmico, que o motorista percebe como mais 

rentável, o induz a buscar pela região que está com esta precificação. Essa procura 

constante leva à busca e ao compartilhamento de informações no grupo 

diariamente, inclusive com lista de lugares com expectativa de alta demanda, o que 

é ilustrado pelos seguintes comentários: 

 

Com essa taxa alta deles só com dinâmico ou corrida acima de 25 km que 
dá lucro (M04). 
 
Corrida para fora é bom! Eu fui lá na cidade de Ponte Nova ontem, no 
dinâmico, 40% de adicional, foi bom demais (M12). 
 
Chalezinho e Tropical no bairro Buritis, expectativa de dinâmico de 2.0 a 
2.5 de 4 às 5:30 da manhã (M111). 
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Vi que está dinâmico; parei de rodar 4 da manhã e já, já estou saindo de 
novo (M87). 

 

Outros motoristas preferem trabalhar de madrugada quando o preço dinâmico das 

corridas ocorre com maior intensidade, além de haver menos trânsito, ou mesmo 

em função dos dias chuva em que a tarifa dinâmica ocorre com maior frequência. 

Dessa forma, os motoristas se utilizam da flexibilidade do horário de trabalho para 

otimizar o tempo e a renda. Para o motorista M43, essa escolha faz parte da sua 

rotina semanal: “(...) os dias bons são quinta, sexta, sábado e domingo, que aí dá 

para ganhar mais”.  

 

Geralmente o Réveillon é mais tumultuado que o Natal, mas é bom, agora, 
no dia primeiro, vai ser feriado, dia primeiro de janeiro, a mesma coisa o 
dia todo sem trânsito é um dos melhores dias para rodar (M87). 

 

No grupo, os motoristas exibem capturas de tela do celular com as áreas dinâmicas 

do mapa da RMBH, conforme demonstrado na FIG. 6, que foi compartilhada por 

dois motoristas. 

 

Figura 6 - Área com dinâmica de preços 

                       Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Infere-se que a expectativa em relação aos preços dinâmicos é maior por causa dos 

baixos preços praticados pelas empresas em situações normais, os quais são 
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questionados pelos motoristas. A oportunidade de obter melhor rendimento via 

preço dinâmico cria uma espera e uma busca contínua pelas áreas coloridas do 

mapa. Mas, muitas vezes essa busca pelo preço dinâmico torna-se frustrante por 

exigir do motorista o deslocamento que implica em custo adicional. 

 
O problema de ficar fazendo corrida dentro do dinâmico é que você pega 
uma corrida de 10 km e sai do dinâmico e para você voltar não compensa. 
Dinâmico 1.5 é fraco cara, então assim, o negócio de ficar rodando só na 
área dinâmica não tem jeito, você não sabe para onde a corrida vai, então 
não tem como.  Mas você não sabe se corrida sai fora da área dinâmica e 
voltar não compensa.   Só se for dinâmico bem cabuloso que você pega 
uma corrida aí 3.0, a 2.5 aí faz 30 contos na corrida só aí compensa (M02). 
 
O dinâmico é por quantidade de corridas pedidas naquela região ou por 
falta de motoristas, às vezes está dinâmico 1.5, mas não é porque está 
pedindo corrida, é porque não está tendo muito motorista na região. (...) 
hoje eu estava lá em Betim e bati quase 20 KM de lata, e estava tudo 
dinâmico lá de manhã e eu consegui pegar uma corrida de volta (M12). 

 
Sobre a demanda por transporte via aplicativo, segundo Cachon, Daniels e Lobel 

(2017), esta varia no longo prazo, mas é previsível no curto prazo. Por exemplo, a 

demanda é conhecida como alta ou baixa, com base na observação de fatores como 

a hora da semana ou o clima atual. No entanto, duas situações podem surgir: na 

primeira, poucos motoristas podem estar em atividade na plataforma, ou muitos 

motoristas estão atuando na plataforma, devido à baixa oferta de empregos na 

região. Esses fatores impactam na capacidade da plataforma de disponibilizar a 

prestação do serviço. Os autores consideram que os preços dinâmicos aumentam 

a eficiência desta capacidade de prestação do serviço, por permitir que, quando a 

demanda aumente, também haja uma oferta maior de carros disponíveis, o que 

favorece a empresa, os motoristas e os clientes.  

 

O contexto mencionado vai de encontro das conclusões de Shapiro (2020), ao 

considerar que as manipulações de preços e pagamentos são prejudiciais por 

imporem uma noção artificial de "racionalidade" ao trabalhador o que, na realidade, 

atendem mais as empresas ao aferirem lucros do que ao bem-estar dos 

trabalhadores. Apenas quando os trabalhadores se tornam mais experientes e 

deixam de perseguir as corridas com preço dinâmico é que a experiência passa a 

ser usada a favor do motorista e contra o sistema.   
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5.4.2.2 Qualidade no atendimento 

 

Na subcategoria ‘qualidade no atendimento’ a limpeza do veículo foi uma questão 

levantada no grupo, compartilhada por 17% dos motoristas. Segundo eles, é 

realizada a limpeza periódica dentro do veículo, mas por fora fica mais complicado 

pelo tempo e a distância que percorrem diariamente, inclusive em regiões 

periféricas da RMBH, em que há mais buracos nas ruas, ou não tem asfalto. Outro 

problema com a limpeza do carro é no dia de chuva. Quanto a oferecer água e balas 

para os clientes, não é possível manter diariamente em razão dos preços baixos 

das viagens.  

 

Eu limpo uma vez por mês, aliás, mando lavar com a ducha e eu mesmo 
limpo por dentro. Quanto à bala, não dou mais até porque não está dando 
lucro para ficar dando bala (M06). 
 
Rodando o dia inteiro não tem como ficar parando o carro para ficar 
limpando toda hora, né! Então o cara vai entrar vai ver a sujeira no chão, a 
terra está lá, mais vai ver que é de outro passageiro né! (M59). 

 

Os baixos preços cobrados e as altas taxas de cobranças dificultam a prestação de 

um serviço com maior qualidade aos usuários. Assim como o uso do ar-

condicionado, que aumenta o consumo de combustível, o que, segundo eles, não 

condiz com os preços praticados nos aplicativos.  Os relatos a seguir ilustram esta 

situação.  

 
(...) o tempo estava nublado, não tinha sol, o tempo estava até de boa, até 
um clima agradável e a mulher pediu para ligar o ar-condicionado. A 
distância da corrida da corrida era de uns 20 minutos (...) e a mulher falou: 
- “aí você tem como ligar o ar fazendo favor?”. Pelo amor de Deus!! Mas 
beleza, eu liguei o ar não falei nada, (...) olha a folga do povo, sabe bem 
que o ar-condicionado gasta mais gasolina, o povo sabe que a corrida que 
eles pagam é barata de mais, pelo preço que eles cobram, ainda quer ter 
conforto (M87). 
 
(...) se o preço no aplicativo subisse de acordo pelo menos a inflação, 
tivesse ali sempre um reajustezinho, seria igual era no começo, ar-
condicionado e água, eu tenho certeza disso. O problema é que os clientes 
querem pagar 5 contos pelo resto da vida! (M78). 
 
Só Levei água no começo, comprei a caixinha de isopor, punha gelinho, 
água geladinha e as notas eram apenas uma estrela, duas estrelas. (...) 
tinha balinha e ar-condicionado. Aí eu falei, quer saber, não vou dar mais 
porcaria nenhuma, hoje não tem bala, não tem água e ar-condicionado só 
se eu estiver com calor, porque senão os vidros ficam abertos mesmo, 
então a minha nota subiu, passageiro folgado se ficar mal acostumado fica 
querendo cada vez mais! (M59). 
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Nas situações colocadas pelos motoristas emerge o sofrimento estético onde o 

trabalho é deteriorado, no qual a qualidade do serviço é inviabilizada pelas 

condições de trabalho (DEJOURS, 2020). 

 

De acordo André, Silva e Nascimento (2019), os motoristas de aplicativos arcam 

com altos custos com o carro, seguros, plano de dados de internet e, para algumas 

categorias deste serviço, ainda é exigido à disponibilidade de balas e água para que 

sejam bem avaliados. As empresas-aplicativos têm percentual de 20% a 25% sobre 

o serviço e controle na precificação, repassando, assim, baixos ganhos aos 

motoristas. Portanto, há exploração da mão de obra desses profissionais o que se 

caracteriza como precarização do trabalho (BEZERRA, 2019; FRITZEN, 2018).  

 

5.4.2.3 Defeitos dos aplicativos 

 

Quanto aos ‘defeitos dos aplicativos’, esta é uma causa constante de 

inconvenientes, como o cancelamento repetido de corridas. Esse problema foi 

objeto de reclamações de 35% dos motoristas do grupo. As queixas estão 

relacionadas aos aplicativos que perdem a localização no meio da viagem, ao 

cancelamento de corridas sem a solicitação dos motoristas, corridas duplicadas, 

onde aparecem dois motoristas para mesma viagem, travamento do aplicativo 

durante a viagem. Defeitos apresentados com maior frequência no “Aplicativo Y” do 

que no “Aplicativo X.” Essas ocorrências causam constrangimento ao motorista que 

precisa dar uma solução rápida para o problema durante a viagem, provocando 

incertezas sobre a eficiência de alguns aplicativos. Os relatos a seguir ilustram 

essas situações.  

 
Eu estava deixando um passageiro aqui, aí eu já ia calcular o valor da 
corrida a ser paga, na hora que estava carregando para calcular, foi e tocou 
outra corrida e sumiu, não apareceu mais a corrida do cara. Eu tive de 
cobrar dele o valor que ele falou lá.  (...) tem muito que melhorar este 
“Aplicativo Y” (M97). 
 
Cheguei ao local para fazer a corrida. Chegando lá, o passageiro disse que 
não era o meu carro (...) que coisa louca, né! Outro carro estava a uns 5 
minutos do local e logo depois eu cancelei né! Aguardei os 5 minutos para 
não sofrer punição. Mas eu acredito também nessa hipótese: pode ser 
alguma falha do aplicativo que costuma falhar um pouco, né! (...) às vezes 
o aplicativo trava, aí a gente acaba aceitando uma corrida e não dá certo! 
(M22). 
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As duas principais empresas de aplicativos que atuam na RMBH tiveram 57.875 

reclamações no site Reclame Aqui (site para reclamação de marcas, produtos e 

serviços), de abril a setembro/2020, tanto de motoristas quanto de passageiros. Os 

principais problemas estão relacionados ao cadastro do cliente, às formas de 

pagamento, atendimento, à inconsistência no pagamento e à cobrança indevida 

(RECLAMA AQUI, 2020). 

 

A forma como o trabalho é prescrito sofre constantemente o confronto com a 

realidade das tarefas, e, assim, problemas diversos podem ocorrer no percurso de 

execução (DEJOURS, 2016). Nesse momento, o conhecimento tácito, a inteligência 

individual que mobiliza a subjetividade do trabalhador entra em cena, no entanto, o 

confronto com o real revela-se primeiramente em sofrimento e fracasso (DEJOURS, 

2020).  

 

5.5.3 Relações sócioprofissionais 

 

No que se refere à categoria Relações Sócioprofissionais, estas se caracterizam 

pela gestão do trabalho, a comunicação, o diálogo entre a empresa e os 

trabalhadores e as relações entre os colegas de trabalho e a chefia (MENDES; 

FERREIRA, 2007; BARROS; HONÓRIO; 2015). Para Chaignot-Delage et al. (2019), 

a natureza social do trabalho tem relação direta que necessita de colaboração dos 

pares, da hierarquia e dos clientes.  

 

Nessa categoria, 13,53% dos conteúdos identificados na pesquisa estão 

codificados na dimensão Contexto do Trabalho, da qual emergiram as 

subcategorias: ‘manipulação automatizada’ 7,10% e ‘dinâmico fake’ (falsas áreas 

coloridas do mapa) 6,43%, conforme consta da TAB.2. 

 

5.5.3.1 Manipulação automatizada 

 

A relação dos motoristas com as empresas é realizada por meio do aplicativo, que 

realiza o gerenciamento automático do trabalho, o qual não oferece transparência 

e compartilhamento simétrico das informações. Para alguns motoristas, a 

percepção é de que existe manipulação da avaliação de desempenho e das tarifas 
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dinâmicas que definem os preços das corridas. A falta de transparência e de 

comunicação gera uma desconfiança generalizada, o que pode ser percebido pelos 

relatos mencionados a seguir. 

 
Eu acho que a empresa manipula esse trem, quer dizer, acho não, eu tenho 
certeza; as notas estão custando subir, eu já fiz muitas viagens e não tive 
nenhuma nota ruim e minha nota não aumenta (...) isso é, só pode ser, 
para aprisionar o motorista, por isso coloca nota baixa (M04). 
 
(...) eu já tentei entender esse negócio dessas notas de tudo quanto é 
forma. O negócio parece, quando a pessoa tem uma média da nota lá, não 
passa daquilo muito não, o ‘Aplicativo X’ manipula mesmo, fica naquela 
taxa ali, não tem lógica não, só pode (M68). 
 
(...) “Aplicativo X” manipula tudo, velho, tem caso de motorista que estava 
faltando algumas estrelas para ele chegar à nota 5.0, para ganhar 5 mil e 
do nada vem uma nota 4 sabe, então eu acho que o ‘Aplicativo X” manipula 
tudo (M88). 
 
Mas o que rola no negócio do dinâmico do “Aplicativo Y” é porque ele 
controla o dinâmico direto, você pega lá no centro para você ver, é 4 horas 
da tarde, está lá 1.3 a 1.5, aí você pega e liga o aplicativo de passageiro, 
está lá àquela penca [vários] de motorista, todo mundo lá um do lado do 
outro, lá no quarteirão, tem esperteza na parada! (M60). 

 

Amorim e Moda (2020) afirmam que o gerenciamento por algorítmico das empresas-

aplicativo ocorre basicamente de três formas: no aceite às cegas dos passageiros 

(o motorista não conhece o destino), na tarifa dinâmica e nas promoções. Essas 

duas últimas com capacidade de direcionar o fluxo de motoristas para determinada 

área de interesse da empresa. Segundo os autores, esses mecanismos 

desempenham uma função hierárquica das empresas com os motoristas, 

permitindo um controle não apenas do trabalhador individual, mas também do 

coletivo, auxiliado por ferramenta tecnológica de comunicação (aplicativo) que 

constrói a relação de forma natural.  

 

Rosenblat e Stark (2016) ressaltam que os aplicativos de plataformas de mobilidade 

fornecem informações assimétricas que favorecem a empresa no controle dos 

motoristas, por meios de gerenciamento automatizado. Scheiber (2017) 

complementa que grandes empresas-aplicativos, diante da rotatividade de 

motoristas nos Estados Unidos, passaram a usar de incentivos psicológicos e 

técnicas das ciências sociais para exercer influência sobre o tempo e o local em que 

os motoristas devem trabalhar.  
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5.5.3.2 Dinâmico fake 

 

A subcategoria “dinâmica fake” (falsas áreas com tarifas dinâmicas) é nome dado 

pelos motoristas às áreas coloridas do mapa que indicam preço dinâmico, as quais 

o aplicativo não solicita as corridas para os motoristas que estão localizados dentro 

de tais áreas. Houve várias reclamações de que ao chegar à área colorida indicada 

no mapa pelo aplicativo, ela desaparece, ou mesmo quando os motoristas estão em 

área apontada como dinâmica (coloridas), o aplicativo não solicita corrida.  Os 

relatos a seguir ilustram essas situações. 

 

Eu fiquei parado no dinâmico mais de uma hora (M04). 
 
O “Aplicativo Y” [nome fictício] lança a promoção para os motoristas ficar 
online nela, aí mete um dinâmico fake na cidade inteira e ninguém ganha 
muita coisa com a promoção (M60). 
 
Na hora que eu abro o aplicativo para ver como é que está lá para mim, 
não está nem dinâmico, velho! E quando está dinâmico, está do outro lado 
da cidade, aí eu chego do outro lado da cidade e aí, onde eu estava se 
torna dinâmico, então eu falo que é fake, não estou entendendo não! 
(M65).  
 
Eles fazem de tudo para enganar, já sabem os pontos de dinâmico, aí 
jogam muitos carros lá para não aumentar tarifa e não perderem para 
concorrência. É o sistema bicho, é como o gado caindo no matadouro. O 
mais certo é não sair de onde está (M35). 
 
(...) eles manipulam o dinâmico justamente por isso aí, velho; quando 
coloca um dinâmico alto no lugar é para espalhar motorista, aí como os 
caras estão no caminho, o negócio some, aí como os cara já bateu até lá, 
aí fica por ali (M88). 

 

Em pesquisa realizada nos Estados Unidos, analisando 50 mil corridas em quatro 

cidades, Cohen et al. (2016) concluíram que o preço dinâmico é calculado por 

algoritmo de pico que monitora a oferta e a demanda. Quando o preço da corrida 

aumenta, a demanda de corridas cai, mas em menor proporção, ou seja, o 

passageiro não deixa de chamar a corrida porque ela está com preço mais alto. Ou 

seja, os passageiros não deixam de utilizar o serviço porque houve aumento nos 

preços. Portanto, infere-se que a falta de chamadas em áreas dinâmicas pode não 

ocorre por falta de corridas na região, mas pela necessidade de a empresa manter 

na região número suficientes de carros.  
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Nesse caso, segundo Shapiro (2020), a assimetria de informação prejudica as 

condições de trabalho dos motoristas, por colocá-los em situação de competição às 

cegas, porque as informações de quantos motoristas estão naquela região não é 

compartilhado, o que poderia pautar a decisão de em qual região o motorista 

gostaria de trabalhar. 

 

Sobre o preço dinâmico calculado a partir da oferta versus demanda, Santos, Mayer 

e Marques (2019) apontam que a falta de transparência de como estes preços são 

calculados pelos aplicativos, causa incertezas aos consumidores e motoristas, 

acarretando a sensação de injustiça para ambas às partes. 

 

Em síntese, na dimensão Contexto do Trabalho, no que se relaciona à organização 

ao trabalho, destacaram-se as avaliações em que são feitas referências às 

empresas que regulam o trabalho do motorista por meio da avalição de 

desempenho e da avaliação realizada pelo passageiro. Os desvios no 

comportamento quanto ao padrão da empresa são controlados pelo aplicativo e pela 

coerção feita por meio do bloqueio do motorista no aplicativo. Para motivar o 

trabalho dos motoristas, o sistema de recompensa é realizado via promoções, 

conforme o interesse da empresa e variação. No que se relaciona a Condições de 

Trabalho, destacou-se a corrida em busca dos preços dinâmicos, que oferece 

melhor rendimento ao motorista e, para as empresas, serve como meio de manter 

a prestação de serviço em momentos de pico de demanda na região. Os preços, 

considerados baixos pelos motoristas, impactam negativamente na qualidade do 

atendimento durante a prestação do serviço. O que não exime o aplicativo de 

apresentar defeitos que causam constrangimentos ao motorista. Quanto às 

Relações Socioprofissionais, a falta de transparência nas avaliações de 

desempenho e as áreas com dinâmicas de preço que não se concretizam em oferta 

de viagem aos motoristas contribuem para o clima de incertezas e de desconfiança 

em relação às empresas. Este cenário que compõe o Contexto do Trabalho não 

oferece condições adequadas a sua realização, e favorece situações degradantes 

que fomentam vivências de sofrimento no trabalho. 
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5.5 Custo humano do trabalho 

 

O Custo Humano do Trabalho está relacionado aos custos físico, cognitivo e afetivo, 

referentes à realização das atividades ocupacionais (MENDES; FERREIRA, 2007).  

 

A frequência de palavras que corroboraram às categorias analisadas nesta 

dimensão foram: carro (67); gente (58) motorista (45); dinheiro (30); problema (25), 

conforme pode ser observado por meio da FIG. 7, a seguir. 

 

Figura 7– Nuvem de palavras ‘custo humano do trabalho’ 

                                        Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

5.5.1 Custo cognitivo 

 

A necessidade de ter dispêndio intelectual com o trabalho é caracterizado por 

Mendes e Ferreira (2007) como Custo Cognitivo, ao se exigir do trabalhador 

solucionar problemas e imprevistos, tomar decisões e buscar conhecimentos 

relacionados a realização do trabalho.  

 

Na categoria Custo Cognitivo 50,66% dos dados observados foram codificados na 

dimensão Custo Humano Relacionado do Trabalho, da qual emergiram as 

subcategorias: ‘risco de ser assaltado e prejuízos’ 18,54%, ‘trânsito cansativo’ 

14,90%, ‘deslocamento não remunerado’ 8,94% e condições das vias’ 8,28%, 

conforme consta os dados na TAB.2. 
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5.5.1.1 Risco de ser assaltado e os prejuízos 

 

A palavra “carro” foi mais repetida nas mensagens do grupo, 664 vezes, o que 

denota a importância deste patrimônio para os motoristas. Nesse caso, o 

investimento do negócio é de responsabilidade dos motoristas, que são 

proprietários ou pagam o aluguel dos veículos. Além do custo de manutenção e 

combustível, há os impostos e o seguro que são obrigatórios, e na procura pela 

tarifa dinâmica, eles acabam se arriscando durante chuva forte e em áreas de risco 

para fazer frente a estes encargos. A subcategoria ‘risco de ser assaltado e 

prejuízos’, nessa profissão ocorre devido à exposição constante dos motoristas ao 

risco de acidentes e assaltos, que acarretam prejuízos materiais e financeiros, em 

alguns casos, decorrentes de penalidade resultantes de infração de trânsito, e 

outros episódios como os furtos e os riscos decorrentes do excesso de chuvas. O 

motorista M84 e M42 comentam alguns prejuízos: 

 
Meu carro foi alagado (...) não vale a pena rodar com chuva forte igual à 
de ontem e o prejuízo é muito (M84). 
 
Ontem à noite estava trabalhando na hora daquele temporal, estava indo 
buscar meu último passageiro e encerrar, estava toda feliz, pois o dia foi 
muito bom, só que fui surpreendida e meu carro foi alagado, então tirei uma 
conclusão de que na verdade já vi algumas pessoas do grupo mesmo 
falando, não vale a pena rodar com chuva forte igual à de ontem, o susto 
e o prejuízo são muito grandes (M42). 

 

O risco de acidentes, foi enfatizado por 13% dos motoristas, apontando que essa 

situação faz parte do trabalho na condução do veículo, pois os motoristas estão 

sujeitos ao fluxo do trânsito, a alterações do clima, pistas molhadas e danificadas, 

como também à falta de atenção do motorista em função do cansaço pelas longas 

jornadas de trabalho.  

 

Outro desafio enfrentado está no risco de ser assalto, onde 28% dos motoristas 

fazem relatos sobre episódios de assalto. As palavras “roubo”, “assaltaram” 

“assaltado”, e “assalto” foram mencionadas 72 vezes.  

 

Segundo os motoristas, o medo de ser assaltado faz parte da rotina desta profissão. 

Eles alertam sobre o risco e compartilham suas experiências traumatizantes. Os 



94 
 

comentários a seguir ilustram esse tipo de situação que é dramática para os 

motoristas:  

 

O cara levou todo o dinheiro que eu trabalhei, 400 reais, levaram minha 
habilitação, mas graças a Deus que deixou o bem mais precioso que é a 
minha vida, o dinheiro a gente consegue de novo (M27). 
 
(...) eu rodo 80% do tempo na madrugada e já fiquei quatro horas preso no 
porta-malas, e além do susto, tive um prejuízo financeiro de 1.300 reais.  
 
Na madrugada de sexta pra sábado, em Contagem, um colega motorista 
meu foi rendido em um sinal, e além de roubar, eles deram dois tiros nele, 
isso foi por volta de umas onze horas da noite. Vamos ficar mais atentos, 
pois está cheio de covardes por aí (M67). 

 

Se for de noite, chovendo e para Jardim Teresópolis, pode estar 5.0 que 
não vou. Fui duas vezes. Na segunda, apontaram arma pra mim e 
mandaram ir embora e nunca mais voltar (84). 
 
Só passando para informar, eu fui assaltado sexta-feira de manhã às 4:30 
da manhã, quando estavam indo buscar passageiro, mas não foi 
passageiro que me chamou que me assaltou não, foi na rua Rio Grande 
do Norte com Afonso Pena eu diminui ali no sinal. (...) o cara saiu da 
esquina lá já correndo, atravessado no meio da rua com um revólver 
apontando para mim (M56). 
 
Eu me lembro de ter dito, há um ano, que reduziu os assaltos a motoristas 
de aplicativos, mas sabemos que quando você está em vários grupos 
cheios de drive, você tem mais informações do tipo, porque nem todos os 
casos vão pra mídia (M04). 

 

Na região metropolitana da cidade de Belo Horizonte, foram registrados 9.553 

roubos de veículos no ano de 2019, somente de janeiro a agosto de 2020 foram 

4.071 veículos roubados na região, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública (SEJUSP) (MINAS GERAIS, 2020). 

 

A pressão gerada pelo risco e o medo no contexto do trabalho têm potencial de 

originar sofrimento patológico, no entanto, os trabalhadores desenvolvem 

estratégias defensivas com intuito de preservar a saúde metal e a sobrevivência 

(MERLO; MENDES, 2009, DEJOURS, 2012). 

 

5.5.1.2 Trânsito cansativo 

 

O ‘trânsito cansativo’ da RMBH é uma das queixas mais recorrentes entre os 

motoristas. Eles costumam compartilhar no grupo as áreas que estão mais 
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congestionadas, reportando a necessidade de desviar destes locais. No mês de 

dezembro, uma das queixas frequentes era a dificuldade de transitar dentro dos 

shoppings devido à falta de planejamento nestas áreas para embarque e 

desembarque de passageiros. Os relatos a seguir conforma essa situação.  

 

Você quer ver bomba pior pega uma corrida aqui, não precisa ser muito 
longe não, conjunto Água Branca, aqui Shopping Itaú, eu gastei 20 
minutos, filho, negócio de 1 km e meio em 20 minutos, xinguei todos os 
palavrões possíveis (M54).  
 
A gente pega umas coisas para algum lugar que você fica lá parado até 
acabar o trânsito ou pega corrida sem sair de lá, pegando trânsito, é ruim 
demais! (M04). 
 
Minas Shopping hoje tá um inferno, mano, você tá doido! Aqui só se você 
vai deixando passageiro e pegando o outro, mas tá ruim demais para entrar 
lá (M126). 

 

O trabalho não segue a prescrição imposta pela organização, havendo uma 

diferença entre o trabalho prescrito e o real, onde lidar com as lacunas que surgem 

no cotidiano exige do trabalhador esforço cognitivo (DEJOURS, BARROS; 

LANCMAN, 2016). Quando o custo cognitivo vai além da capacidade do trabalhador 

pode originar danos psicológicos e sociais, conforme argumentam Mendes e 

Ferreira (2007) e Dejours (2011). 

 

5.5.1.3 Deslocamento não remunerado 

 

Outro desafio foi o ‘deslocamento não remunerado’ para regiões de baixa demanda, 

o que significa ficar parado, esperando corrida ou ter que se dirigir aos locais de 

maior demanda, gerando gasto extra com combustível. Os motoristas utilizam o 

termo “batendo lata” para dizer que estão dirigindo sem passageiro, ou seja, estão 

fazendo um deslocamento que não será remunerado, o que significa um custo a 

mais. Tem regiões em que é mais difícil encontrar passageiros para a viagem de 

voltar. Os relatos a seguir apontam nessa direção. 

 
(...) tem que lembrar muitas vezes a gente cai num lugar ruim e bate lata 
demais voltando (...), o problema é que no “Aplicativo X” não tem como 
você saber o tamanho da viagem, só se for viagem longa, né, que esse já 
investe um pouco mais no deslocamento. No “Aplicativo Y”, a gente sabe 
exatamente como é que vai ser a viagem, daí a gente faz a somatória se 
compensa ou não o deslocamento (M43). 
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Se você sair batendo lata até a Lagoinha, é mais fácil conseguir alguma 
coisa, apesar de que é chão pra caramba, dá uns 9 km, mas pelo menos 
não perde tempo. Eu vou te falar uma coisa, se ficar aí em Neves fazendo 
as corridinhas pequenas, não dá dinheiro, pode direcionar esperar duas 
horas, se não sair, é melhor gastar a gasolina e depois já começa a fazer 
dinheiro de novo, compensa muito mais do que ficar duas horas parado 
esperando (M23). 
 
Peguei aquela estrada que vai para Justinópolis e lá consegui uma corrida. 
Mas foram quase 10 km batendo lata! (M84). 

 
Essas situações exigem que o motorista esteja sempre atento à região para a qual 

vai se deslocar para não ter prejuízo, ou perder tempo esperando uma corrida de 

volta, para isto é necessário experiência e conhecimento. 

 

De acordo com Amorim e Moda (2020), os motoristas de aplicativos não têm todas 

as informações sobre a corrida antes de aceitá-la, como, por exemplo, a informação 

sobre o destino e, por isso, eles se sentem prejudicados, porque, dependo da 

trajetória, o motorista pode ter prejuízo. Segundo Rosenblat e Stark (2016), as 

empresas-aplicativo dizem que adotam o aceite às cegas para evitar 

discriminações. 

 

Para Mendes e Ferreira (2007) e Silva, Prestes e Beck (2016), o custo cognitivo 

relacionado à necessidade de empenhar esforço mental causando desgaste 

intelectual tem potencial de levar o trabalhador ao adoecimento.   

 

5.5.1.4 Condições das vias 

 

Segundo os motoristas pesquisados, algumas regiões periféricas da RMBH são 

perigosas e as vias são mais acidentadas, ocasionando transtornos e problemas 

aos motoristas, conforme aponta o relato a seguir. 

 

Nada contra esses lugares, mas não dá velho, é muito ruim! Buraqueira é 
mais perigoso, a chamada é corrida de cinco contos, agente suja e 
arrebenta o carro, a nota da gente cai, é muita desvantagem. Eu prefiro 
ficar em BH mesmo, então eu evito, rejeito mesmo as chamadas, fazer o 
quê? (M88). 
 
Tem lugar onde o desgaste do carro é demais, buraco pra caramba morro 
de pedra que você tem que andar devagar (M99). 
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Esses relatos alinham-se aos argumentos de Silva, Limas e Pereira (2016) ao 

apontarem os custos cognitivos como críticos em relação a profissionais de 

transportes, considerando que a condução do veículo exige atenção, inteligência e 

orientação espacial durante todo o trajeto.   

 

5.5.2 Custo afetivo 

 

O Custo Afetivo representa a necessidade de manter o bom humor, controlar as 

emoções no trabalho, além de transgredir com valores éticos e passar por 

constrangimentos (MENDES; FERREIRA, 2007). 

 

Na categoria Custo Afetivo 30,13% dos conteúdos estão codificados na dimensão 

Custo Humanos do Trabalho, do qual emergiram as subcategorias: ‘passageiros 

inconvenientes’ 10,26%, ‘passageiros atrasados e esquecidos’ 9,93%, e ‘excesso 

de passageiros e bagagem’ 9,93%, conforme mencionado na TAB.2. 

 

5.5.2.1 Passageiros inconvenientes 

 

Na subcategoria ‘passageiros inconvenientes’ as situações na prestação do serviço 

de transporte por aplicativo estão relacionadas à necessidade de lidar diretamente 

com público. Como no caso de conduzir crianças, para 15% dos motoristas, lidar 

com crianças, as quais têm dificuldade de se comportar dentro do carro, é uma parte 

difícil do trabalho e exige muita paciência. A discussão no grupo sobre o assunto 

rendeu comentários, como os apresentados a seguir. 

 

(...) é dureza, olha que eu também não tenho nada contra criança, até 
gosto, mas para trabalhar com criança é duro, eu cancelo mesmo, tem hora 
que eu chego e, quando vejo que é aquele menino doido que não fica 
quieto, eu já passo direto (M125). 
 
A mulher sair do apartamento lá demorou e vem àquela penca de crianças, 
aí eu falei para ela, “minha senhora, dá não”. Nosso Deus do céu, se os 
homens pararem vão multar. Criança dentro do carro sem o cinto e ela veio 
com cinco crianças penduradas (...) não, aplica multa, não dá não (M97). 
 
Menino mal educado quer ficar em pé, já mandei sentar e pôr o  
cinto. Ninguém merece! (M65). 
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Menores conduzidos sem presença do adulto responsável pode ser uma situação 

arriscada e costuma gerar conflitos entre passageiros e motoristas, como ilustrado 

pelos comentários seguintes: 

 
Menores desacompanhados, e a mãe manda mensagem falando para ir 
rápido; foi cancelado com sucesso, amiga nem fui; que chamei outro 
motorista (M87). 
 
(...) passageiro é cada vez mais folgado, a mulher folgada, ainda manda 
mensagem “anda rápido” e eu já estava em cima, velho, aí era para levar 
dois meninos que estavam na porta do prédio, eu fui e cancelei, ela vai ter 
que chamar um outro motorista (...) eu não pego, você está doido, dá um 
B.O [algo de errado] aí pronto (M120). 

 
Outra situação inconveniente que acontece com frequência é lidar com o mau 

humor dos passageiros e o excesso de perguntas durante a viagem, há ainda o 

caso de passageiros bêbados e outros que querem transportar cachorros no 

veículo. Nestes tipos de situações emerge o sofrimento ético no qual o trabalhador 

entra em conflito com seus valores e a necessidade de ser bem avaliado pelo 

passageiro, este tipo de sofrimento pode causar desgaste emocional ao trabalhador 

(DEJOURS, 2020). Segundo os motoristas, é preciso ter paciência e bom senso 

para não criar maiores constrangimentos e evitar que sejam mal avaliados pelos 

passageiros. Os motoristas relatam episódios nesse sentido: 

 
(...) peguei passageira uma vez que deu medo. Começou a gritar porque 
achou que o caminho estava longo (M10). 
 
Aí é bom pra levar passageiro para balada, pra buscar é meio que dor de 
cabeça. Nego drogado, bêbado, fedendo, é pedir pra passar raiva! (M88). 
 
Os passageiros são todos folgados, esses dias eu estava lá no Conjunto 
Felicidade e a mulher já mandou mensagem: Eu estou com um cachorrinho 
de pequeno porte tem problema levar?  Eu falei com ela assim: motorista 
nenhum faz isso não senhora. Então ela cancelou a corrida e pediu outro 
carro (...) (M56). 
 
(...) a mulher entrou no carro, parece que estava ‘endemoniada’, fedendo 
(...) e ainda fecha o vidro, p*** que p***, que dia, e não parou de falar. Ainda 
bem que não demorou muito, está doido! (M04). 
 
Na verdade, eles pensam que motorista de aplicativo é um faz tudo que 
coisas absurdas! (M97). 

 

A rotina de trabalho desses motoristas consiste em lidar diariamente com público 

de todas as regiões da RMBH, e faz parte de seu trabalho compartilhar o seu veículo 

particular. Esse convívio nem sempre é agradável para o motorista, que renuncia à 

privacidade, e, por vezes, passa por situações que causam constrangimento e 
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exigem controle emocional. Dessa forma, quando as pressões físicas que causam 

desgastes físicos e psicológicos são parte das condições de trabalho, as 

consequências serão as doenças somáticas (DEJOURS ABDOUCHELI; JAYET, 

1994). 

 

5.5.2.2 Passageiro atrasado e esquecido 

 

Outro problema que apresenta alto Custo Afetivo é o ‘passageiro atrasado e 

esquecido’. Para 31% dos motoristas, o passageiro informar que precisa chegar 

rápido no local de desembarque causa irritação e indignação aos motoristas porque 

demanda que se arrisquem aumentando a velocidade do carro. Os motoristas M98 

e M64 desabafam indignados:  

 

Está atrasado chama mais cedo, não adianta você botar pressão, eu não 
vou correr (M98).  
 
(...) eu mal aceitei a corrida mensagem chega, amigo estou muito atrasada, 
estou indo trabalhar, tem como vir mais rápido. Essa daí, meu amigo, foi 
cancelada com sucesso (M64). 

 

Também existem aqueles passageiros que costumam esquecer coisas no carro e 

quando o motorista acha, busca devolver, mas nem sempre recebe pela corrida de 

entrega do objeto. Mas tem passageiros que acusam o motorista de ter ficado com 

objetos no carro, como no caso da passageira que insiste ter perdido o celular 

durante a viagem, como relatado pelo motorista M54: “(...) ela está falando que 

esqueceu o celular, não tá comigo, não está no meu carro não, nem sei que telefone 

que é o dela, mas ela fala que esqueceu dentro do carro”. Essa situação foi motivo 

de angústia do motorista, que acabou por fazer boletim de ocorrência. Sobre o 

assunto outros motoristas relataram suas experiências: 

 

Mulher deixou a bolsa com todos os documentos dentro do carro (...) ela 
disse que deixou no banco de trás do carro (...) e queria abrir um chamado 
para reclamar do motorista. Aí eu falei, por que você quer reclamar do 
motorista, primeiro você tem que entrar em contato para explicar a 
situação, que você esqueceu a bolsa no carro. E aí a empresa vai passar 
o contato do motorista e, a partir daí, combina se você vai querer buscar a 
bolsa ou vai pagar uma corrida do motorista para levar a bolsa. É assim 
que funciona, eu falei, mas assim, ela já queria fazer uma reclamação do 
motorista porque ela esqueceu a bolsa no carro (...), mas o povo é folgado! 
(M43). 
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Entram 500 mil pessoas por dia no carro (...) é responsabilidade do 
passageiro as coisas dele, a gente toma conta mais da frente, não é toda 
hora que você vai lá atrás dar uma geral para ver se tem alguma coisa lá, 
tem gente que é folgado demais, velho, tá doido! (M68). 

 

Segundo Amorim e Moda (2020), as empresas-aplicativo não se comprometem com 

a relação entre consumidores e motoristas durante as viagens, alegando que são 

apenas intermediários do serviço e está omissão expõe o trabalhador a maiores 

riscos e constrangimentos. 

 
5.5.2.3 Excesso de passageiro e bagagem 

 

Outra questão recorrente é o ‘excesso de passageiro e bagagem’, pois segundo os 

motoristas, alguns passageiros insistem em levar mais de quatro pessoas no 

veículo, desconsiderando o perigo de não ter cinto para todos os passageiros, além 

do desgaste a mais do veículo e do risco de o motorista ser multado. 

 
Eram três pessoas atrás e uma criança aí eu falei para o cara aí: o que 
está acontecendo é excesso de passageiro, não dá pra gente ir não, logo 
aí a mulher falou: mas é só uma criança ela vai no colo, eu falei não tudo 
bem o problema não é esse, o problema é levar 4 passageiros.  Então tá 
bom! Aí o menino desceu e depois o cara disse quebra esse galho pra mim 
por favor, aí eu falei não cara, não tem como não, porque se tomar uma 
multa, a multa é minha (M118).  
 
Está falando de excesso de passageiro, agora esses clientes tão fazendo 
desse jeito, por exemplo, entram no carro aí geralmente vem 2 e 3 pessoas 
entram, espera a gente iniciar a corrida, a gente não sabe e inicia a corrida, 
depois que eles vão e falam “espera aí tem mais gente” isto está 
acontecendo comigo, foi 2 e 3 vezes este final de ano, ai querem que leva 
cinco, seis, teve um caso que estava 7, aí eu peguei e falei que o máximo 
que levo é quarto (M87).  
 
Agora recebi a nota um, por esse motivo não levei mais de 4 sabendo que 
ganharia nota 1. Também dei nota 1 a eles pelo motivo de quererem forçar 
que eu leve 5 passageiros (M66). 

 
Outro problema enfrentado pelos motoristas é o excesso de bagagem ou de objetos 

que os passageiros querem levar na viagem, motivo de cancelamento de corridas 

pelo motorista, como relatado pelo participante do grupo M65:  

 

(...) cancelo a corrida e pronto. Mas antes, eu sempre falo para o 
passageiro no maior respeito e classe do mundo. Esse serviço é de 
transporte de passageiros, não carreto mudança (M65).  
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Por vezes o motorista vai pegar o passageiro em supermercados, com carrinho de 

compras e tem que carregar as compras e perder tempo no embarque e 

desembarque do passageiro. E ainda, há o fato de o passageiro pedir para fazer 

paradas durante as viagens, fazendo com que o motorista perca tempo esperando 

o passageiro, conforme relatos a seguir:    

 
Eu não posso esperar, eu falei com ele, velho: ó!  São só três minutos.  Já 
aviso mesmo! Tem nego que é folgado mesmo, vai entender por que 
coloca parada no supermercado, pelo amor de Deus! Na padaria, na 
escola de criança, não comigo. Eu não dou ‘boi’, não faço mesmo, tem que 
cancelar corrida mesmo (M35). 
 
Supermercado viagem mais condenada pelo povo, falam que é ruim, que 
não gostam de fazer, eu estava num lugar isolado viagem de 5 km deu 7, 
10, o cara deixou 15 reais, aquele monte de sacolas, se fosse assim até 
compensava (M50). 

 
Observa-se que são muitas as questões e conflitos que exigem dos motoristas alto 

custo afetivo, que por vezes, eles usam o grupo como desabafo da carga emocional 

negativa provocada no trabalho. Ao mesmo tempo que precisam ter um bom 

relacionamento com o cliente para serem bem avaliados no aplicativo, têm que 

impor limites para não terem prejuízo e não perderem tempo (recurso importante 

para eles) na prestação do serviço. Os problemas enfrentados diariamente exigem 

experiência e expertise para manter o equilíbrio emocional e psíquico. Segundo 

Mendes e Ferreira (2007), quando o dispêndio emocional de tais experiências 

quando ultrapassa a capacidade de o trabalhador suportá-las, a saúde mental pode 

ser afetada e, assim, causar danos sociais e/ou psicológicos.  

 

Nesse contexto de trabalho, a precarização consolida-se diante do medo de perder 

o trabalho, da solidão de estar sozinho enfrentando as dificuldades, da concorrência 

entre colegas que estão em situação precária e se submetem a humilhações e à 

deslealdade, gerando do sofrimento em razão das situações constrangedoras, pela 

desconfiança gerada na gestão do trabalho e pela degradação dos laços sociais no 

trabalho (DEJOURS, 2020). 

 

5.5.3 Custo físico 

 

O custo físico está relacionado ao desgaste fisiológico e biomecânico durante o 

trabalho (MENDES; FERREIRA, 2007). 
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A categoria Custo Físico apresentou 19,21% dos conteúdos codificados na 

dimensão Custo Humano do Trabalho, da qual emergiram as subcategorias: 

‘intensificação da jornada de trabalho’ 15,89% e ‘necessidades fisiológicas’ 3,31%, 

conforme mencionado na TAB.2. 

 

5.5.3.1 Intensificação da jornada de trabalho 

 

Observa-se que a ‘intensificação da jornada de trabalho’ ocorre pela necessidade 

de cumprir alta carga horária semanal, para manter e arcar com as despesas e 

manutenção do veículo, em alguns casos, a locação do carro, também para cumprir 

metas de produção, motivadas por promoções oferecidas pelas empresas de 

aplicativo. Aliado ao fato de que dirigir veículo implica no uso contínuo de pernas e 

braços, ficar na posição sentada, além da necessidade de ter atenção constante, 

circunstâncias estas que exigem do motorista alto custo físico e cognitivo.  A fadiga 

e o cansaço foram expostos por 16% dos motoristas, devido ao empenho de horas 

consecutivas de trabalho ao volante. 

 

De forma geral, quanto ao ritmo de trabalho, 18% dos motoristas costumam 

trabalhar de 9 a 15 horas diárias e 4% confessaram ficar até 24 horas no volante. O 

que corrobora as pesquisas de Amorim e Moda (2020), ao concluírem que 

motoristas de aplicativos de São Paulo têm jornada de trabalho entre 10 e 12 horas, 

mas em períodos com maior necessidade financeira a carga horária ultrapassa 20 

horas por dia. Os motoristas do grupo pesquisado comentam sobre a jornada de 

trabalho: 

 

(...) no final de semana pego toda sexta de manhã e só paro sábado pela 
manhã! Aí durmo, pego sábado à tarde, vou até domingo de manhã! 
Depois domingo à tarde até a noite (M41). 
 
Peguei hoje de 6:30 às 11horas, depois de 12 às 16, e depois de 18 até 
agora [às 21:45h] (M87). 

 

Os relatos obtidos neste estudo estão em consonância com os resultados 

apresentados por André, Silva e Nascimento (2019), quanto à intensificação da 

jornada de trabalho de motoristas de aplicativos de 9 horas diárias até 20 horas 

trabalhadas, não tendo as empresas uma limitação da carga horária trabalhada. 
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O perigo de permanecer na direção de veículo além das 8 horas é ressaltado por 

Narciso e Mello (2017), que afirmam que, cada 1 hora e 30 minutos adicionada à 

carga horária do motorista sem o devido descanso é proporcional ao aumento da 

fadiga e risco de acidentes, onde o risco de acidente dobra após 12 horas 

trabalhadas. Portanto, jornadas de trabalho extensas e o acúmulo do sono alteram 

os ritmos biológicos, comprometem o desempenho psicomotor, levando a um maior 

número de acidentes, situação está presente nas estradas brasileiras. No estado de 

Minas Gerais, segundo a Confederação Nacional de Transporte, ocorreram 258.856 

acidentes em 2019, com 677 mortes (BRASIL, 2020). 

 

5.5.3.2 Necessidades fisiológicas 

 

A subcategoria ‘necessidades fisiológicas’ emergiu de algumas situações 

complicadas pelas quais os motoristas passam por não terem local apropriado para 

satisfazer suas necessidades fisiológicas. Há casos em que os motoristas se 

deslocam para regiões em que não se sentem seguros para transitar, mas precisam 

esperar por uma viagem de retorno para área mais habitual ou mais segura, assim, 

ficam esperando no carro, algumas vezes sem coragem de descer para se alimentar 

ou buscar um equipamento sanitário.   

 

Engraxei o bigode bonito! Vim parar dentro de Ribeirão das Neves com 
chuva e o pior, estou com fome, que eu não almocei até agora e nem tomei 
café (M66). 
 
Outro dia passei o maior perrengue, não tinha banheiro onde deixei o 
passageiro e eu estava muito apertado; procurei um cantinho, daí a viatura 
chegou logo atrás, me pegou no flagra. Constrangimento! (M147). 

 

Observa-se também que, no grupo, os motoristas não costumam comentar sobre o 

desgaste físico, apesar de relatarem horas consecutivas de trabalho intenso em 

horários noturnos, feriados e finais de semanas. Trata-se de um grupo com 

predominância masculina (94%). Segundo Dejours (2011, 2017), categorias 

profissionais cuja maioria é de trabalhadores masculinos, os discursos estão 

voltados à força, à coragem, à imprudência, sendo comum negligenciar a saúde 

física e mental, pois a expressão de medo e dor é considerada sinal de fraqueza, 

por isso, o trabalhador procura não demonstrar suas limitações diante dos colegas. 
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Em síntese, na dimensão Custo Humano no Trabalho, o Custo Cognitivo destacou-

se pela insegurança de transitar na RMBH, seja pelo risco de ser assaltado por 

causa de alto índice desse tipo ocorrência, ou mesmo pela necessidade de enfrentar 

o trânsito de uma região metropolitana, o que contrasta com os diversos locais onde 

as condições viárias favorecem o desgaste do veículo. Além disso, certas regiões 

não têm a demanda suficiente para viabilizar a permanência do motorista, havendo 

necessidade de deslocamento não remunerado. Quanto ao Custo Afetivo a relação, 

às vezes conflituosa, com passageiros, é motivo de constrangimento, o que 

desgastam os motoristas emocionalmente. Esses conflitos têm origem nas 

exigências de passageiros que ultrapassam o limite do bom senso, como no caso 

de passageiros que estão atrasados, da condução de menores, e do excesso de 

passageiros e bagagem. Em relação ao Custo Físico, este é decorrente da intensa 

jornada de trabalho e da dificuldade de encontrar local adequado onde fazer suas 

necessidades fisiológicas. Observa-se que os motoristas do grupo pesquisado têm 

alto dispêndio intelectual e emocional no trabalho e alguns deles apresentam um 

desgaste preocupante, demostrando irritação, agressividade e impaciência, o que 

pode vir a causar danos sociais e psicológicos.  

 

5.6 Vivências de prazer no trabalho 

 

As Vivências de Prazer são avaliadas por Mendes e Ferreira (2007) com base em 

realização profissional, reconhecimento e liberdade de expressão, sobre os quais 

são observados fatores como: satisfação, valorização, motivação, reconhecimento, 

gratificação pessoal, identificação com a tarefa, liberdade de negociação e liberdade 

com os colegas. 

 

Na análise de frequência de palavras observadas nos segmentos do texto 

codificado na dimensão Vivências Prazer no Trabalho destaca-se a frequência das 

seguintes palavras: dinâmico e dinâmica (37); promoção (30); pagar (31); estrela 

(30); dinheiro (29); diamante (13), conforme apresentado por meio da FIG. 8, 

composta pela nuvem de palavras que predominaram na dimensão Vivências de 

Prazer.  
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Figura 8–Nuvem de palavras da dimensão ‘vivências de prazer’ 

                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

A observação da frequência dessas palavras corroborou o delineamento das 

subcategorias elencadas na dimensão Vivências de Prazer no Trabalho dos 

motoristas do grupo pesquisado e pautadas nas categorias Realização Pessoal e 

Reconhecimento. 

 

5.6.1 Realização pessoal 

 

Na categoria Realização Pessoal 85,52%% dos conteúdos foram codificados na 

dimensão Vivências de Prazer no Trabalho, da qual emergiram as subcategorias: 

‘motivação financeira’ 55,77% e ‘flexibilidade’ 29,81%, conforme apresentado na 

TAB.2. 

 

5.6.1.1 Motivação financeira 

 

 A ‘motivação financeira’, que se refere à capacidade de o motorista ter a satisfação 

de poder pagar as contas e garantir a sobrevivência dos familiares, foi ressalta por 

29% dos pesquisados. Como no caso da motorista M86, cuja dedicação ao volante 

foi reconhecida pela recompensa financeira, que ela relata da seguinte forma: “fiz 

180 corridas semana passada, trabalhei igual escrava, mas ganhei 430 reais a 

mais". 

 

Valente, Patrus e Guimarães (2019) consideram que, no Brasil, a necessidade de 

sair do desemprego é a motivação para ingressar como motorista de aplicativo, mais 
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do que a questão da melhoria dos rendimentos pelas vantagens de flexibilização do 

horário de trabalho.   

 

Ainda considerando a realidade brasileira, o cenário de desemprego justifica a 

satisfação em possuir renda e privilegiar a recompensa financeira. Segundo o IBGE 

(2020a), são 13,8 milhões desempregados no segundo trimestre de 2020, um 

aumento de 8,5%, 1,1 milhão de pessoas em relação ao primeiro trimestre deste 

ano. 

 

Muitas vezes, a recompensa financeira vem por meio de promoções e desafios 

oferecidos pelas empresas de aplicativo, enviados aos motoristas, de acordo com 

seu desempenho ou necessidade de carros na região.  As promoções oferecem um 

bônus aos que cumprem determinado número de viagens no período estipulado 

pela empresa. Essas promoções aumentam o entusiasmo dos motoristas, que 

buscam na gratificação financeira a compensação pelo trabalho, como ilustram os 

relatos dos motoristas a seguir. 

 

Estou trabalhando desde 6 horas da manhã, eu estou pegando todas as 
campanhas do aplicativo, teve oito, quero todas amanhã, na minha conta 
bancária (M85). 
 
Das 4 campanhas que teve, eu fiz três; a única que eu não fiz foi a que eu 
não tentei, que foi a de meia-noite às 3 horas da manhã. Então eu vou 
morder uma grana bacana de hoje para amanhã, né! E ainda ganhei o 
desconto lá (M84).  
 
A gente tem muita promoção, mano, a gente tem que aproveitar isso; eu 
mesmo recebi só de promoção no “Aplicativo X” no mês de dezembro 600 
contos. Estou para receber deste final de semana agora mais 150 e deve 
ter promoção em acima do Natal e Ano Novo; para quem rodar bem nele 
vai ser muito mais que o 13º normal aí do povo (M37). 

 
Os achados da pesquisa estão em concordância com que afirmam Vaclavik e Pithan 

(2018), ao atribuírem a motivação financeira como prioridade para os motoristas de 

aplicativo. Os autores afirmam que o reconhecimento entre os colegas e superiores 

desses motoristas é substituído pela realização pessoal de ter como garantir o 

sustento familiar. 

 

As vivências de prazer no trabalho transcendem a realidade dos fatos, contribuindo 

efetivamente para a superação do sofrimento na rotina de trabalho, estimulando a 
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inteligência e criatividade do profissional, capaz de transformar sua realidade a seu 

favor (DEJOURS, 2004, 2014). 

 

5.6.1.2 Flexibilidade 

 

A subcategoria ‘flexibilidade’ emergiu da possibilidade de conciliar trabalho e lazer 

com a possibilidade de compartilhar este momento com a família. No mês de janeiro 

de 2020, a demanda de corridas teve queda em RMBH, segundo os motoristas. 

Alguns motoristas aproveitaram da flexibilidade geográfica permitida pelo aplicativo 

para trabalhar em cidades do litoral do Espírito Santo, unindo o trabalho com as 

vantagens dos preços dinâmicos praticados nesta região em período de férias, à 

oportunidade de passear na praia, levando inclusive os familiares. Com essa 

intenção, doze motoristas se organizaram para alugar casa de temporada e 

intercalaram trabalho e lazer.  

 

A ideia não é ruim não, porque, tipo assim, se ralar o dia inteiro durante 
dois dias seguidos, nesses dinâmicos aí, dá para tirar 500, 600 contos no 
dia fácil nesse dinâmico 3.5, você tá doido, aí, no terceiro dia, vai lá curtir 
uma prainha (M87).  

 

Cabe destacar que o trabalho envolve valores subjetivos e particulares de cada 

pessoa e a capacidade de ser remunerado por meio de trabalho digno, o qual 

remete à sensação de utilidade, podendo transformar o sofrimento em prazer e 

ressignificar experiências por meio da valorização (DEJOURS, 2014; MENDES, 

2016). 

 

Segundo Moraes, Oliveira e Accorsi (2019), apesar da autonomia gerada pela 

flexibilidade do horário de trabalho, que permite melhor organização do tempo, 

motoristas de aplicativos, se tivessem como escolher, prefeririam as garantias do 

emprego formal. 
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5.6.2 Reconhecimento 

 

Na categoria Reconhecimento, 14,42% dos conteúdos estão codificados na 

dimensão Vivências de Prazer no Trabalho, da qual emergiu a subcategoria: 

‘classificação do motorista’ 14,42%, como é apresentado na TAB.2. 

 

5.6.2.1 Classificação do motorista 

 

De acordo com ‘classificação do motorista’, a empresa oferece tratamento especial 

diferenciado. Nessa classificação, são consideradas a avaliação dos passageiros, 

a taxa de aceitação e a taxa de cancelamento das corridas, além da atribuição de 

uma pontuação, pois quem alcançar nível na escala de pontos muda de categoria 

(Azul, Prata, Ouro, Diamante) no Aplicativo X.  Os benefícios oferecidos são: 

preferência nas corridas, descontos em posto de combustível e vantagens em 

corridas nos aeroportos, entre outros. No Aplicativo Y também são oferecidas 

vantagens para categoria Prata, Ouro, Rubi e Diamante de acordo com atingimento 

de metas propostas pela empresa. 

 

Os motoristas com as classificações mais altas nos aplicativos exibem satisfação 

em alcançar tal status, bem como, pontuação e boas notas, mantidas com 

dedicação e trabalho, mesmo em épocas de baixa demanda de corridas. Essa 

conquista é exibida no grupo, reconhecida e validada pelos colegas. O diálogo dos 

motoristas, a seguir, demonstra a satisfação e os privilégios de ser bem 

classificados. 

 

Depois que virei diamante é só alegria. Mas é aquele negócio, taxa de 
aceitação alta, nota alta. Aí empresa ela te prioriza, é fato (M87). 
 
Eu sou diamante, ontem a empresa me ajudou muito, me enviou uma 
corrida de Confins para Vila da Serra (M26). 
 
Eu sou diamante também e está bombando pra mim (M14). 

 

Para Dejours (2011), o reconhecimento é fundamental para as vivências de prazer 

no trabalho e está relacionado à comprovação do desempenho do trabalhador, que 

passa pelo julgamento de utilidade atribuído pela avaliação de clientes e da 

empresa, e pelo julgamento de beleza (reconhecimento dos pares pelo trabalho 
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realizado), conferido pelos colegas que reconhecem as regras e normas da 

profissão. No entanto, ressalta-se que, somente 10 motoristas manifestaram ter 

alcançando os patamares mais altos na classificação das empresas (diamante e 

ouro). 

 

Em resumo, a dimensão Vivências de Prazer no Trabalho tem como base a 

necessidade financeira de motoristas que buscam, por meio do trabalho sem 

garantias trabalhistas, se manterem ativos no mercado, sendo a recompensa 

financeira capaz de superar desafios e ressignificar parte do sofrimento. A 

possibilidade de flexibilizar a localidade foi percebida como uma vantagem para 

conciliar o lazer com a família e o trabalho no litoral. Quanto ao reconhecimento de 

ter boa classificação, foi exibido por poucos motoristas com orgulho de manter altas 

taxas de desempenho. Observou-se que há poucas fontes de prazer nessa 

profissão, o que pode dificultar a capacidade de transformar o sofrimento em prazer 

e comprometer o sentido do trabalho. 

 

5.7 Vivências de sofrimento no trabalho 

 

As Vivências de sofrimento no trabalho são consideradas por Mendes e Ferreira 

(2007) a partir do esgotamento emocional e da falta de reconhecimento. As palavras 

mais frequentes que corroboraram as subcategorias emergentes foram: passageiro 

(40); dinheiro (34); problema (34); parado (33); corridas (32); esperando (27); 

madrugada (20); trânsito (20); fraco (15); e raiva (12). A FIG. 9. a seguir, ilustra esse 

contexto. 

 

Figura 9 - Nuvem de palavras da dimensão ‘vivências de sofrimento’ 

                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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5.7.1 Esgotamento emocional 

 

O Esgotamento Emocional fundamenta-se nas vivências de frustração, 

insegurança, desgaste, medo e estresse no trabalho (MENDES; FERREIRA, 2007).  

 

A categoria Esgotamento Emocional apresentou 77.01% dos conteúdos codificados 

na dimensão Vivência de Sofrimento no Trabalho, da qual emergiram das 

mensagens enviadas ao grupo as subcategorias: ‘medo de assalto’ 34,78%, 

‘insegurança’ 21,74%, e ‘frustração’ 20,98%, como apresentado na TAB.2. 

 

5.7.1.1 Medo de assalto 

 

A subcategoria ‘medo de assalto’, que emergiu dos relatos do grupo, está 

relacionada com a possibilidade de assaltos, principalmente, em algumas regiões 

consideradas pelos motoristas como mais perigosas, como Ribeirão das Neves, 

localizada na região metropolitana da cidade de Belo Horizonte, como também nos 

aglomerados da região metropolitana. Na região central, os roubos são dos 

celulares que ficam expostos no painel do carro e atraem atenção dos ladrões.  

 

Para prevenir contra os assaltos, alguns motoristas incentivados pelas empresas, 

colocam câmeras dentro do veículo. No entanto, o que se percebe é que o medo de 

ser assaltado permeia as conversas e cada um dos motoristas tem uma estratégia 

para enfrentar este medo, existindo, contudo, um consenso de que o risco de ser 

assaltado faz parte desta profissão, o que denota uma racionalização do sofrimento.   

Os motoristas M18, M12, e M05 comentam sobre o medo e o perigo que correm em 

relação aos riscos de assalto:  

 

(...) seja no dinheiro ou cartão é tudo perigoso. O negócio é Deus na frente 
e ficar atento, suspeitou nem pega o passageiro, qualquer coisa manda 
descer, eu já joguei carro em cima de viatura esses dias e o passageiro foi 
preso lá em Neves (M18). 
 
Tem coisa que não tem como evitar [o assalto]. Se Deus quiser, vou  
ficar nos App’s só esse final de ano. Muito perigoso, muita chateação para 
pouco dinheiro. Cada dia pior! (M12). 
 
Os caras pegam corridas na boca de favela, tem algum problema, não.  Na 
favela tem muita gente que mora lá é honesta e tudo, mas problema que o 
cara vai lá e tem 2 ou 3 tampas de Toddy [bandido] lá, os caras colocam 
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dentro do carro entendeu, você acha que dentro do carro vai ter alguma 
câmera que vai te livrar de alguma coisa cara, isto existe não, entendeu! E 
se o cara perceber isso, ele vai te dar um tiro na cara ainda. Aí o nego 
[motorista] coloca ainda letreiro luminoso no carro, adesivo de aplicativo. 
Tem que evitar esse tipo de situação. (...) É tampa de Toddy [bandido] que 
entrou dentro do carro, não existe nada é só a mão de Deus para segurar 
qualquer tragédia, entrou dentro do carro, acabou! (M02). 

 

Os relatos se mostram coerentes com os argumentos de Centenaro, Warquentin e 

Jost (2017), para quem, o medo de ser assaltado faz parte da rotina de motoristas 

de coletivos em Curitiba/PR, onde foi percebido que no ato imprudente de reagir em 

situação de violência, o motorista arisca sua integridade física e metal. Nessa 

direção, Alves e Paula (2009) consideram que motoristas de coletivos da RMBH 

correm o risco de ter estresse pós-traumático em caso de reincidência de episódios 

de assalto, pois a exposição ao risco causa ansiedade a esses trabalhadores. As 

autoras concluem que existe uma banalização desse tipo de violência que expõe o 

trabalhador ao risco. 

 

Segundo os motoristas pesquisados, o risco de ser assaltado aumenta em algumas 

regiões da RMBH e em aglomerados, no entanto, eles não sabem exatamente a 

localização do destino da corrida, por isso costumam cancelar quando percebem 

que destino do passageiro arriscado, conforme os depoimentos a seguir:  

 

Agora esse negócio de taxa de cancelamento está acabando comigo, até 
estou rodando mais no “Aplicativo Y” do que no “Aplicativo X”, porque a ele 
só tá me levando para enrascada, só, de madrugada só Santana do 
Cafezal, só aparecem para mim essas bênçãos do aglomerado da Serra, 
Morro das Pedras, eu não vou, só que o problema estou com taxa baixa 
de 15% (M26). 
 
Tem uns bairros aqui que não rola rodar, é muito ruim, perdão se tem 
alguém que mora nesta região, mas não vou para Ibirité e também não vou 
para comunidade nenhuma, ainda mais com essas chuvas que estão vindo 
de repente; se você ficar ilhado dentro de um aglomerado da Serra, dentro 
de um Cabana Pai Tomás, dentro de uma Vila Cemig, dentro do Morro 
Papagaio não é uma boa! (M25). 

 

Observa-se que o medo de dirigir em locais considerados mais perigosos, faz com 

que os motoristas cancelem corridas para estas localizações, o que, 

consequentemente, afeta a taxa de cancelamento e compromete o desempenho no 

aplicativo.  
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Quanto à violência no setor de transporte individual, López, Poó e Ledesma (2019) 

afirmam que motoristas de táxis, que tem atuam no mesmo setor dos motoristas de 

aplicativos, estão mais propensos ao risco de serem assaltado do que a média dos 

trabalhadores, por terem dinheiro em espécie, contato direto com o púbico e 

atuarem em locais de risco.  

 

Para Dejours (2017), o medo está relacionado com o sofrimento, podendo levar ao 

adoecimento mental, sendo que, nas profissões em que o risco é iminente, as 

estratégias de enfrentamento buscam vencer este sentimento para prosseguir com 

trabalho. 

 

5.7.1.2 Insegurança 

 

A subcategoria ‘insegurança’ está associada à falta ou inconstância de oferta de 

viagens, que causa apreensão nos motoristas, por medo de não atingirem as metas 

financeiras necessárias ao investimento realizado. O comentário de M68 e M101 

ilustra esta situação:  

 
(...) não vou rejeitar corrida não, estou achando que está muito fraco, velho! 
Muito fraco para ser fim de ano, cara (M68). 
 
(...) está certo de que é Natal e tal, mas a gente tem que ganhar dinheiro, 
por que janeiro está chegando aí e é muito fraco, então dia 25 tem que ser 
né, não tem jeito (M101). 

 

No mês de dezembro, a preocupação maior é com a diminuição do serviço, que 

poderia acontecer em janeiro, por isso muitos buscaram aumentar a carga horária 

no final de ano, com o objetivo de adquirir certa reserva financeira. 

 

Em janeiro, a demanda tem queda como previsto, mas o medo e a insegurança 

trazem uma expectativa de que poderia ser muito pior.  

 

Hoje está bom por ser janeiro, não está aquele trem não, não tem dinâmico, 
não tem nada não, mas não está paradão também não, mas é janeiro 
(M12). 
 
Eu fiz 159 reais até agora, eu esperava uns 80 no máximo, mas tá bom, 
porque é janeiro, era para estar pior (M145). 
 



113 
 

Fiquei 40 minutos parado lá na Afonso Pena, vim da Afonso Pena até na 
Pampulha sem chamar “Aplicativo X”, sem chamar “Aplicativo Y” (M30). 

 
O fato de janeiro ter superado a expectativa de alguns motoristas, não evitou 

reclamação e descontentamento com a baixa oferta de corridas; 40% dos motoristas 

se alternaram em divulgar os locais onde o movimento estava parado. Mesmo 

porque, como eles disseram, as contas não param de chegar. Em fevereiro, a 

apreensão por falta de corridas ainda rendia assunto no grupo, como nos 

comentários seguintes: 

 
Eu estou com os dois ligados [aplicativos], cara, já forcei parada do 
aparelho, já liguei aplicativo, já desliguei e nada. Mandei mensagem aqui 
no outro grupo que eu tenho, tem uma galera aí! desde cedo está lá no 
centro, não está chamando nada, centro nem aquelas corridinhas 
pequenas de 5, 6 reais, não está chamando nada (M56). 
 
Nossa, está osso mesmo, todos ligados... Não chama nem as corridas 
fumo (M44). 
 
Bom dia de novo, ninguém me respondeu aí; está fraco para vocês? Aqui 
comigo não está chamando nada, estou na Savassi e não chama (M44). 

 

Artur e Cardoso (2020) apontam que a insegurança associada ao trabalho realizado 

conforme a demanda, faz com que os trabalhadores aguardem para ser chamados 

ao trabalho, onde este tempo gasto na espera não é remunerado, o que torna esta 

espera mais angustiante. 

 

5.7.1.3 Frustração 

 

A subcategoria ‘frustração’ está associada ao preço das corridas considerado baixo, 

o que evidência um sentimento de impotência que causa desânimo e insatisfação 

com o trabalho, pois não há espaço para negociação de preços com as empresas-

aplicativo ou diretamente com passageiro. A insatisfação com os preços das 

corridas é generalizada e compartilhada pelos motoristas, muitas vezes, com 

indignação e revolta. Os relatos a seguir vão nessa direção.  

 

De uns 3 anos para cá, a tarifa só caiu, enquanto o etanol só subiu, e ainda 
vem nego falar que compensa trabalhar com aplicativo (M88).  
 
(...) 2,0 km para buscar o passageiro, 2,5 km para levar, às vezes 3,0 km. 
Você ganha 5,00 reais. Etanol a 3,40 sobra 1,60 para você pegar trânsito 
ou subir morro com o ar ligado (M17). 
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Galera vou fazer mais um desabafo, cara, preço mínimo das corridas está 
muito baixo, podia dar uma aumentada de R$ 1,00, o que aumentasse já 
ajudava, velho, tipo eu estou terminando o meu expediente, flagra, vou até 
7 horas da noite e estou parando, só que, velho, já fiz 25 corridas; quem 
conseguir acertar o que eu ganhei até agora ganha um brinde, velho, por 
que, velho, eu estou abismado, estou chateado! (M66). 

 

Esses relatos vão ao encontro do que afirma Fritzen (2018), ao ressaltar que 

empresas-aplicativos oferecem condições de trabalho degradantes com 

intensificação da jornada de trabalho, o que apresenta características de 

precarização do trabalho.  

 

De acordo com Dejours (2020), a insegurança no trabalho tem papel importante nas 

causas de doenças que se originam do sofrimento. As estratégias de defesa contra 

esse sofrimento contribuem para maior submissão dos trabalhadores. Portanto, 

combater a precariedade no trabalho significa remover as formas de dominação 

psicológicas, por meio da ação racional que transforma a organização do trabalho 

como alternativa à prevenção de doenças ocupacionais. 

 

Ainda segundo Dejours (2020), a insegurança é um processo que impede o 

trabalhador de se transformar por meio da relação com trabalho, o que torna a 

precarização algo assustador.  

 

5.7.2 Falta de reconhecimento 

 

A falta de reconhecimento está relacionada com os seguintes fatores: o não 

reconhecimento do esforço e desempenho, a indignação, a injustiça, a 

desvalorização, a discriminação e a desqualificação do trabalhador (MENDES; 

FERREIRA, 2007). 

 

A categoria Falta de Reconhecimento consiste em 20,11% dos conteúdos 

codificados na dimensão Vivência de Sofrimento no Trabalho, da qual emergiram 

as subcategorias: ‘indignação’ 13,66% e ‘injustiça’ 9,32%, como apresentado por 

meio da TAB.2. 
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5.7.2.1 Indignação 

 

Quanto à subcategoria ‘indignação’, está relacionada com a imposição das 

empresas em relação às corridas, sem considerar as argumentações dos 

motoristas, pois a liberdade de expressar opiniões é negligenciada. Os motoristas 

M48 e M64 comentam:  

 

(...) eles só olham o lado deles. Não querem saber de periculosidade/risco. 
Só querem que aceitemos todas as corridas (M48). 
 
O cidadão que inventou o aplicativo fica atrás de uma mesa e enquanto 
isso tem gente se ferrando com esse pouco caso deles (M64). 

 

Outro fator que causa indignação são as cobranças excessivas de taxas pelas 

empresas, 26% dos motoristas relataram que se sentem lesados.  O motorista M04 

e M66 comentam:  

 

Eu peguei a corrida compartilhada, no total de três pessoas, a corrida deu 
50 reais, a empresa ficou com 26 reais 52%, o que é isso! Não tem 
condições um negócio desse não! (M04).  
 
O km que recebemos é pouco, eles [Aplicativos X e Y] teriam que rever o 
km que eles pagam. Eles não deveriam estar brigando por valor, porque 
isso reflete em nós, eles reduzem os preços e nós recebemos menos. Um 
sozinho não vai aumentar o valor, tem que ser os 2 juntos, são eles que 
dominam o mercado de App’s aqui (M66). 
 

Os relatos vão ao encontro do que preconiza Bezerra (2019), ao afirmar que existe 

exploração do trabalho de motoristas por aplicativo, já que a liberdade deles é 

monitorada por meio de controle e vigilância do aplicativo, aliado à falta de garantias 

trabalhistas, demonstrando, assim, características de precarização do trabalho. 

 

A avaliação do passageiro que acaba rebaixando a nota do motorista no aplicativo 

também é causa de ‘indignação’ da maioria dos motoristas, os quais não têm a 

liberdade de contestar a avaliação realizada pelo passageiro. A explanação 

indignada dos motoristas M97 e M03 demonstra essa condição. Já o M87 estimula 

os outros a participarem de manifestação promovidas pelos motoristas de 

aplicativos.  

 

(...) estou cortando mesmo. Estou nem aí para a nota.  Se quiser reclamar 
que reclamem. Nós motoristas podemos estar certos de que a empresa 
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sempre vai ficar a favor do passageiro. Eles cortam sua conta, mas não 
perdem o passageiro (M97). 
 
A minha nota não durou nem 24 horas, teve uma mulher lá em Neves que 
pediu para desligar o ar e abrir a janela, o lugar estava com uma poeira 
dos infernos, eu falei que não, porque só faltava 3 minutos para acabar a 
corrida, a gente já está finalizando; aqui, só pode ser ela, tem certeza de 
que foi aquela gorda f*** (M03). 
 
Iremos fazer paralização às 15:00 horas, deixando a avenida Antônio 
Carlos totalmente fechada nos dois sentidos, em protesto sobre a 
segurança para todos nós, motoristas de aplicativos, que têm sido 
roubados e muitos, infelizmente, acabando sendo mortos, sem ter a quem 
recorrer; não podemos mais ficarmos de braços cruzados enquanto tudo 
isso acontece. Precisamos dar um basta nisso!! (M87). 

 

Relatos esses que está de acordo com Shapiro (2020), quando afirma que somente 

a mobilização e a união dos motoristas para reivindicar acesso às informações e 

melhores condições de trabalho pode resolver a situação. O autor cita que os 

trabalhadores sob demanda têm-se organizado na Itália e em Londres, na 

Inglaterra. Sendo primordial demonstrar que as exclusões da plataforma constituem 

práticas comerciais desleais e, em segundo lugar, exigir que das empresas que 

melhorem significativamente os ganhos dos motoristas, proporcionando melhor 

qualidade de trabalho. 

 

Segundo Dejours (2020), a subcontratação, o trabalho temporário e trabalhadores 

independentes têm sido usados na Europa e América Latina, especialmente no 

Brasil, Argentina e Chile, como meio eficaz de contornar a legislação trabalhista. 

 
5.7.2.2 Injustiça 

 

A ‘injustiça’ emergiu do sentimento de descontentamento e da própria injustiça com 

as condições de trabalho que são relatadas quase todos os dias pelos motoristas 

de aplicativos pesquisados. Desde o fato da banalização da violência, como no caso 

do medo de ser assaltado, até o alto custo de transitar com um veículo na RMBH. 

Eles se sentem desvalorizados, o que atenua o sentimento de injustiça. Os relatos 

a seguir vão nessa direção.  

 

Assaltante que assalta Apps é burro, quanto você leva no bolso, 100,00 
150,00, telefone, que não vale nada pra eles hoje em dia. O carro quase 
sempre é rastreado. O motorista se fode todo, compra outro telefone, 
conserto do carro, mais o psicólogo e outras coisas. Os que temos que nos 
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preocupar agora é com o ganho que é baixíssimo, têm que rever, no 
momento, é nossos ganhos.  Uma multa leva quase toda a semana de 
trabalho. Entrar numa Oficina para fazer um orçamento, é pedir para 
morrer! (M66). 
 
(...) se fosse um ganha pão meu, eu já tinha procurado outra profissão, 
mas como é um acréscimo! Deixa me roubar até eu cansar de ser roubado! 
(M56). 

 

Segundo Zwick (2018), grandes empresas-plataformas de transporte por aplicativo 

exploram trabalhadores mais economicamente vulneráveis, com a intenção de 

reduzir salários e evitar pagamentos e benefícios.  Essas empresas buscam leis 

federais e estaduais para obter vantagens competitivas. 

 

Dejours (2017) aponta que, quando o trabalho causa desestabilização por meio de 

constrangimentos, sobrecarga, injustiça, medo e ameaça de perder o emprego, as 

consequências são insalubres para o ambiente privado, permeado por conflitos 

generalizados. 

 

Em síntese, a dimensão Vivências de Sofrimento no Trabalho está relacionada à 

organização e às condições de trabalho do grupo pesquisado. A insegurança está 

presente devido à falta de garantias e às incertezas constantes na relação com o 

trabalho, que apesar de exigir alto desempenho e o investimento financeiro por parte 

do trabalhador, não permite o controle do ajuste de preços nem a liberdade de 

escolher as corridas e os locais mais convenientes ao motorista. O ambiente de 

dominação é palco de frustração, indignação e de sentimento de injustiça. Já o 

medo se deve à exposição do motorista à violência que atinge a RMBH, o que faz 

do transporte de privativo uma função de risco nessa região. 

 

5.8 Danos relacionados ao trabalho 

 

Os danos relacionados ao trabalho são caracterizados por danos físicos, 

psicológicos e danos sociais (MENDES; FERREIRA, 2007). 

 

As palavras mais frequentes que corroboram as subcategorias que emergiram nesta 

dimensão foram: ter (60); falar (56); mulher (53); horas; ser (52); ver (52); aplicativo 
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(51) dinheiro (44); pessoa (34); pegar (30); peguei (30). Conforme apresenta a 

FIG.10 a seguir. 

 

Figura 10–Nuvem de palavras sobre ‘danos relacionados ao trabalho’ 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.  

 

5.8.1 Danos psicológicos 

 

Os Danos Psicológicos são expressos em sentimentos negativos sobre si mesmo e 

os outros (MENDES, FERREIRA, 2007). 

 

A categoria Danos Psicológicos obteve 43,38% dos conteúdos identificados na 

dimensão Danos Relacionados ao Trabalho, da qual emergiram as subcategorias: 

‘ansiedade’ 34,25%, ‘irritação e agressividade’ 9,13%, conforme apresentado na 

TAB.2. 

 

5.8.1.1 Ansiedade 

 

Percebe-se que, diariamente, as questões ligadas à produtividade geram 

‘ansiedade’ aos motoristas. Eles ficam desorientados quando o aplicativo não 

chama para fazer corridas e cogitam se o aplicativo está com defeito. Além de 

ficarem ansiosos para encontrar área com preço dinâmico, e, para alcançar as 

metas e desafios impostos nas promoções das empresas. Dessa forma, expressam 
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a frustração de não terem tais expectativas correspondidas. Os relatos 

apresentados a seguir, ilustram essa situação.  

 

Porcaria de domingo parado. Está f*** fazer essas 20 corridas.  E nem vai 
dar (M26). 
 
O aplicativo de vocês está chamando?  Eu estou aqui em Vespasiano, 
cara, tem 2 horas e meia que meu aplicativo não chama nada, já desliguei 
e liguei, já coloquei filtro e nada, cara. Tá parado só pra mim? Hoje tá tenso 
(M44). 
 
Eu estou aqui no Cabral, aqui próximo ao Shopping Contagem, na boa, 
aqui deve ter mais ou menos uns 40 carros encostados com motorista só 
esperando viagem do Shopping, mas aqui está osso, não está saindo 
nada, nada, não estou vendo ninguém sair com o carro (M12). 

 

Essa ansiedade está relacionada à subcategoria ‘insegurança’ (tópico 5.7.1.2) 

citada anteriormente na categoria Vivências de Sofrimento, quando foi observado 

que a incerteza de não ter como pagar os investimentos e manutenção do veículo 

e garantir sobrevivência, causa angústia e ansiedade quanto à demanda de 

corridas. Além disso, a frustração de ser mal remunerado e o medo de ser assaltado, 

analisados nas vivências de sofrimento, contribuem para a ansiedade manifestada 

por esses motoristas.  

 

Segundo Braga e Zille (2015), pesquisa com 458 motoristas de táxi em Belo 

Horizonte/MG, apontou que 26% da amostra manifestou quadro de estresse 

ocupacional, sendo que a falta de local adequado para fazer necessidades 

fisiológicas, a própria necessidade de manter-se sentado dentro veículo e a 

violência presente na rotina de trabalho, estão relacionados às fontes de tensão e 

de estresse inerentes à profissão. Os resultados dessa pesquisa corroboram com 

os custos físicos relacionados ao grupo pesquisado, considerando que, motoristas 

de táxis têm atividade semelhante à de motoristas por aplicativos, por atuarem no 

mercado de transporte individual. 

 

5.8.1.2 Irritação e agressividade 

 

Quanto aos Danos Psicológicos, foi observado no grupo que alguns motoristas 

demonstram que irritação e sentimentos de desamparo são consequências da 

insatisfação nas relações de trabalho com as empresas que exploram aplicativos 
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de transporte de passageiros e com as exigências dos passageiros, o que não 

condiz com a baixa remuneração dos serviços prestados. Os relatos apresentados 

a seguir, mencionam essa percepção dos motoristas pesquisados.  

 
(...) esperei um passageiro na porta 9 minutos e o passageiro não veio, 
isso é um absurdo (...) eu fico indignada com isso, desloca, chega no local, 
espera o passageiro e a ‘peste’ não vem, nossa eu vou falar com você, eu 
acho que se encontrasse a pessoa na frente, eu juro que eu enforcava! 
(M07). 
 
Mas sabe o que é que me dá mais raiva de rodar nesses lugares, não é 
nem os buracos e esses problemas de rua, é que o povo que mora nesses 
lugares é muito folgado,  (...) o carro fica todo sujo  e, detalhe, a sua nota  
despenca [caí] de rodar nesses lugares, além dos problemas da cidade e 
da região que são muitos, ainda tem isso, o povo acha que a gente é 
empregado deles, que  o carro não é nosso, é deles, e eles podem fazer o 
que de  quiserem, aí pode fazer qualquer coisa dentro do carro, é menino 
que  entra, põe o pé no banco e entra comendo, dá é raiva (M87). 
 
Outro momento em que demonstra ímpetos de raiva é quanto aos assaltos, 
quando chega a notícia de motorista de aplicativo que foi assaltado. Seis 
motoristas revelaram a vontade de reagir com agressividade, três deles 
confessaram levar arma dentro carro. 

 
Estou cansado desses desgraçados que roubam país de família que sai 
de casa somente para buscar o sustento da família, peço a Deus que os 
jornais em breve comecem a noticiar ao contrário, motorista de App reage 
a assalto e elimina bandido com dois tiros na cabeça, a arma foi recolhida 
para as investigações (M48). 
 
Vai toma na primeira abordagem... A pistola tem que estar coldre [estojo 
de couro preso ao cinto] na sua cintura, e você só reage quando sair do 
carro; o certo é passar a impressão de que você perdeu pra eles, assim 
eles acham que conseguiram, mas quando menos esperarem PLAU, 
PLAU no motorista [ladrão que pegou a direção do carro], depois é 
esquivar pra pegar o resto (M75). 
 
(...) coldre é apenas para guardar [arma], a minha fica de baixo da coxa 
[perna], a agilidade vem de rua desde cedo. Tudo depende do nível do 
cliente que paga, então, já sabe se pular na frente nem fumaça pega, fui 
criado na rua (M20). 

 

Segundo Ganem e Robert (2017), a banalização do sofrimento pelo coletivo permite 

que trabalhadores possam a vivenciar situações perigosas, atribuídas às relações 

humanas conflitantes, até mesmo pontuadas pela agressividade, em que prevalece 

o discurso de que tais eventos fazem parte da rotina de trabalho.  
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5.8.2 Danos sociais 

 

Os Danos Sociais são atribuídos a fatores como a falta de sensibilidade com os 

colegas, agressividade e falta de paciência com as pessoas em geral (MENDES, 

FERREIRA, 2007).  

 

A categoria Danos Sociais obteve 40,64% dos conteúdos identificados na dimensão 

Danos Relacionados ao Trabalho, da qual emergiu a subcategoria’ impaciência com 

os colegas e passageiros’, com total de 40,64% dos conteúdos, de acordo com 

dados constantes da TAB.2. 

 

5.8.2.1 Impaciência com colegas e passageiros 

 

A impaciência com os colegas de trabalho foi demonstrada nas mensagens de 10% 

dos motoristas, sobretudo, em relação às condutas no trânsito e aos motoristas que 

abordam passageiros nos Shoppings e aeroporto fora do aplicativo, ou porque o 

colega prejudica a imagem dos motoristas de aplicativos, como relatam os 

motoristas M84, M66 e M88:  

 

Eu vejo muitos motoristas, que ao embarcar passageiros param no meio 
da rua e vai formando fila de carro atrás do carro, e eles não estão nem aí! 
(M84). 
 
(...) esses dias para trás eu vi um ‘animal’ carregando sete pessoas dentro 
de um carro. O que é que você vai falar por um ‘animal’ destes... Seja feliz 
com seus 6,40 e com a possível multa de mais de 200 contos, é um trouxa 
mesmo, isto aí acostuma o passageiro (M66).  
 
Motorista ladrão aí que aceita corrida e não sai do lugar, fica esperando o 
usuário cancelar; isso para mim é roubo, mano, você aceitou a corrida você 
tem de ir (M88). 

 

A impaciência com passageiro é resultado da relação exaustiva com estes, o que 

demanda do motorista alto custo afetivo e cognitivo. Durante o período observado, 

70% dos motoristas demonstram que a relação com a maioria dos passageiros leva 

a sentimentos negativos, que são ressaltados em mensagens de desabafo em 

relação às atitudes dos clientes, como: exigir confortos, como ar condicionado 

(apesar dos baixos preços da viagem), pela demora em embarcar no veículo, pelo 

cancelamento da corrida após o motorista ter realizado deslocamento, pela 
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insistência dos passageiros ao afirmarem que estão atrasados e exigirem maior 

agilidade do motorista, por insistirem em levar crianças desacompanhadas de 

adulto, por achar que o motorista deve carregar compras, por excesso de 

passageiros e bagagens, pelo fato de os passageiros derramarem líquidos no carro, 

por avaliar mal o motorista, entre outras situações que são motivos de desconforto.  

 

Foi identificado que, muitas vezes, os motoristas utilizam palavras de “baixo calão” 

para expressar impaciência e indignação com os passageiros, demonstrando certa 

agressividade nos comentários. As mensagens a seguir relatam situação de 

impaciência dos motoristas com os passageiros:  

 
(...) já perdi a paciência, se estou lá na porta do cliente e demorou demais, 
eu espero um minuto, passou disso, estou cancelando (...) mesmo se o 
cara estiver saindo no portão, eu arranco o carro e vou embora (M98). 
 
Hoje pirracei um passageiro aqui até ele cancelar. Rodei 2.4km pra buscar 
a pessoa, vem de palhaçada (M65) 
 
Que povo folgado. E o pior que tem uns [motoristas] otários que fazem 
isso. (...) Que ódio dessa folga (M24) 
 
Motorista trouxa por muito menos cancela corrida, (...) pessoa mandou 
mensagem para mim bom dia, boa tarde, boa noite eu começo a pensar 
em cancelar corrida porque sempre está pedindo alguma coisa, é 
supermercado ou então é filho, ou está atrasado (M76). 

 

Infere-se que a relação conflituosa com os passageiros e a necessidade de ser 

agradável e cortês em situações diversas, somadas à insatisfação com as próprias 

condições trabalho, causa a alguns motoristas um desequilíbrio emocional que 

deveria ser mais bem observado por profissionais, as empresas e os órgãos 

competentes. 

 

Os Danos Sociais têm procedência nos custos cognitivos e afetivos do trabalho, os 

quais são refletidos nas dificuldades das relações dentro e fora do trabalho 

(MENDES; FERREIRA, 2007; HOFFMANN et al., 2017). Quando o trabalhador não 

tem como se adaptar a tais situações, o sofrimento patológico se instala, causando 

o adoecimento mental (DEJOURS, 1992). 
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5.8.3 Danos físicos 

 

Em relação aos danos físicos, podem ocorrem dores no corpo, distúrbios biológicos 

e alteração de apetite e sono (MENDES; FERREIRA, 2007).  

 

A categoria Danos Físicos obteve 15,98% dos conteúdos elencados na dimensão 

Danos Relacionados ao Trabalho, da qual emergiu a subcategoria: ‘cansaço e sono’ 

15,58%, com um total dos conteúdos 15,98%, de acordo com TAB.2. 

 

5.8.3.1 Cansaço e sono 

 

No grupo observado, 24% dos motoristas manifestaram cansaço e fadiga pela perda 

sono, e dor nas pernas. Os motoristas enfrentam uma jornada de trabalho exaustiva, 

como foi dito anteriormente em relação ao Custo Físico (tópico 5.5.3.1). Alguns 

porque buscam cumprir as metas das promoções das empresas ou porque 

procuram trabalhar o máximo de horas possíveis dentro do preço dinâmico. Os 

relatos a seguir ilustram essas situações.  

 
(...) estresse é demais!!! Mas geralmente quando o sono bate, dou uma 
cochilada de no máximo umas 2 horas, mas o ‘trem’ está feio! Saúde é 
essencial realmente! (M78). 
 
Parei aí nesse dinâmico. Cansadaço!!! (M68). 
 
Se rodar muito, ganha uma grana, mas acaba com a saúde e a gente nem 
percebe, mas o que ganha perde tudo depois, isso se não acontecer algo 
pior, como meu colega que quase morreu. Conheço uns 4 casos já de 
parceiros que dormiu no volante e bateu o carro (M82). 
 
Você pega mais cedo, o pé doendo já é tudo e só gastando tempo de 
combustível nas corridas ruins para caramba, eu não tenho paciência 
(M43). 
 
Por que a corrida deu 67 reais, o maluco veio falando alto, eu estressado 
e o cara vem falar pra pagar na próxima! (M04). 
 
Ai eu dormi, quando liguei aplicativo perdi o sono na hora (M87) 
 
O sono está osso e ainda está num bom horário (M22). 

 

Segundo Ribeiro, Branco e Neto (2019), motoristas de carga e passageiros 

apresentam quadro de estresse (42%), mais da metade sentem ansiedade, medo, 

angústia, cansaço e sono, 65% são depressivos e 73% apresentam insônia.  
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Em alguns casos, para superar o cansaço e sono, apelam para estimulantes e 

anfetamina (rebite) ou droga, como comentam os três motoristas a seguir:  

 
Loucura é pegar o trânsito de segunda a sexta de dia, de tarde, horário de 
pico, mas eu dou conta por que negócio é você dormir, né, dormiu de dia; 
eu acordei hoje foi 6 horas da tarde, então você acorda quanto mais tarde, 
se não acordar, melhor opção é tomar energético, também fazer um café 
forte e tem umas “coisinhas” a mais também que ajudam muito, né! E 
resolve (M04). 
 
(...) este é o melhor rebite que tem, com esse rebite na mente você faz 60 
corridas rindo, brincando, no mesmo tempo você faz 30, você trabalha 
suave (M12). 
 
Eu conheço muitos motoristas de aplicativo, tem uns que até saíram do 
grupo, mas usava cocaína para ficar acordado a noite toda num virote, 
muitos aí que eu já vi que entraram e saíram do grupo (M84). 

 
Segundo Belan et al. (2017) e Silva et al. (2019) o uso de rebite é considerado 

normal entre os motoristas de caminhão. De acordo com Dejours, Barros e Lancman 

(2016), trabalhadores de algumas categorias profissionais, para estimular a 

capacidade fisiológica do corpo, fazem uso de substâncias psicoativas que vão de 

calmantes até drogas mais perigosas, como a cocaína, tendo como objetivo 

alcançar limites físicos e psicológicos.  

 

Em síntese, na dimensão Danos Relacionados o Trabalho, foram ressaltados os 

Danos Psicológicos e Sociais, como a ansiedade, causada pela espera da 

solicitação de corridas e pelo tempo que permanecem parados sem remuneração.  

Há ainda irritação e agressividade atreladas à indignação quanto à violência dos 

assaltos, o que gera um sentimento de revolta e, por vezes, uma reação violenta de 

alguns motoristas, o que agrava ainda mais essa situação, colocando a vida do 

profissional em risco. A impaciência com colegas e passageiros demonstra o 

desgaste emocional dos motoristas pesquisados quanto às relações do cotidiano 

do trabalho. Quanto aos Danos Físicos, eles são consequência de jornadas 

exaustivas que levam ao cansaço e ao sono, nem sempre administrados de forma 

adequada. Os Danos Relacionados ao Trabalho são preocupantes e indicam a 

possibilidade de comprometimento da saúde mental, principalmente dos motoristas 

que fazem carga horária excessiva.  
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5.9 Estratégias de defesa no trabalho 

 

As estratégias de defesa são reações dos trabalhadores diante do sofrimento 

proveniente do trabalho, são adotadas perante situações como o medo, as metas 

exaustivas, as relações conflituosas, a rigidez das normas ou mesmo a insegurança 

provocada pelas situações de trabalho. Têm como intenção garantir a equilíbrio 

mental e físico e “anestesiar” o sofrimento do trabalhador (DEJOURS, 2011; 

GANEM; ROBERT, 2017). 

 

A frequência de palavras que corroboram as categorias propostas para a dimensão 

‘estratégias de defesa’ foram as seguintes: motorista (66); dinheiro (49); corridas 

(45); aplicativo (36); lugar (32); casa (30); nota (29); e pagar (25); problema (22), o 

que pode ser observado pela nuvem de palavras que constam da FG.11, a seguir. 

 

Figura 11– Nuvem de palavras ‘estratégias de defesa’ 

                               Fonte: Dados da pesquisa 2020. 

 

As estratégias de defesa são compostas por em estratégias coletivas e estratégias 

individuais, que são apresentadas e analisadas a seguir.  

 

5.9.1 Estratégias de defesa coletiva 

 

Segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994) e Dejours (2017), as estratégias 

coletivas são combinações implícitas entre trabalhadores que buscam diminuir o 
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constrangimento e o sofrimento nas relações de trabalho, visando o controle mental, 

o qual está relacionado à organização do trabalho. 

 

A categoria Estratégias de Defesa Coletivas obteve 33,99% dos conteúdos 

relacionados na dimensão Estratégias de Defesa no Trabalho. As subcategorias 

emergentes foram: ‘grupos de redes sociais’ 15,21%; ’a busca por dinâmico’ 

12,88%; e’’ novos aplicativos’ 5,90%, como apresentado por meio da TAB.2. 

 

5.9.1.1 Grupos de redes sociais 

 

Outra estratégia defensiva coletiva muito usada pelo grupo é a de ironizar as 

situações fazendo deboche das circunstâncias que vivenciam no trabalho, da 

relação conflituosa com os passageiros e da relação de trabalho com as empresas 

por aplicativo. Os comentários a seguir causaram risos e ironias no grupo:  

 
Alguém sabe que dia a empresa vai depositar a primeira parcela do 13°?” 
(M17). 

 
Para Guelfi et al. (2009), o uso do humor como mecanismo de defesa procura 

elementos irônicos ou mesmo cômicos para situações complicadas com intenção 

de diminuir o desconforto pessoal ou minimizar situações desagradáveis, permitindo 

também, um distanciamento que leva a refletir sobre os fatos.   

 

A própria adesão e a participação nos ‘grupos nas redes sociais’, como é o caso 

deste grupo pesquisado, é uma forma de se proteger coletivamente contra as 

adversidades da profissão. No grupo, os motoristas compartilham experiências, 

buscando e recebendo auxílio para situações do cotidiano. Muitas vezes, as dúvidas 

sobre como funcionam as regras das empresas por aplicativos, como lidar com 

situações conflitantes, e o apoio psicossocial são compartilhados pelo grupo.  

 
Eu sei que Paulo [nome fictício] aqui do grupo ele me ajudou muito no 
início, eu estava no ponto de desistir do aplicativo, ele foi lá me deu umas 
ideias, eu vi que estava fazendo errado, aí hoje eu estou tendo lucro porque 
agora eu trabalho da forma que não tenho prejuízo (M66). 
 
A gente no grupo vai aprendendo um com os outros aqui, porque cada um, 
passa por uma coisa e aí tipo manda no grupo e a gente já fica ligado e já 
aprende, agora o que a gente pode ajudar a gente ajuda, isso é o bom 
deste grupo (...) tipo assim, a gente se une (...) (M87). 
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Dentro do grupo, eles têm seus próprios códigos e linguagens. Além disso, o grupo 

serve também como amparo e conforto diante de experiências traumatizantes, na 

voz de quem tem o mesmo medo e insegurança nas ruas desta região 

metropolitana. A pesquisa demonstrou a importância da participação em grupos de 

WhatsApp como estratégia de enfrentamento coletivo para os motoristas de 

aplicativos que buscam amparo e informações em situações de violência, além de 

cooperação mútua em relação ao trânsito, postos de fiscalização e apoio emocional 

diante do descontentamento nas relações de trabalho. 

 

Dejours e Duarte (2018) reconhecem a importância do coletivo contra as novas 

formas de organização do trabalho contemporâneo que são capazes de conduzir 

ao sofrimento do trabalhador e ao consequente aumento de patologias físicas e 

mentais, tendo em vista o fracasso das organizações políticas e sindicais em defesa 

dos trabalhadores. 

 

5.9.1.2 A busca pelo preço dinâmico 

 

Na subcategoria ‘a busca pelo preço dinâmico’ como meio de garantir melhor renda 

é utilizada pela maioria dos motoristas, eles enviam alerta de possibilidades, 

alteração nos preços na região de acordo com horário ou em razão de eventos que 

estejam ocorrendo. Os relatos a seguir vão nessa direção.  

 

Expectativa de dinâmico acima de 2.0 x de 3 as 5 da manhã (M12). 
 
Melhor dizendo, área central. Dinâmico 1.5 (M84). 
 
Dinâmico no centro de BH. Está 2.4 (M76). 
 
Mercado Distrital do Cruzeiro e Minas Tênis Clube na Serra. Expectativa 
de dinâmico acima de 2.0 x a partir das 2:30 da manhã. No Minas, termina 
às 3 da manhã (M109). 
 
Rota 85, Av. Guarapari, no Santa Amélia. Expectativa de dinâmico acima 
de 2.5 x de 4 às 6 da manhã. Público pagando a partir de 150 reais a 
entrada (M20) 
 
 Festa na mansão no Santa Branca, na Pampulha. Expectativa de 
dinâmico acima de 2.0 x de 6 às 7 da manhã (M34) 

 

Esse compartilhamento das informações permite que os motoristas monitorem em 

tempo real como e quando os preços estão sendo calculados com tarifa dinâmica, 
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e assim, otimizam a jornada de trabalho para aferir melhores ganhos, de acordo 

com a estratégia utilizada por cada motorista. Para Shapiro (2020), é racional que 

o trabalhador, sob demanda, busque os horários de pico para melhorar seus 

ganhos. Observa-se que a participação dos motoristas no grupo aumenta as 

chances de trabalhar com tarifas dinâmicas e de monitorar quando a empresa 

manipula a tarifa dinâmica para aumentar a disponibilidade de motorista em 

determinada região. 

 

Segundo Dejours (2020), a discussão coletiva é fundamental para propiciar a 

capacidade de pensar e desenvolver uma ação racional sobre a organização do 

trabalho, para isso é preciso utilizar uma linguagem comum, que no caso relatado 

utiliza a redes social do WhatsApp. 

 

5.9.1.3 Novos aplicativos 

 

No final do ano de 2019, nos meses de novembro e dezembro, quando se iniciaram 

os comentários sobre o novo “Aplicativo Z” (nome fictício), os motoristas viam o 

aplicativo como uma ameaça por ter sistema diferente dos outros aplicativos e 

oferecer pouca segurança, além disso, o passageiro negocia o preço diretamente 

com os motoristas, numa espécie de leilão, onde quem faz a corrida pelo menor 

preço ganha. Nos meses seguintes, alguns motoristas foram percebendo algumas 

vantagens no “Aplicativo Z”, e este também tornou-se uma opção para aqueles que 

foram bloqueados pelos outros aplicativos. Assim, muitos motoristas passaram a 

utilizar e compartilhar suas experiências com este novo aplicativo no grupo, exibindo 

a vantagem de não ter taxa nos primeiros seis meses. 

 

Povo, o “Aplicativo Z” tá bombando!! Hoje eu fiz 7 viagens com ele só 
corrida longa.  O bom que você fica off, aí olha a corrida, se interessar, 
você fica online e pega a corrida. Adorei e sem falar 6 meses 0800, depois 
só Deus sabe (M07).  
 
(...) nós estávamos reclamando no começo do “Aplicativo Z”, comentando 
sobre taxa, valor que é bem mais barato, mas está acontecendo, a 
realidade é essa viu, não sei se vocês perceberam, pessoal do “Aplicativo 
X” e dos outros aplicativos, tá migrando tudo, velho para o “Aplicativo Z”, 
por isso que tá essa falta de corrida um pouco também, né! Lógico que não 
é tudo por isso, mas o pessoal tá migrando muito (M68). 
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Outros motoristas consideram que esses novos aplicativos podem diminuir os 

preços oferecidos pelas corridas por não cobrar taxas e por haver aumento da 

concorrência entre os aplicativos, diminuindo a oferta de preços dinâmicos, o que 

poderia prejudicar o motorista. 

 
Ah!  Mas a culpa é de nós motoristas, igual veio este “Aplicativo Z”, eu nem 
olhei, nem fiz questão de ver como faz cadastro, porque os caras ficam 
pipocando em tudo quanto é tipo de aplicativo e depois aí reclamam de 
preço. Nós estamos reclamando aí de pouca viagem entendeu, isso vai de 
nós (M13). 
 
O “Aplicativo Z” está virando o rei das corridas longas em época de 
dinâmicos, virou dinâmico, o passageiro corre para “Aplicativo Z” (M84). 
 
Mano é justamente essa preocupação com “Aplicativo Z”, nos seis 
primeiros meses não cobra taxa, mas depois do sexto mês começa a 
cobrar, e aí essas corridas que a gente aceita hoje já não vale a pena, já 
vai ser prejuízo.  Só que acontece que os passageiros vão estar 
acostumados a pagar isso aí, então eles vão começar a ir a outros 
motoristas que acabaram de entrar no aplicativo ou aqueles motoristas que 
às vezes por R$ 1 de ganho, acabam aceitando esse tipo de corrida. O 
passageiro vai estar mal acostumado com o valor mais baixo ainda do que 
ele já paga pra gente, quando voltar a cobrar a taxa não vai valer a pena, 
aí que está o problema, é esse que é o meu medo (M87). 

 

Assim, alguns motoristas têm como estratégia não trabalhar em novos aplicativos 

para apoiar as empresas contra a entrada de novos concorrentes. Percebe-se que 

esses motoristas têm um discurso que tende a apoiar a empresa de sua preferência, 

incorporando o discurso de “nossos parceiros”, cultuado pelas empresas de 

aplicativo. 

 

Nessa linha de pensamento, Amorim e Moda (2020) afirmam que motoristas de 

aplicativos têm dificuldades de definir a relação com as empresas, em razão do 

discurso de “parceiros” da empresa e a promoção de um ideal de liberdade, em que 

a condição de trabalho depende, exclusivamente, do motorista, no entanto, esta 

liberdade é ilusória. 

 

5.9.2 Estratégias de defesa individual 

 

A categoria Estratégias de Defesa Individuais obteve 66,01% dos conteúdos 

relacionados na dimensão Estratégias de Defesa no Trabalho. As subcategorias 

emergentes são diversificadas, criativas e algumas mais arriscadas, sendo elas: 
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‘cancelar corridas’ 15,56%; ‘evitar certos lugares’ 5,37%; ‘preferência por 

aplicativos’ 2,68%; ‘flexibilizar horários’ 2,68%; correr riscos’ 2,15%; ‘evitar corridas 

compartilhadas’ 1,79%; e ‘uso de câmeras e rastreadores’ 1,79% dos conteúdos 

analisados, como foi apresentado na TAB.2. 

 

5.9.2.1 Cancelar a corrida 

 

Quanto à estratégia de ‘cancelar a corrida’ utilizada por 31% dos motoristas, esta 

consiste em esperar o tempo exigido pela empresa para realizar o cancelamento e 

receber a taxa. Está taxa de cancelamento é cobrada do passageiro que cancela a 

corrida depois que o motorista se deslocou ou está no local de embarque, o 

passageiro tem dois minutos para cancelar a corrida depois de solicitada sem custo. 

Dessa forma, os motoristas preferem esperar o tempo necessário para que do 

cliente seja cobrado tal taxa. O motorista M68 justifica-se da seguinte forma:  

 

Fui pegar o passageiro. A mulher me disse que não era meu carro. Eu 
disse tudo bem. Esperei o tempo de cancelamento e recebi minha taxa. 

 

Assim, os motoristas dividem o prejuízo do deslocamento com o passageiro.  Eles 

usam o cancelamento também para escolher as corridas que possibilitam melhores 

resultados financeiro, como pode ser observado no comentário do motorista M84: 

 
Eu escolhi as corridas, não vou negar, vi que não ia dar bom, eu não 
pegava. Tanto que minha taxa de cancelamento foi para as alturas (M87). 

 

A estratégia de cancelamento também é utilizada para desviar de bairros perigosos 

e evitar assaltos. Em outros momentos, o passageiro coloca o endereço errado ou 

manda mensagens dizendo que está atrasado, ou seja, quando o motorista percebe 

uma situação que vai causar constrangimento ou perda de tempo a opção é pelo 

cancelamento. Os relatos a seguir ilustram essa situação.  

 
(...) fiquei lá no local que marcou até dar 5 minutos, deu 5 minutos, peguei 
cancelei. O folgado velho; estava pertinho de mim ali né, só que eu não 
peguei não, o que custa colocar o endereço certo? (M56). 
 
 Mano, pediu para andar rápido, ou fala que está atrasado, já cancelo 
(M88). 
 
(...) também não vou naquele bairro Nossa Senhora de Fátima, lá no 
Sabará, lá não encaro não, lá eles roubam motorista de aplicativo pra 
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caramba, acabou de mandar uma corrida para mim de lá, cancelei na hora 
(M43). 

 

Infere-se que o cancelamento das corridas pelos motoristas é uma estratégia para 

burlar o sistema de controle da empresa e aumentar a autonomia do motorista.  As 

estratégias de defesa permitem resistir às situações que causam desequilíbrio que 

são derivadas do sofrimento do contexto de trabalho (DEJOURS, 2011). 

 

5.9.2.2 Evitar certos lugares 

 

Outros usam como estratégia para minimizar o desgaste emocional, evitar certos 

lugares, como Shoppings e aeroportos, em função da dificuldade de transitar nestes 

locais. Outros evitam alguns bairros da RMBH devido às condições das vias nestes 

locais, ou mesmo para evitar ser assaltado em certas regiões, diante da banalização 

da violência. Os depoimentos a seguir ilustram essas situações.  

 

Locais que evito: Sabará: Itacolomi, Borbagato, General Carneiro. Ribeirão 
das Neves. Muitos buracos. Santa Luzia: Palmital. Contagem: Tropical. 
BH: Aarão Reis, Ribeiro de Abreu... (M58). 
 
Eu não curto o Ibirité, não gosto de rodar em Ibirité, região do Barreiro, eu 
não gosto de rodar em Contagem (...) Sabará jamais, Ribeirão das Neves 
piorou, apesar de lá se rodar lá o dia inteiro no dinheiro, mas não compensa 
porque a suspensão do carro vai para o espaço (M30). 
 
Esse trem de dinâmico muito alto, uma corrida longa, eu já chego 
desconfiado, não é discriminação não, mas pensa bem, a pessoa que 
mora, sei lá, no lugar que a gente sabe que não é um lugar de gente que 
tem mais dinheiro e tal, e aí a pessoa vai chama no dinâmico 2.0, 2.5 uma 
corrida de, às vezes, 15, 20 km um lugar desse vai pagar 100 contos, 120 
contos de corrida. (...) eu vou desconfiado, mano, porque a nossa, 
querendo ou não, né, nossa vida em primeiro lugar, se vai ser 
discriminação ou não com certas pessoas, infelizmente, a culpa não é 
nossa não, a culpa é dos bandidos que estão roubando a gente, então eu 
já vou desconfiado, porque assim nossa segurança é que vale, o resto é 
depois! (M87). 

 

As estratégias de defesa podem ser utilizadas para racionalizar o sofrimento, 

conviver com a angústia e o medo no trabalho (DEJOURS, 2015).  
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5.9.2.3 Preferência por aplicativo 

 

Cada motorista tem uma estratégia para administrar o uso dos aplicativos na busca 

de otimizar a produtividade e obter melhores rendimentos. O uso de dois ou mais 

aplicativos é opção utilizada pela maioria, no entanto, esta estratégia reduz a 

possibilidade de adquirir os benefícios de motorista bem classificado por bom 

desempenho, por dividir o tempo de trabalhado entre as empresas-aplicativos. 

 

Eu faço o seguinte: quando está dinâmico, eu dou preferência para o 
“Aplicativo X”, aí no “Aplicativo Y” eu faço mais corridas puras e tenho uma 
margem de lucro maior.  E não deixo de aproveitar o momento de pico, 
fazendo as corridas no “Aplicativo X” (M60).  
 
(...) os Apps estão dando preferência para quem faz mais viagens com elas 
[as empresas], então, se ficar mesclando os “Aplicativos X, Y e Z”, faz 
poucas viagens em cada uma e acaba não pegando muitas corridas (M87).  

 
Há motoristas que considera a estratégia de manter o foco em uma empresa para 

ser mais eficiente e obter benefícios e ter boa avaliação de desempenho.  Dejours 

(2020), considera que o desenvolvimento da habilidade individual e social é 

necessário para o enfrentamento da dominação e exploração da mão de obra na 

atualidade.  

 

5.9.2.4 Flexibilizar os horários 

 

A subcategoria ‘flexibilizar os horários’, a preferência por final de semana e à noite 

é uma estratégia para aumentar os ganhos. No caso do horário noturno, há um fator 

complicador que é o risco, e nem todos estão dispostos a correr este risco. Para 

diminuir o risco, alguns motoristas só aceitam corridas que serão pagas via cartão 

de crédito no horário noturno. 

 

O final de semana você sabe como é, sábado e domingo foi feito para 
motorista de aplicativo rodar. (...) No sábado e domingo é só descansar, 
comer e voltar para trabalhar, porque chega na semana você vai encontrar 
mais é trânsito mesmo (M104). 
 
Agora, melhor horário mesmo para você fazer um dinheiro bom, top, mas 
aí você tem que tá animado é você pegar já de noite tipo umas 19 horas 
da noite, virar e ficar até 3 e 4 horas; é o melhor horário para tirar uma 
grana e também é o mais perigoso  
 
Para rodar à noite e só cartão, dinheiro pega muito cerol [tentativa de furto] 
(M70). 
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Chen e Sheldon (2015) ressaltam que o preço dinâmico, em determinado local ou 

horário, aumenta a oferta de motoristas, os quais se utilizam da flexibilidade para 

trabalhar em horários de pico da demanda, aumentando assim seus, ganhos por 

hora trabalhada. 

 

No entanto, segundo Shapiro (2020), a flexibilidade e autonomia, nesses casos, 

também são usadas contra o trabalhador. Nas empresas-aplicativos, a tecnologia 

que controla os trabalhadores explora condições de trabalho já precárias, onde as 

empresas apresentam a possibilidade de flexibilidade para justificar sua 

classificação exploradora de trabalhadores como “empreendedores”, e ao mesmo 

tempo manipulam as taxas de pagamento e o acesso à informação.  

 

5.9.2.5 Correr riscos 

 

Há motoristas que preferem ‘correr riscos’ para manter o rendimento do trabalho, 

na procura pelo preço dinâmico, enfrentam a chuva, locais apontados como área de 

risco no aplicativo, ou mesmo, aumentam a carga horária de trabalho, como é o 

caso dos motoristas M45, M65 e M85. 

 

(...) é perigoso pra caramba, né! Mas fala a verdade, a noite é bom demais 
(...) quando está chovendo, eu amo (M45). 
 
Opa, essa informação é importante demais, heim! Granizo na Caetés e 
Afonso Pena. Melhor dizendo, área central. Dinâmico 1.5" (M65). 
 
Chuva já parou em boa parte e dinâmico também (M84). 

 

Esse tipo de estratégia está associado à percepção do risco, o qual é aceito como 

condição de trabalho utilizada para lidar com o medo e minimizar situações no 

ambiente laboral (AREOSA, 2017; CARNEIRO; SILVA; RAMOS, 2017). 

 

5.9.2.6 Evitar corridas compartilhadas 

 

A estratégia de ‘evitar as corridas compartilhadas’ é uma prática para não diminuir 

o número de corridas na região, incentivada somente por 10% dos motoristas 

pesquisados no grupo. Afirmam que as corridas compartilhadas reduzem a oferta 

de corridas na região, retirando a oportunidade de trabalho dos colegas. Infere-se 
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que, essa estratégia, se adotada pela maioria, poderia favorecer a classe e impactar 

nos objetivos da empresa de manter esse tipo de serviço. Os comentários dos 

motoristas M85 e M57 elucidam esse assunto. 

 

(...) pegar corrida compartilhada é bom, com três, quatro passageiros; o 
problema da corrida compartilhada é que você tira o passageiro de outros 
caras (...) a gente fica, às vezes, muito tempo sem corrida porque tem 
muita corrida compartilhada (M85). 
 
A corrida compartilhada para o motorista em si não é ruim, é igual você 
pegar três, quatro passageiros na mesma corrida, né! Está saindo um 
entrando outro e tal, às vezes, demora de 40 minutos a uma hora, mas 
você ganha dentro daquela hora muito mais do que você ganha normal.  O 
problema da compartilhada é que você tira o passageiro de outros caras, 
né! (M57). 

 

Em pesquisa realizada por Quest Inteligent e Gaesi/USP (2019), em São Paulo/SP, 

com usuários de corridas compartilhadas em aplicativo, os autores concluíram que 

a escolha por esta modalidade ocorre pelo preço, que é mais acessível e que 62% 

dos entrevistados antes utilizavam o transporte público para se locomover, o que 

pode indicar que a corrida compartilhada impacta na forma com que a mobilidade 

urbana ocorre nas cidades.  

 

5.9.2.7 Uso de câmera e rastreador 

 

O “Aplicativo Y” disponibilizou a compra de dispositivo de câmera, com objetivo de 

dar segurança às corridas e inibir assaltos. Na subcategoria ‘uso de câmera e 

rastreador’, alguns consideram este um bom recurso e manifestaram a intenção de 

instalar o equipamento, a fim de ter maior segurança e prevenção contra roubo. A 

vulnerabilidade na prestação desse tipo de serviço expõe o medo desses 

motoristas, como revelado nas vivências de sofrimento, na seção 5.7.1.1.  Os 

motoristas M01 e M110 comentam a escolha pelo uso de câmera. Outros contratam 

seguradoras que colocam o rastreador, contudo essas medidas aumentam os 

custos da prestação do serviço. 

 

Eu acho que vale pena instalar, inibe um pouco os maus intencionados. 
E outra coisa, pelo menos dá para identificar os passageiros em caso de 
uma emergência (M01).  
 
E quando começa a escurecer, não dá nem para ver a câmera direito, 
alguns passageiros nem sabem que tem câmera (M110). 
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Eu tenho rastreador veicular no carro. A seguradora que colocou 
gratuitamente. Inclusive várias seguradoras e associações colocam o 
rastreador grátis. Assim, o seguro consegue recuperar os veículos mais 
facilmente (M25). 
 
O negócio de assalto e sequestro, a criminalidade não dá um descanso 
sequer, começou 2020 daquele jeito, então instalei no meu carro no ano 
passado, instalei um rastreador no carro; é verdade que foi o próprio 
seguro que instalou para mim, inclusive tem um botão que se chama botão 
de pânico, que, de repente, se eu sentir que estou num momento, crítico 
caso de assalto, eu discretamente aperto esse botão e a central de 
rastreamento recebe notificação (M25). 

 

Com essas estratégias, esses motoristas demonstram sentir-se mais seguros, 

passando a impressão de que o problema está resolvido, mas a violência urbana a 

que estão expostos é um problema mais amplo e complexo.  

 

Segundo Dejours (2011) e Mendes e Ferreira (2007), a estratégia de defesa tem a 

finalidade de proteger a saúde física e metal, onde a diversidade das situações é 

compensada pelo modo de agir, de pensar e de sentir do trabalhador, que usa de 

engenhosidade e criatividade para manter a sobrevivência em ambientes hostis. No 

entanto, tais situações geradoras de sofrimento são racionalizadas, e as estratégias 

defensivas de proteção têm potencial de evitar o adoecimento, porém, não 

solucionam os problemas que se originam na organização do trabalho, dessa forma, 

com passar do tempo, elas perdem sua eficiência. 

 

Em síntese, a dimensão Estratégia de Defesa é composta por reações individuais 

e coletivas às situações que causam sofrimento no trabalho. São elas um meio de 

buscar apoio para o enfrentamento de situações impostas pela organização e pelas 

condições deste tipo de trabalho. Assim, as estratégias individuais se somam às 

estratégias coletivas com objetivo de manter o equilíbrio psíquico ou situações que 

favoreçam a rentabilidade financeira, destacando-se como estratégia coletiva 

adesão a novos aplicativos que se torna uma alternativa, o que pode significar uma 

ameaça as gigantes que atuam nesse mercado. A flexibilização do horário foi 

utilizada para trabalhar com tarifa dinâmica e a participação efetiva em grupo em 

redes sociais que servem de apoio social e contribui para melhor desempenho 

profissional.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi atingido ao analisar as manifestações relacionadas ao 

risco de adoecimento em motoristas que atuam no transporte individual por 

aplicativo, na região metropolitana da cidade Belo Horizonte/MG, tendo como 

referência a Psicodinâmica do Trabalho. 

 

Em termos metodológicos, a pesquisa foi descritiva de abordagem qualitativa. A 

coleta de dados foi realizada em grupo de motoristas que se comunicam via 

WhatsApp. Para o tratamento dos dados utilizou-se da técnica de análise de 

conteúdo. As dimensões e categorias tiveram como referência Inventário sobre o 

Trabalho de Risco de Adoecimento – ITRA (MENDES; FERREIRA, 2007), em 

relação as dimensões Contexto do Trabalho, Custo Humano do Trabalho, Vivências 

de Prazer e Sofrimento no Trabalho e Danos Relacionados ao Trabalho. As 

Estratégias de Defesa no Trabalho foram incluídas com base em Zille (2005).  

 

Em relação à dimensão Contexto do Trabalho, no que se refere à Organização do 

Trabalho, a avaliação de desempenho e a avaliação de passageiros, servem como 

parâmetro para a empresa fazer a distribuição da demanda de corridas com 

privilégios para aqueles motoristas que seguem o padrão de desempenho exigido 

pelas empresas-aplicativo. Para os motoristas que estão fora do padrão de 

desempenho estipulado, algumas situações podem ocorrer como o bloqueio de 

acesso ao aplicativo. Essa punição coagem os motoristas a aceitarem os 

constrangimentos infligidos por alguns passageiros em troca de uma boa avaliação 

no aplicativo, com intuito de não correr o risco de ser desligado da plataforma de 

forma injusta. Por outro lado, o ritmo acelerado de trabalho está associado à 

manutenção taxa de desempenho e ao cumprimento de metas estimulado pelas 

promoções realizadas pelas empresas-aplicativo.   

 

Quanto à categoria Condições de Trabalho, o ‘preço dinâmico’, calculado pelas 

empresas via aplicativos, faz com que os motoristas busquem diariamente as áreas 

coloridas no mapa, numa corrida frenética e exaustiva que exige custo de 

deslocamento e certa tensão e expectativa em relação à possibilidade de êxito em 
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relação à iniciativa. Essa estratégia é utilizada pelas empresas para manter a oferta 

de motoristas em determinada área de interesse das mesmas. Entretanto, os baixos 

preços praticados e calculados pelas empresas-aplicativos são o motivo da 

necessidade de os motoristas preferirem trabalhar nos horários e locais de pico da 

demanda, correndo todos os riscos inerentes a este contexto de trabalho.  

 

A baixa precificação do serviço também impacta na qualidade do serviço ofertado, 

afetando a periodicidade de limpeza dos veículos, o uso constante do ar-

condicionado e a disponibilidade de água e balas nos veículos, sugeridas pelas 

empresas. Verificou-se também a ocorrência de inoperância dos aplicativos, 

gerando indicações equivocadas e consequências diversas para os motoristas, 

implicando no desempenho e rendimentos. 

 

No que diz respeito à categoria Relações Socioprofissionais, a ‘manipulação 

automatizada’ é uma percepção dos motoristas sobre o sistema de avaliação e 

controle das áreas consideradas dinâmicas e avaliação do motorista. O ‘dinâmico 

fake’ surge das desconfianças sobre a existência real das áreas coloridas no mapa, 

que muitas vezes não se concretizam em demandas, ou seja, em algumas situações 

que, mesmo dentro da área dinâmica o aplicativo não solicita corrida ao motorista. 

Essas desconfianças resultam da falta de transparência e assimetria das 

informações compartilhadas no aplicativo, por meio do gerenciamento 

automatizado. 

 

Ressalta-se que a avaliação de desempenho, a tarifa dinâmica, o aceite às cegas 

das corridas (sem saber o destino) e as promoções realizadas pelas empresas são 

eficientes mecanismos de controle do coletivo dos motoristas, os quais têm falsa 

percepção de se beneficiarem da flexibilização mencionada pelas empresas-

aplicativo. Na realidade, esse tipo de dominação descarta a possibilidade de falar 

em autonomia e liberdade, principalmente, em um país que convive com um exército 

de desempregados que compõe a fila do trabalho precário. 

 

Quanto à dimensão Custo Humano no Trabalho, foi possível observar 

manifestações em relação aos aspectos afetivo, cognitivo e físico.  A categoria 

Custo Cognitivo foi a que mais se evidenciou, onde o ‘risco de ser assaltado’ e 
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prejuízos’ revelaram situações traumatizantes, que fazem a banalização da 

violência urbana ser considerada como parte desta profissão. Outro problema 

enfrentado pelos motoristas são as más ‘condições das vias’ em algumas regiões 

da RMBH, causando desgastes aos veículos e aumentando os custos de 

manutenção e, consequentemente, da prestação do serviço. O ‘trânsito cansativo’ 

de alguns locais também foi considerado um desafio enfrentado, além do 

deslocamento realizado em corridas que são aceitas pelos motoristas sem saber o 

destino (às cegas), o que faz o motorista ‘bater lata’, ou seja, dirigir sem passageiro, 

consequentemente, aumentando os custos operacionais.  

 

Quanto à categoria Custo Afetivo, as relações, muitas vezes conflituosas, em que o 

motorista se cala diante da necessidade de ser bem avaliado, passando por 

constrangimentos em diversas situações, como passageiros inconvenientes, a 

insistência para conduzir menores sem o responsável, crianças que não se 

comportam adequadamente no carro, os passageiros atrasados e esquecidos que 

exigem que o motorista aumente a velocidade do veículo nas viagens, e aqueles 

que acham que o motorista deve ser punido pelo fato de o passageiro ter esquecido 

objetos no carro. Também ocorre situações que envolvem excesso de passageiros 

e bagagens, situações estas, que além do constrangimento, os motoristas correm 

o risco de cometer uma infração de trânsito e ainda correm o risco de serem 

multados.  Essas situações exigem do motorista alto custo afetivo e cognitivo, 

causando uma instabilidade emocional que se reflete em relação aos danos 

psicológicos e sociais.  

 

No que se refere ao Custo Físico, este vem sendo causado, principalmente, pela 

necessidade de empenhar carga horária semanal excessiva para manter 

rendimentos necessários, levando à intensificação da jornada de trabalho, o que 

gera cansaço e sono, dois fatores que podem causar acidentes. Outro fator que 

causa custo físico ao motorista é a falta de local adequado para fazer as 

necessidades fisiológicas, além do notório constrangimento, o que pode acarretar 

problemas de saúde. Observou-se também que, no grupo, eles não costumam falar 

sobre os desgastes físicos com muita frequência, apesar de ressaltarem as longas 

jornadas de trabalho. Por se tratar de um grupo com predominância masculina, é 
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provável que eles tenham dificuldades de evidenciar suas limitações físicas ou 

fraquezas diante do grupo. 

 

Nas Vivências de Prazer no Trabalho, a Realização Profissional está relacionada à 

motivação financeira de ter como arcar com as despesas familiares e sair da fila do 

desemprego. No mês de janeiro, alguns motoristas aproveitaram da ‘flexibilidade’ 

permitida pelo aplicativo e conciliaram lazer com trabalho, na praia, junto com 

familiares. Quanto à categoria Reconhecimento, está pautou-se no status diante da 

empresa e dos colegas pela boa ‘classificação do motorista’, ostentada por poucos. 

 

As Vivências que predominaram foram as de Sofrimento, com as categorias 

Esgotamento Emocional e Falta de Reconhecimento. No Esgotamento Emocional, 

destacou-se o medo de ser assaltado, que permeou as conversas do motorista; 

situações que vem levando ao constante estado de alerta e, para alguns motoristas, 

causam irritação e agressividade, com aparente incidência de danos psicológicos. 

A ‘insegurança’, característica dos trabalhadores sob demanda, traz consigo a 

incerteza da continuidade ou da manutenção do trabalho e faz com que esses 

motoristas se submetam a condições de trabalho intensas e degradantes. Como 

decorrências, os sentimentos de ‘frustração’ são gerados pelos baixos preços da 

remuneração praticados pelas empresas-aplicativo e os altos custos gerados pela 

atividade, de responsabilidade dos motoristas. 

 

Na categoria Falta de Reconhecimento, a ‘indignação’ dos motoristas está voltada 

para a taxa excessiva cobrada pelas empresas para que eles possam utilizar dos 

aplicativos, já que eles arcam com os custos da prestação do serviço sem nenhum 

tipo de garantia, também com a avaliação dos passageiros, que rebaixa a nota de 

desempenho, sem permitir que haja defesa ou argumentação do motorista. O 

sentimento de ‘injustiça’ que recai sobre eles tem origem nas más condições de 

trabalho, na banalização da violência e na desconfiança por falta de transparência 

na relação com as empresas. Essas características apresentadas são reconhecidas 

como trabalho precário. Em alguns momentos, a revolta permite que a coragem fale 

de manifestações contra as empresas e do desejo de entrar com ação na justiça, 

reclamando os diretos que julgam possuir.  
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Os Danos Relacionados ao Trabalho relacionam-se aos aspectos físicos, 

psicológicos e sociais. Quanto aos Danos Psicológicos, observou-se que a 

‘ansiedade’ diante da falta de trabalho nos momentos de baixa demanda, e ainda a 

necessidade de cumprir metas para atingir alto nível de desempenho, aliado à 

expectativa pela tarifa dinâmica, fazem com que os motoristas permaneçam 

conectados aos aplicativos de forma contínua, tornando-os ainda mais suscetíveis 

aos mecanismos de controle automatizado. A ‘irritação e agressividade’ foram 

manifestadas principalmente contra os episódios de assalto, inclusive com 

possibilidade reagir com violência, e ainda em relação aos passageiros exigente, 

evidenciando um descontrole emocional preocupante.  

 

A categoria Dano Social está relacionada, principalmente, com os colegas 

motoristas, pela falta de cooperação, e com os passageiros, em função de suas 

exigências consideradas descabidas. A ‘impaciência com os passageiros’ é 

resultado de uma relação exaustiva emocionalmente para o motorista que, em 

algumas situações, denotam sinais de exaustão. 

 

Em relação aos Danos Físicos foi observado dores nas pernas, cansaço e sono em 

função das longas jornadas de trabalho.  Para enfrentar o sono e o cansaço quatro 

motoristas confessaram usar rebite (anfetamina) o que pode causar problemas 

cardíacos e levar à exaustão súbita após o término do efeito do medicamento.   

 

As Estratégias de Defesa no Trabalho são individuais ou coletivas e utilizadas para 

minimizar ou eliminar o sofrimento. Identificou-se que as estratégias coletivas estão 

sendo realizadas de forma generalizada pelo grupo, como a de ‘cancelar corridas’ 

para desviar de lugares considerados por eles mais perigosos e com reincidência 

de casos roubos, ou evitar deslocamentos que causem prejuízos, ou mesmo 

situações inconvenientes, pelas quais possam ser mal avaliados pelos passageiros. 

‘A busca pelo preço dinâmico’ ocorre em função de se obter uma vantagem que 

compense os custos da atividade. Os ‘novos aplicativos’ são uma opção para 

aqueles motoristas que são bloqueados nas plataformas digitais, no entanto, existe 

uma parcela dos motoristas que defende o discurso de “parceiros” da empresa-

aplicativo e evitam concorrência no mercado. Os ‘grupos em redes sociais’ são uma 

forma de se integrar ao coletivo de trabalho, favorecer o compartilhamento de 



141 
 

informações valiosas para dia a dia e fortalecer a categoria profissional, além de ser 

um importante lugar para validar as experiências e conquistas, além dos desabafos 

para situações traumatizantes e constrangedoras. 

 

As Estratégias de Defesa individuais são diversas, criativas e algumas mais 

arriscadas, como no caso de ‘evitar certos lugares’ para diminuir prejuízos e 

assaltos.  A preferência por aplicativos aumenta a oferta de corridas para o motorista 

e é uma opção no caso de ser bloqueado por uma das empresas.  As estratégias 

relacionadas à ‘flexibilização de horários’ e ‘correr riscos’ visam buscar as tarifas 

dinâmicas ou trabalhar de acordo com os desafios propostos pelas promoções, 

circulando em áreas de risco, preferencialmente, nos dias de chuva e nas 

madrugadas.  A estratégia de ‘evitar corridas compartilhadas’ visa não reduzir a 

demanda em razão dos carros lotados na mesma direção. O ‘uso de câmeras e 

rastreadores’ busca reduzir ou prevenir os assaltos. Essas são algumas das 

estratégias encontradas por cada um dos motoristas para suportar o sofrimento que 

consideram mais penoso para si, ou seja, a forma que encontram para enfrentar o 

medo, a angústia, o desânimo, a insegurança e manter o equilíbrio e o propósito 

firme de continuar em frente. 

 

No geral, observou-se que os motoristas não agem ou pensam como trabalhadores 

autônomos. Eles estão limitados às exigências das empresas e à vigilância 

constante por meio do aplicativo, o que impede sua autonomia e liberdade, uma vez 

que o aplicativo dita as regras do jogo e controla de forma automatizada, sem deixar 

margem para liberdade de expressão. Portanto, a união desta classe de 

trabalhadores poderá reivindicar melhores condições de trabalho, autonomia e 

acesso a informações, maior controle sobre a precificação do serviço e taxas de 

cobrança justas, do contrário, este tipo de trabalho não pode ser chamado de 

autônomo.  

 

A reivindicação de uma relação mais justa e simétrica com a empresa, além de 

passar pelo a união deste coletivo de trabalho, é primordial para a abertura do 

diálogo das empresas com os motoristas. Além disso, o reconhecimento de que a 

autonomia e a liberdade desses trabalhadores são cerceadas pelo controle 
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automatizado, o que favorece a precarização do trabalho em razão da insegurança 

do trabalhador que vivencia o desemprego em grande escala. 

 

A coleta de dados em grupo de rede social possibilitou que a investigação fosse 

realizada de maneira ampla e profunda ao mesmo tempo. A observação dos 

acontecimentos no nível individual, quando os motoristas traziam para o grupo suas 

angústias, medos e desabafos e, de forma coletiva, como a reação dos colegas e 

as estratégias que foram construídas a partir da argumentação e validação de cada 

motorista que participava do grupo. Por fim, possibilitou também uma apuração em 

tempo real dos fatos comentados, sem a interferência do pesquisador. 

 

As contribuições deste estudo podem ser consideradas, principalmente, em relação 

à metodologia, cujo instrumento para a coleta de dados (ITRA), originalmente, de 

abordagem quantitativa, foi utilizado mantendo os seus construtos originais, em 

uma abordagem qualitativa, permitindo importantes resultados de forma 

aprofundada em relação aos fenômenos estudados. Sendo que a última dimensão, 

Estratégia de Defesa no Trabalho foi acrescentada ao ITRA na abordagem 

qualitativa, possibilitando importantes dados para a viabilização da análise 

apresentada. Dessa forma, considera-se que esta foi também uma contribuição 

importante do presente estudo. 

 

No plano organizacional, sugere-se que as empresas que atuam em plataforma 

digital de mobilidade, procurem a abertura de diálogo e compartilhem informações, 

atribuindo mais autonomia e reconhecimento aos motoristas, que são parte 

essencial deste negócio. Considera-se, principalmente, a necessidade de se 

colocarem em prática estratégias para diminuir o desgaste físico e mental dos 

motoristas, que estão, evidentemente, propícios ao esgotamento emocional, 

considerando o nível de exigências e os rígidos controles, com punição estabelecida 

pelas empresas.  

 

No âmbito social, a contribuição da pesquisa está na possibilidade de fornecer 

evidências que fomentem ações de prevenção relativas à saúde física e mental dos 

motoristas por aplicativo, contribuindo para evidenciar a importância de legislações 

e políticas que possam regulamentar e fiscalizar as atividades das empresas que 
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atuam neste setor, buscando preservar a saúde mental dos motoristas que, de 

acordo com os dados obtidos neste estudo, apresentam sérios comprometimentos, 

tanto no plano físico como mental.  

A limitação da pesquisa está em ter investigado apenas um grupo de motorista, 

sendo que na RMBH existem outros, com os quais a discussão poderia ser 

ampliada.  

 

Como agenda de pesquisas futuras, sugerem-se aprofundar nos estudos de saúde 

mental no trabalho, com pesquisas de abordagens qualitativa e quantitativa com 

base na teoria da Síndrome de Burnout, causada pelo esgotamento profissional em 

motoristas de aplicativos, em razão da instabilidade psíquica que essa profissão 

pode proporcionar e com base nas conclusões obtidas nesta pesquisa. Uma 

segunda sugestão de pesquisa é a investigação do estresse ocupacional dos 

motoristas de aplicativos, considerando o nível de irritabilidade, agressividade e 

ansiedade vivenciado neste contexto do trabalho, como possibilidade de 

contribuição necessária à saúde mental destes trabalhadores. Outra sugestão é 

pesquisar os motoristas de aplicativos durante o contexto do Covid-19, tendo como 

base a teoria da Psicodinâmica do Trabalho, considerado a possiblidade das atuais 

circunstâncias ter afetado o contexto do trabalho desta categoria profissional. que 

apesar do pouco tempo em atividade, já se estabilizaram no Brasil e já se fazem 

presentes na rotina da mobilidade urbana das cidades brasileiras.  



144 
 

REFERÊNCIAS 

 
ALVES, Camila Renata Silva; PAULA, Patrícia Pinto. Violência no trabalho: 
possíveis relações entre assaltos e TEPT em rodoviários de uma empresa de 
transporte coletivo. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 12, n. 1, 
2009. 
 
AMARAL, Graziele Alves, MENDES, Ana Magnólia Bezerra; CHATELARD, 
Daniela Scheinkman; CARVALHO, Isalena Santos. O lugar do conceito de 
sublimação na psicodinâmica do trabalho. Revista Polis e Psique, v. 7, n. 3, 
2017. 
 
AMARAL, Graziele Alves; BORGES, Amanda Leal; MELO JUIZ, Ana Paula, 
Organização do trabalho, prazer e sofrimento de docentes públicos federais, 
Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 20, n. 1, 2017. Disponível em: 
<DOI: 10.11606/issn.1981-0490.v20i1p15-28> Acesso em: 14 de mar. 2020. 
 
AMORIM, Henrique; MODA, Felipe Bruner. Trabalho por aplicativo: gerenciamento 
algorítmico e condições de trabalho dos motoristas da Uber. Fronteiras-estudos 
midiáticos, v. 22, n. 1, 2020. 
 
ANDRÉ, Robson Gomes; SILVA, Rosana Oliveira; NASCIMENTO, Rejane Prevot. 
“Precário não é, mas eu acho que é escravo”: Análise do Trabalho dos Motoristas 
da Uber sob o Enfoque da Precarização. Revista Eletrônica de Ciência 
Administrativa, v.18, n.1, 2019. Disponível em:  
<http://dx.doi.org/10.21529/RECADM.2019001> Acesso em: 14 de mar. 2020. 
 
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviço na 
era digital. São Paulo: Boitempo editorial, 2018.  
 
AREOSA, João. O mundo do trabalho em (re) análise: um olhar a partir da 
psicodinâmica do trabalho. Laboreal, v. 15, n. 2, 2019. 
 
ARTUR, Karen; CARDOSO, Ana Claudia Moreira. O controle das plataformas 
digitais: nomear a economia, gerenciar o trabalho e (des) regular os 
direitos. Revista Tomo, v. 37, 2020. 
 
BAGALHO, Jaqueline Oliveira; MORAES, Thiago Drumond. A organização do 
trabalho prisional e as vivências de prazer e sofrimento. Estudos de Psicologia, 
v.22, n.3, 2017. Disponível em:  <DOI: 10.5935/1678-4669.20170031> Acesso em: 
14 de mar. 2020 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo.  São Paulo: Editora Almedina, 2011. 
 
BARROS, Nereida Maria Guabiroba Coelho; HONÓRIO, Luiz Carlos. Riscos de 
adoecimento no trabalho de médicos e enfermeiros em um hospital regional mato-
grossense. REGE-Revista de Gestão, v.22, n.1, 2015. 
 



145 
 

BELAN, Tayna Oliveira; OLIVEIRA, Cristiano Guilherme Alves; MACHADO, Sérgio 
Henrique de Mattos; BRANDÃO, Patrícia de Souza; SILVA, João Romário Gomes. 
Prevalência do uso de anfetaminas por caminhoneiros. Acta Biomedica 
Brasiliensia, v. 8, n. 2, 2017. 
 
BELO HORIZONTE. Diário oficial do município: Lei nº 11.185, de 13 de agosto 
de 2019.Disponível 
em:<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=121
5794#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.185%2C%20 
DE%2013,passageiros%2C%20e%20d%C3%A1%20 outras%20 
provid%C3%AAncias.>Acesso em 13 de mar. 2020. 
 
BEZERRA, Lina Elisabeth Rodrigues. O trabalho do motorista de Uber – uma 
alternativa ao desemprego? Revista Visão: Gestão Organizacional, v.8, n.2, 
2019. 
 
BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - MCTIC; 
Ministério Do Planejamento, Desenvolvimento E Gestão – MP. Lei. 13.640/2018. 
Brasília, 2018a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13640.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2013.640%2C%20DE%20
26,remunerado%20privado%20individual%20de%20passageiros.>Acesso em13 
mar. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Justiça. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
Departamento de Estudos Econômicos.  Efeitos concorrenciais da economia do 
compartilhamento no Brasil: a entrada da Uber afetou o mercado de aplicativos 
de táxi entre 2014 e 2016? Brasília, 2018b. Disponível em: 
<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/dee-
publicacoes-anexos/documento-de-trabalho-001-2018-uber.pdf>Acesso em: 04 
mar. 2020. 
 
BRASÍLIA. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. 
Aplicativo deve liberar acesso a motorista suspenso por baixa aceitação de 
corridas na pandemia. Brasília, setembro, 2020. 
<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/setembro/aplicativo-
deve-liberar-acesso-a-motorista-suspenso-por-baixa-aceitacao-na-pandemia> 
Acesso em: 10 de out. 2020. 
 
BRAGA, Juliana-Celeste; ZILLE, Luciano Pereira. Estresse no Trabalho: estudo 
com taxistas na cidade de Belo Horizonte. Contextus, v.13, 2015. 
 
BRAUN, Virginia; CLARKE, Victoria. What can “thematic analysis” offer health and 
wellbeing researchers? International journal of qualitative studies on health 
and well-being, v. 9, 2014. 
 
BRITO, José Mário Barbosa; OLIVEIRA, Kleber Roberto da Silva Gonçalves; 
OLIVEIRA, Paulo de Tarso Ribeiro, PIMENTEL, Adelma do Socorro Gonçalves. A 
clínica do trabalho e o desvelamento do traumático no trabalho bombeiro militar: 
fragmentos de um caso clínico. Revista do Nufen, v.9, n.1, 2017. 
 



146 
 

BRUNING, Camila; FARIA, José Henrique; JUNIOR, Karlo Marques. Work context 
in the automotive industry and damage to workers health. Revista de 
Administração da UFSM, v. 13, n. 2, 2020. 
 
CACHON, Gérard P. DANIELS, Kaitlin M.; LOBEL, Ruben The Role of Surge 
Pricing on a Service Platform with Self-Scheduling Capacity. Manufacturing & 
Service Operations Management, v.19, 2017. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1287/msom.2017.0618> Acesso em: 25 de out. 2020. 
 
CARNEIRO, Carla Maria Santos; SILVA, Germano Campos; RAMOS, Lila de 
Fátima Carvalho. Relações sustentáveis de trabalho: diálogos entre o direito e a 
psicodinâmica do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. 
 
CELLARD, André. A análise documental. In: Poupart, Jean et al. A pesquisa 
qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis (RJ): Vozes, 
2008. 
 
CENTENARO, Luciane; WARQUENTIN, Victor; JOST, Rossana Floriano. “próxima 
parada”: afastamento do trabalho de motoristas do transporte público de curitiba 
(pr)–um olhar da psicodinâmica do trabalho. Caderno PAIC, v.18, n.1, 2017. 
 
CHAIGNOT-DELAGE, Nicolas; DUFOUR-POIRIER, Mélanie; LE CAPITAINE, 
Catherine; D’ORTUN Francine.  Articuler performance économique etsanté 
mentale des travailleurs: Le Réseau des délégués sociaux et des déléguées 
sociales de la FTQ, un acteur agissant pour une meilleure prévention dans les 
milieux de travail. Ad Machina, v.3, n.1, 2019.  Disponível em: <doi: 
10.1522/radm.no3.1099> Acesso maio 2020. 
 
CHEN, Keith; SHELDON, Michael. Dynamic pricing in a labor market: Surge 
pricing and flexible work on the Uber platform. UCLA Anderson, 2015. Disponível 
em: https://www. anderson. ucla. edu> Acesso em: 15 de mar. 2020.  
 
COHEN, Peter; HAHN, Robert; HALL, Jonathan; LEVITT, Steven; METCALFE, 
Robert. Using big data to estimate consumer surplus: The case of uber. National 
Bureau of Economic Research, n.22627, 2016. Disponível em: 
<http://www.nber.org/papers/w22627>Acesso em: 15 de mar. 2020. 
 
COLLIS, Jill; HUSSEY, Roger. Pesquisa em ação: um guia prático para alunos de 
graduação e pós-graduação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
COUTINHO, Clara Pereira. Metodologia de investigação em ciências sociais e 
humanas: teoria e prática. Coimbra: Edições Almedina, 2014. 
 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativo e 
misto. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
DASHTIPOUR, Parisa; VIDAILLET, Bénédicte. Work as affective experience: the 
contribution of Christophe Dejours ‘psychodynamics of work’. Organization, v.24, 
n.1, 2017. 
 



147 
 

DEJOURS, Christophe. A loucura no trabalho: estudo da psicopatologia do 
trabalho. 5. ed. São Paulo: Cortez-Oboré, 1992. 
 
DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth; JAYET, Christian. 
Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da 
relação prazer e sofrimento no trabalho.São Paulo: Atlas S.A, 1994. 
 
DEJOURS, Christophe. A banalização da injustiça social. São Paulo: FGV 
Editora, 1999. 
 
DEJOURS, Christophe. Subjetividade, trabalho e ação. Revista produção, v. 14, 
n. 3, p. 27-34, 2004. 
 
DEJOURS, Cristophe; BÈGUE, Florence. Suicídio e trabalho: o que fazer. 
Brasília: Paralelo, 2010. 
 
DEJOURS, Christophe. A saúde mental entre impulsos individuais e requisitos 
coletivos (sublimação e trabalho). In: LANCMAN, Selma; SZNELWAR, Laerte Idal. 
Christophe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Brasília: 
Paralelo / Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011. 
 
DEJOURS, Christophe; DERANTY, Jean-Philippe. The centrality of work. Critical 
Horizons, v. 11, n. 2, 2010. 
 
DEJOURS, Christophe. Psicodinâmica do trabalho e teoria da 
sedução. Psicologia em Estudo, v. 17, n. 3, 2012. 
 
DEJOURS, Christophe. O corpo da Psicossomática. Psicologia Revista da 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, v.14, n.2, 2014. 
 
DEJOURS, Christophe. Psychopathology of worK: clinical observations. London 
and New YorK: Routledge, 2015.  
 
DEJOURS, Christophe; BARROS, Juliana Oliveira; LANCMAN, Selma. A 
centralidade do trabalho para a construção da saúde. Revista de Terapia 
Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 27, n.2, 2016. 
 
DEJOURS, Christophe; GERNET, Isabelle. Psychopathologies du travail. Paris: 
Elsevier Masson, 2016. 
 
DEJOURS, Christophe. Organização do trabalho e saúde mental: 
Quais são as responsabilidades do manager? In: Organização do trabalho e 
adoecimento – uma visão interdisciplinar. Goiânia: Editora PUC Goiás, 2016. 
 
DEJOURS, Christophe. Psicodinâmica do trabalho: casos clínicos. Porto Alegre 
– São Paulo: Dublinense, 2017. 
 
DEJOURS, Christophe; DUARTE, Antoine. La souffrance au travail: révélateur des 
transformations de la société française. Modern & Contemporary France, v. 26, 



148 
 

n. 3, 2018. Disponível em: <doi: 10.1080/09639489.2018.1445707> Acesso em 16 
de mai. 2020. 
 
DEJOURS, Christophe. Travail, précarisation et subjectivité. Travailler, v.2. n. 44, 
2020. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-travailler-2020-2-page-
195.htm> Acesso em 14 de nov. 2020. 
 
DEMAEGDT, Christophe. Centralité du travail et sublimation, Topique, v.1, n, 148, 
2020. Disponível em: <doi: 10.3917/top.148.0029> Acesso em maio de 2020. 
 
DOURADO, Marisnei Souza; HONÓRIO, Luiz Carlos. O trabalho de médicos 
oncologistas: evidências psicodinâmicas de prazer e sofrimento ocupacional. 
Revista Gestão Organizacional, v. 12, n. 2, 2019. 
 
DUARTE, Fernanda Sousa; MENDES, Ana Magnólia Bezerra. Psicodinâmica do 
trabalho do coletivo de profissionais de educação de escola pública. Psico-USF, 
v.20, n.2, 2015. 
 
DUARTE, Antoine. Résistance et travail vivant: les apports de la psychodynamique 
du travail. Travailler, v.1, n. 2, 2018. 
 
FERREIRA, Mário César; MENDES, Ana Magnólia. “Só de pensar em vir 
trabalhar, já fico de mau humor”: atividade de atendimento ao público e prazer- 
sofrimento no trabalho. Estudos de Psicologia Natal, v.6, n.1, 2001. 
 
FLICK, Uwe. Qualidade na pesquisa qualitativa: coleção pesquisa qualitativa. 
São Paulo: Bookman editora, 2009. 
 
FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. 
São Paulo: Penso Editora, 2012. 
 
FREITAS, Lêda Gonçalves. Centralidade do trabalho.  Dicionário crítico de 
gestão e psicodinâmica do trabalho. Curitiba: Juruá, 2013. 
 
FRIEDMAN, Gerald. Workers without employers: shadow corporations and the rise 
of the gig economy. Review of Keynesian Economics, v. 2, n. 2, 2014. 
 
FRITZEN, Fabiano Milano. O fetiche das empresas-aplicativo: nuevas formas 
de organización y trabajo: Latinoamérica frente a los actuales desafíos 
económicos, sociales y medioambientales. Santiago: Red Pilares, 2018.  
 
FONSECA, Maria Liana Gesteira; SÁ, Marilene de Castilho. A insustentável leveza 
do trabalho em saúde: excessos e invisibilidade no trabalho da enfermagem em 
oncologia. Saúde em debate, v.39, n.1, 2015. 
 
GANEM, Valérie; ROBERT, Philippe. Intervention en institution: dialogue entre la 
psychodynamique du travail et l’approche psychanalytique des groupes. Revue de 
Psychothérapie Psychanalytique de Groupe, v.68, n.1, 2017. Disponível em: 
<doi:10.3917/rppg.068.0015> Acesso em 16 maio 2020. 
 



149 
 

GERNET, Isabelle. Work, Suffering and Defences: From the Group to the 
Collective. Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe, v.1, n.1, 
2017. 
 
GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
 
GODOI, Christiane Kleinübing; MELLO, Rodrigo Bandeira de; SILVA, Anielson 
Barbosa da; Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, 
estratégias e métodos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
GÓMEZ, Victoria Ayelén; MENDES, Ana Magnólia; CHATELARD, Daniela 
Scheinkman; CARVALHO, Isalena Santos. A palavra como laço social na clínica 
Psicodinâmica do Trabalho. Contextos Clínicos, v.9, n.2, 2016. 
 
GUELFI, Julien Daniel; DESPLAND, Jean-Nicolas; HANIN, Bertrand; LAMAS 
Claire; ROTEN, Yves de; AMBRESIN, Gilles. Mécanismes de défense: principes 
et échelles d'évaluation. Paris:  Elsevier Masson, 2009. 
 
HEALY, Joshua; NICHOLSON, Daniel; PEKAREK, Andreas. Should we take the 
gig economy seriously?. Labour & Industry: a journal of the social and 
economic relations of work, v. 27, n. 3, 2017. 
 
HOFFMANN, Celina; ZANINI, Roselaine Ruviaro; MOURAI, Gilnei Luiz; COSTAI, 
Vânia Medianeira Flores; COMORETTO, Emanuelly. Psicodinâmica do trabalho e 
riscos de adoecimento no magistério superior. Estudos Avançados, v. 31, n. 91, 
2017. 
 
HOFFMANN, Celina; ZANINI, Roselaine Ruviaro MOURA, Gilnei Luiz; MACHADO, 
Bárbara Parnov. Prazer e sofrimento no trabalho docente: Brasil e Portugal. 
Educação e Pesquisa. v. 45, n.1, 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. IBGE divulga 
as estimativas da população dos municípios para 2019. 2019a. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-
para-2019. Acesso em 09 dez. 2019. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA –IBGE. PNAD, 
2020a. PNAD Contínua: taxa de desocupação é de 14,4% e taxa de subutilização 
é de 30,6% no trimestre encerrado em agosto de 2020. 2020a. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/> Acesso em: 19 de dez. 2020. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA –IBGE. IBGE 
Cidades. 2020b. 
Disponívelem:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/belohorizonte/panorama>Aces
so em 03 de mar.2020. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA – IBOPE 
Conecta. Pesquisa mapeia preferência de motoristas particulares via 

https://www.ibge.gov.br/


150 
 

aplicativos em SP. 2017. Disponível em: 
<https://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/pesquisa-mapeia-
preferencias-de-motoristas-particulares-via-aplicativos-em-sp/>Acesso em 10 mar. 
2020. 
KESSLER, Adriane Inês; KRUG, Suzane Beatriz Frantz. Do prazer ao sofrimento 
no trabalho da enfermagem: o discurso dos trabalhadores. Revista Gaúcha de 
Enfermagem, v. 33, n. 1, 2012. 
 
KUCKARTZ, Udo and Rädiker, Stefan. Analyzing qualitative data with 
MAXQDA: Text, Audio and Video. New York: Springer International Publishing, 
2019. Disponível em: <doi 10.1007 / 978-3-030-15671-8> Acesso 29 de mar. 
2020.  
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da 
metodologia de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
LANCMAN, Selma; UCHIDA, Seiji. Trabalho e subjetividade: o olhar da 
psicodinâmica do trabalho. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v.6, 
2003. 
 
LEMOS, Lucia Castro; MARQUEZE, Elaine Cristina; MORENO, Claudia Roberta 
de Castro. Prevalência de dores musculoesqueléticas em motoristas de caminhão 
e fatores associados. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 39, n. 129, p. 
26-34, 2014. 
 
LIMA, Jonas Guedes Guedes. Aplicativos de transporte individual de passageiros: 
Livre iniciativa ou precarização do trabalho? Revista Brasileira de Filosofia do 
Direito, v.4, n.2,2019. 
 
LÓPEZ, Soledad; POÓ, Fernando; LEDESMA, Rubén Daniel. Saúde, ocupação e 
trânsito: o caso dos motoristas de táxi.In: Psicologia do trânsito e transporte: 
manual do especialista. São Paulo: Vetor, 2019. 
 
LOURENÇO, Cléria Donizete da Silva; FERREIRA, Patrícia Aparecida; BRITO, 
Mozar José. O Significado do trabalho para uma executiva: a dicotomia prazer e 
sofrimento. Revista Organizações em Contexto - online, Brasil, v. 9, n. 17, 
2013. 
 
MACÊDO, Kátia Barbosa; HELOANI, Roberto, A arqueologia da psicodinâmica do 
trabalho no Brasil, Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v.21, n.1, 2018. 
 
MARTINS, Andréa Arnaut Vieira; HONÓRIO, Luiz Carlos. Prazer e sofrimento 
docente em uma instituição de ensino superior privada em Minas Gerais. 
Organizações & Sociedade, v. 21, n. 68, 2014. 
 
MARTINS, Márcio; MENDES, Ana Magnolia, ANTLOGA, Carla Sabrina; Maia, 
Marina. The psychodynamics of recognition in informatics outsourced work at a 
public institution. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, v.15, n.3, 2017. 
 



151 
 

MAISSIAT, Greisse da Silveira; LAUTERT, Liana; PAI, Daiane Dal; TAVARES, 
Petri Juliana. Contexto de trabalho, prazer e sofrimento na atenção básica em 
saúde. Revista gaúcha de enfermagem, v. 36, n. 2, 2015. 
 
MATOS, Marciana Gonçalves; MORAES, Lúcio Flávio Renault; ZILLE, Luciano 
Perreira. Análise do estresse ocupacional em motoristas de coletivo urbano na 
cidade de Belo Horizonte. Revista Gestão & Tecnologia, v. 15, n. 1, p. 256-275, 
2015. 
 
MÉLOU, Ana Carolina Secco Andrade; OLIVEIRA Paulo de Tarso Ribeiro; SILVA, 
Anaclan Pereira Lopes; CARDOSO, Márcia Roberta de Oliveira. A psicodinâmica 
do trabalho: principais contribuições ao seu delineamento. Ayvu: Revista de 
Psicologia, v.4, n.1, 2017. 
 
MENDES, Ana Magnólia. Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisa. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 
 
MENDES, Ana Magnólia; FERREIRA, Mario César. Inventário de trabalho e risco 
de adoecimento – ITRA.  In: MENDES, Ana Magnólia. Psicodinâmica do 
trabalho: teoria, método e pesquisa. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 
 
MENDES, Ana Magnólia. Escuta analítica do sofrimento e o saber-fazer do clínico 
do trabalho. In: Organização do trabalho e saúde mental em organização do 
trabalho e adoecimento – uma visão interdisciplinar. Goiânia: Editora PUC 
Goiás, 2016. 
 
MERLO, Álvaro Roberto Crespo; MENDES, Ana Magnólia Bezerra. Perspectivas 
do uso da psicodinâmica do trabalho no Brasil: teoria, pesquisa e ação. Cadernos 
de Psicologia Social do Trabalho, v. 12, n. 2, 2009. 
 
MINAS GERAIS.  Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – 
SEJUSP. Dados Abertos. Serra Verde/ MG. Disponível em:  
<http://www.seguranca.mg.gov.br/2018-08-22-13-39-06/dados-abertos#> Acesso 
em: 19 de out. 2020. 
 
MORAES, Thiago Drumond; ROHR, Roseane Vargas; ATHAYDE, Milton. 
Ingresso, permanência e abandono na profissão de motoboys: Constituição de si e 
da profissão. Laboreal, v.11, n.1, 2015 
 
MORAES, Rodrigo Bombonati Souza; OLIVEIRA, Marco Antônio Gonsales; 
ACCORSI, André. Uberização do trabalho: a percepção dos motoristas de 
transporte particular por aplicativo. Revista Brasileira de Estudos 
Organizacionais, v.6, n.3, 2019. 
 
NASCIMENTO, Monique; DELLAGNELO, Eloise Helena Livramento. Entre a 
Obrigação e o Prazer de Criar: uma análise psicodinâmica do prazer-sofrimento no 
trabalho artístico. REAd - Revista Eletrônica de Administração, v.24, n.2. 2018. 
 



152 
 

NARCISO, Fernanda Veruska; MELLO, Marco Túlio de. Segurança e saúde dos 
motoristas profissionais que trafegam nas rodovias do Brasil. Revista de Saúde 
Pública, v. 51, 2017. 
 
NEFFA, Júlio César. O trabalho humano e a sua centralidade. Revista Ciências 
do Trabalho, v. 4, n. 1, 2015. 
NEVES, Isabel Cristina; CARVALHIDO, Aline Carneiro Magalhães. Novas 
modalidades de trabalho e a caracterização do vínculo empregatício: uma análise 
da Uber. Revista Científica FAGOC-Jurídica, v. 4, n. 1, 2019. 
 
NOOR, Farhana. Factors affecting the holistic perception of uber in dhaka city 
transportation. Business and Entrepreneurship, v.12, n.1, 2019. 
 
PEETZ, D. Why the death of employment is a dead idea. The Conversation, v. 
13, 2016. Disponível em: <https://theconversation.com/why-the-death-of-
employment-is-a-dead-idea-58736> Acesso em: 06 dez. 2020. 
 
PETICCA-HARRIS, Amanda; DEGAMA, Nadia; RAVISHANKAR, M. N. 
Postcapitalist precarious work and those in the ‘drivers’ seat: Exploring the 
motivations and lived experiences of Uber drivers in Canada. Organization, v.27, 
n.1, 2018. 
 
PRATA, Michelle Moreira Frade; HONÓRIO, Luiz Carlos. Riscos de adoecimento 
no trabalho: a percepção dos gerentes de um banco privado brasileiro. Revista 
Gestão Organizacional, v.7, n.1, 2015. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar. Metodologia do trabalho 
científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo 
Hamburgo: Feevale, 2013. 
 
PRESTES, Francine Cassol, BECK, Carmem Lúcia Colomé; MAGNAGO, Tânia 
Solange Bosi de Souza; SILVA, Rosângela Marion; COELHO, Alexa Pupiara 
Flores. Danos à saúde dos trabalhadores de enfermagem em um serviço de 
hemodiálise. Revista gaúcha de enfermagem, v.37, n.1, 2016. 
 
QUEST INTELIGENT; GAESI/USP. Dados estatísticos da Uber Juntos: relatório 
2019. Disponível em: <http://conteudos.indecx.com.br/relatoriouberjuntos2019> 
Acesso em 29 de fev. 2020. 
 
RAMALHO, Francisco Rodolfo Xavier; RIGO, Ariádne Scalfoni; DA ROCHA 
GRANGEIRO, Rebeca. Gig economy e on-demand economy: flexibilização das 
relações de trabalho na Economia do Compartilhamento: Flexibilização das 
relações de trabalho na Economia do Compartilhamento. Revista INTERFACE-
UFRN/CCSA, v. 17, n. 1, 2020. 
 
RANCAN, Maristela; GIONGO, Carmem Regina. “Eles determinam, nós 
produzimos”: subjetividades capturadas pelo trabalho metalmecânico. Psicologia 
& Sociedade, v.28, n.1, 2016. 
 

http://conteudos.indecx.com.br/relatoriouberjuntos2019


153 
 

RIBEIRO, Maria das Dores. Prazer e sofrimento no trabalho: estudo de caso 
com docentes de uma escola de ensino fundamental pública do Estado de Minas 
Gerais. Dissertação (Mestrado em Administração) Centro Universitário 
Unihorizontes.2011. 
 
RIBEIRO, Adriana Brandão; BRANCO, Fernanda Matos Fernandes Castelo; 
NETO, Tancredo Castelo Branco. Saúde e trabalho de motoristas de transporte 
alternativo. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 11, n. 13, 2019. 
 
ROGERS, Brishen. The social costs of Uber. Chicago Unbound, v.82, n.85, 2017. 
 
ROSENBLAT, Alex; STARK, Luke. Algorithmic labor and information asymmetries: 
A case study of Uber’s drivers. International Journal of Communication, v.10, 
n,27 2016. 
 
SANTOS, Flavio Andrew do Nascimento; MAYER, Verônica Feder; MARQUES, 
Osiris Ricardo Bezerra. Precificação dinâmica e percepção de justiça em preços: 
um estudo sobre o uso do aplicativo Uber em viagens. Turismo Visão e Ação, v. 
21, n. 3, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.14210/rtva.v21n3.p239-264> 
Acesso em: 30 de jun. 2020. 
 
SÁ-SILVA, Jackson Ronie; ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; GUINDANI, Joel 
Felipe. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. Revista brasileira 
de história & ciências sociais, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009. 
 
SCHEIBER, Noam. How Uber uses psychological tricks to push its drivers’ buttons 
The New York Times, New York, 2 abr. 2017. Disponível em: <https://starlab-
alliance.com/wp-content/uploads/2017/09/How-Uber-Uses-Psychological-Tricks-to-
Push-Its-Drivers-Scheiber-NY-Times-4.2.17.pdf> Acesso em: 14 de mar. 2020. 
 
SERRANO, Paulo Henrique Souto Maior; BALDANZA, Renata Francisco. 
Tecnologias disruptivas: o caso do Uber. Revista Pensamento Contemporâneo 
em Administração, v.11, n. 5, 2017. 
 
SHAPIRO, Aaron. Dynamic Exploits. Media: The Science of Worker Control 
in the On-Demand Economy. New Technology, Work and Employment, v.35, 
n.2, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/ntwe.12160> Acesso em abr. 
2020. 
 
SILVA, Arnaldo Valentim; PIOLLI, Evaldo. A centralidade do trabalho na 
psicodinâmica de Christophe Dejours, o campo educacional e o trabalho docente: 
aproximações possíveis, Devir Educação, v.1, n.1, 2017. 
 
SILVA, Bruno Nadson; PAIVA, Maria Jeanne Gonzaga; MOTA, João Luís do 
Nascimento; FERREIRA, Emanoel Lima. Economia colaborativa de serviços: 
considerações sobre aplicativos de transportes em Juazeiro do Norte/GE. Revista 
Geotemas, v.9, n.3, 2019. 
 
SILVA, Glayce Rejane Felipe Lavnchicha. A Clínica psicodinâmica do trabalho: 
teoria e método. Khóra: Revista Transdisciplinar, v. 2, n. 2, 2015. 

https://doi.org/10.1111/ntwe.12160


154 
 

SILVA, Jonatan da Rosa Pereira; PRESTES, Francine Cassol Prestes; BECK, 
Carmem Lúcia Colomé; SILVA, Rosângela Marion. Custo humano no trabalho de 
agentes penitenciários. Revista Brasileira de Iniciação Científica, v. 3, n. 6, 
2016. 
 
SILVA, Marcelo Nunes Fernandes; LOPESB, Luis Felipe Dias; CORONELC, 
Daniel Arruda; WEILLERD; Teresinha Heck; FREITAS; Viviani; Paula Hübner. 
Prazer e sofrimento no trabalho de docentes de enfermagem: revisão 
integrativa. Revista de Atenção à Saúde, v. 15, n. 53, 2017. Disponível em: <doi: 
10.13037/ras.vol15n53.4610>Acesso em: 14 de mar. 2020. 
 
SILVA, Ramón Araújo; ANDRADE, André Luiz Monezi; GUIMARÃES Liliana 
Andolpho Magalhães; SOUZA, José Carlos Rosa Pires; MESSIAS, João Carlos 
Caselli. A percepção de caminhoneiros sobre o uso de substâncias psicoativas no 
trabalho. SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas, v. 15, n. 4, 
2019. 
 
SILVA, Rosana Marques; LIMAS, Bruna Thays; PEREIRA, Leonardo Santos. 
Contexto de trabalho e custo humano no trabalho: um estudo com 
trabalhadores portuários de transporte. Barbarói, n. 46, p. 98-118, 2016. 
 
SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS QUE UTILIZAM APLICATIVOS 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS –Sicovapp. Motoristas de aplicativos de 
Minas Gerais. 2020.  Disponível em:  <https://sicovapp.com.br/> Acesso em: 18 
de mar. 2020.  
 
SOUZA, Celiana Pereira de; ARAÚJO, Anísio José da Silva; ZAMBRONI, Paulo 
César Souza. " Aqui tem que ter atividade mesmo, nesse trabalho tem que ser 
ligado": riscos, implicações e estratégias de defesa para a saúde de coletores de 
lixo domiciliar. Revista Psicologia Organizações e Trabalho, v.19. n.1, 2019. 
 
SOUZA, Luciana Karine. Pesquisa com análise qualitativa de dados: conhecendo 
a Análise Temática. Arq. Brasileira psicologia, v. 71, n. 2, 2019.   Disponível em:  
http://dx.doi.org/10.36482/1809-5267.ARBP2019v71i2p.51-67. Acesso em; 10 de 
jan. 2021.  
 
SZNELWAR, Laerte Idal; UCHIDA, Seiji; LANCMAN, Selma. A subjetividade no 
trabalho em questão. Tempo soc. São Paulo, v. 23, n. 1, p. 11-30, 2011.  
 
TONET, Marcele Schreiner; GARCIA, Edna Linhares; REUTER, Marília Éboni; 
POHL, Hildegard Hedwig. Prazer e trabalho: um estudo sobre mulheres 
trabalhadoras rurais. Saúde & Transformação Social/Health & Social Change, 
v.7, n.3, 2016. 
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
UBER TECHNOLOGIES INC. A história da UBER. 2020. Disponível em: 
<https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/hist%C3%B3ria/> Acesso em 13 ab. 
2020.  

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/hist%C3%B3ria/


155 
 

VACLAVIK, Marcia; PITHAN, Liana. A pesquisa de agências: o significado do 
trabalho para drivers de app. RAM, Rev. Adm. Mackenzie, São Paulo, v. 19, n. 5, 
2018.  Disponível em:<doi: 10.1590/1678-6971/eramg180080> Acesso em: 14 de 
mar. 2020. 
 
VACLAVIK, Marcia; CONCOLATTO, Claudia Piccolotto; OLTRAMARI, Andrea 
Poleto. As Estratégias Defensivas Dos Motoristas De Aplicativos: Uma análise do 
enfrentamento da violência urbana à luz da Psicodinâmica do Trabalho. Anais... 
XXI Semead, São Paulo, 2018. 
Disponível em: <http://login.semead.com.br/21semead/anais/arquivos/1861.pdf> 
Acesso em 28 de ago de 2020. 
 
VALENTE, Eduardo; PATRUS, Roberto; GUIMARÃES, Rosana Córdova. Sharing 
economy: becoming an Uber driver in a developing country. Revista de Gestão, 
v.26, n.2, 2019. 
 
WINTER, Lilian Ester; ALF, Alexandra Machado. A profissão do policial militar: 
vivências de prazer e sofrimento no trabalho. Revista Psicologia Organizações e 
Trabalho, v.19, n.3, 2019. 
 
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2014. 
 
ZILLE, Luciano Pereira. Novas perspectivas para a abordagem do estresse 
ocupacional em gerentes: estudo em organizações brasileiras de setores 
diversos. 2005. 307 f. Tese (Doutorado em Administração), Centro de Pós-
graduação e Pesquisas em Administração (CEPEAD), Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: 
http://cepead.face.ufmg.br/btd/files/165/aid165n2a1.pdf. Acesso em: 01 abr. 2020. 
 
ZILLE, Luciano Pereira; SILVA, Christienne Lopes; TELES, Jaqueline dos Santos 
d. Trabalho para deus: percepções de prazer e sofrimento das freiras líderes 
religiosas. Revista Relegens Thréskeia, v. 8, n. 2, 2020. 
 
ZWICK, Austin. Welcome to the Gig Economy: Neoliberal industrial relations and 
the case of Uber. GeoJournal, v. 83, n. 4, 2018. 
 
99 TECNOLOGIA LTDA. O ponto de partida são as pessoas. 2020. Disponível 
em: <https://99app.com/sobre-a-99/>Acesso em 4 de mar. 2020. 
 
 
  

http://login.semead.com.br/21semead/anais/arquivos/1861.pdf


156 
 

ANEXO 

 
Termos de acesso e uso do grupo de 

WhatsApp™ 
 

Grupo para auxiliar motoristas de aplicativos 
 

Ao clicar no botão CONCORDO, você afirma que leu e entendeu e concorda 
com os termos. 
 
Após ler as regras abaixo, você poderá entrar no grupo clicando no botão 
CONCORDO. 
 
Olá parceiros! 
 
Por gentileza, os assuntos aqui do grupo são específicos sobre aplicativos de 
mobilidade. Atentem em observar as regras do grupo, para não saímos do foco 
em questão. 
 
Grato pela atenção de todos! 
 
São passíveis de Exclusão: 
 
1. Propagandas ou itens à venda de qualquer natureza. 
2. Chamar membros do grupo de maneira privada via WhatsApp ou telefonema. 
3. Postagens político-partidárias de qualquer natureza, incluindo ID ou Mensagem. 
4. Assunto relacionado a qualquer tipo de jogo ou disputa. 
5. Correntes e as chamadas FAKENEWS ou qualquer tipo de publicação cujo 
objetivo seja “passe para os amigos”. 
6. Violência de qualquer natureza. 
7. Postagens de fotos ou informação de roubo ou furto de VEÍCULOS DE 
TERCEIROS. 
8. Avisos não relativos à atividade principal do grupo. 
9. Pedidos de doações de qualquer natureza. 
10. Venda de carros ou afins (Chame um ADM). 
11. Links de promoções, redes sociais ou qualquer tipo de link ou cadastro sem 
prévia autorização da administração. 
12. Pedidos de curtidas ou similares. 
13. Mensagens de cunho religioso de qualquer natureza. 
14. Mensagens contendo saudações animadas. 
15. Qualquer tipo de pornografia. 
16. Difamação ou calúnia. 
17. Desrespeito, racismo, discriminação ou qualquer tipo de segregação. 
18. Palavras de baixo calão, tanto em texto quando em áudio. Com sentido 
pejorativo ou de ofensa. 
19. Bem como qualquer informação que não esteja conectada à atividade de 
motorista particular por aplicativo. 
 
 


