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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo aborda os desdobramentos da 

uberização, fenômeno que mudou as formas de obtenção de renda e popularizou a 

terceirização. Entregadores de comida e mercadorias que têm como “chefes” os aplicativos 

(APPs) passam por longas jornadas de trabalho, riscos de acidente, furtos e prejuízo em muitas 

situações. Com poucos ou praticamente nenhum direito trabalhista garantido, os 

trabalhadores se tornam reféns das empresas-aplicativo. Propõe-se, aqui, por meio de um 

webdocumentário, ouvir e analisar as opiniões de funcionários que trabalham para os apps de 

entrega de refeições. Serão apresentadas também visões especialistas nas áreas de 

conhecimento do Direito e da Economia, para entender como funcionam os direitos 

trabalhistas nos casos citados, ou a falta deles. Uma outra visão, de fundadores de 

cooperativas e associações, também se faz presente, para provocar a seguinte reflexão: há 

solução para combater a precarização dos direitos sociais dessa categoria de trabalhadores? 

O objetivo deste projeto é evidenciar, por meio do produto jornalístico, uma realidade pouco 

retratada, a dos entregadores que servem como engrenagens da inovação e das novas 

tecnologias, mas que se arriscam todos os dias, isentos de proteção e amparo legal. 

 

Palavras-chave: Webdocumentário; Webjornalismo; Uberização; Entregadores; Aplicativos; 

Direitos Trabalhistas. 
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INTRODUÇÃO  

 

Noite chuvosa de uma quinta-feira. Já é a segunda vez na semana que o serviço de 

entregas por aplicativo Ifood vai se encarregar do jantar da família. O restaurante acionado 

prepara os pratos solicitados, e em menos de trinta minutos o entregador está na porta de casa, 

aguardando ser recebido com rapidez, para seguir para a próxima entrega e faturar alguns 

trocados. Mesmo na chuva e passadas mais de oito horas de trabalho, é preciso continuar o 

serviço. “Faça seu próprio horário”, dizem as empresas por trás da logística que conecta 

entregadores a usuários. A falsa sensação de liberdade é desmascarada quando os motoqueiros 

e ciclistas precisam rodar a noite ou o dia todo para receber uma quantia satisfatória. A 

pandemia do vírus Sars-Cov2 (2020-2021) aumentou a demanda, mas diminuiu a proteção e a 

segurança, que já eram poucas. 

 A falta de proteção se prolifera para diferentes segmentos da trajetória de mais de quatro 

milhões1 de brasileiros que se definem como “entregadores” (GUIMARÃES, 2021). O perigo 

de contaminação pelo vírus da Covid-19, os buracos na legislação trabalhista, a violência nas 

ruas, os acidentes durante o serviço, a carga horária elevada e a falta de perspectiva de futuro 

fazem parte do cotidiano de trabalhadores mundo afora, que enfrentam sozinhos os percalços 

de um trabalho que é cada vez mais exigido – a categoria de “comida por delivery” foi a que 

mais cresceu no Brasil, segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL, 2021) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Cerca de 54,8% dos 

internautas brasileiros fizeram ao menos uma compra em aplicativos de delivery nos últimos 

12 meses, um aumento de quase o dobro em relação ao mesmo percentual em 2019, que atingiu 

30% de internautas. 

 Diante deste cenário, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em 

Jornalismo, busca evidenciar os riscos que os entregadores por aplicativo das plataformas 

Ifood, Rappi e UberEats da cidade de Curitiba, no Paraná, correm diariamente, com foco 

principal na precarização dos direitos de trabalho deste segmento de prestadores de serviço.  

Inicialmente, é preciso relembrar que os direitos trabalhistas são relativamente novos 

na sociedade brasileira. A primeira Constituição Federal que aborda leis de amparo aos 

trabalhadores é a de 1934, com o Governo Provisório de Getúlio Vargas. Antes disso, eram 

                                                

1 A estimativa de brasileiros que trabalham como entregadores de aplicativos foi realizada de acordo com a          

pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva (2021), na qual 20% da população adulta do país - o equivalente a 

32,4 milhões de pessoas - utilizam algum tipo de aplicativo para trabalhar. Dessa proporção, 14% dos 

trabalhadores recorrem às plataformas de entrega, totalizando, de acordo com a pesquisa, cerca de 4,53 milhões 

de pessoas. 
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poucas as expressões dos governos federal e estaduais para uma legislação em favor dos 

trabalhadores.   

Quase uma década depois, no dia 1º de maio de 1943, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) mudou a história dos trabalhadores brasileiros. Ela unificou todas as leis 

trabalhistas já existentes no país e as inseriu definitivamente na legislação brasileira. As 

principais conquistas giraram em torno de direitos básicos, como salário-mínimo, férias 

remuneradas, direito à greve, décimo terceiro salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e aposentadoria. As questões básicas da CLT incorporaram os direitos do trabalhador, 

a organização sindical e a justiça do trabalho. (PINHO; BEZERRA, 2017, p. 3).  

A Constituição de 1946, formalizada na presidência de Eurico Gaspar Dutra, agregou 

mais algumas inovações trabalhistas para a época, dentre elas o repouso semanal remunerado, 

a jornada de trabalho de oito horas diárias, a assistência à maternidade e aos desempregados e 

a estabilidade de trabalhadores rurais. As questões trabalhistas passaram então a ser 

comandadas pelo poder judiciário. 

A lei nº 4.090 (Brasil, 1962), sancionada em 13 de julho de 1962, instituiu a gratificação 

de Natal, também conhecida como 13º salário. Esta foi a última alteração significativa nos 

direitos trabalhistas dos brasileiros antes do golpe militar, em 1964, que iniciou um período 

intenso de repressão às classes trabalhadoras.  

O governo ditatorial do general Castelo Branco sancionou em junho de 1964 a lei nº 

4.330 (BRASIL, 1964), que parecia oferecer um caráter legal para o direito de greve, mas o 

limitou ainda mais, além de confirmar a ilegalidade das greves por parte dos funcionários 

públicos. Os militares que assumiram o poder do país nos anos seguintes também foram 

responsáveis por alterar a composição das leis trabalhistas. Até o final de 1968, 235 artigos da 

CLT foram modificados de alguma maneira, seja por alteração, revogação ou revitalização 

(MAIOR, 2014). 

Nos anos 1970, ainda durante a ditadura militar, o trabalho temporário foi o primeiro 

passo legal para a terceirização dos contratos dos trabalhadores. A lei nº 6.079 (BRASIL, 1974) 

autorizava este tipo de contratação apenas em casos de acréscimo extraordinário de serviço ou 

para substituir um funcionário regular e permanente, mas a abertura da nova lei abriu brechas 

para a disseminação das atividades terceirizadas no país, que viriam a ocorrer com intensidade 

no mundo inteiro, mais tarde, sob os efeitos da globalização acelerada dos anos 1990. 

Os trabalhadores assumiram o protagonismo da oposição ao regime militar a partir das 

greves, realizadas por categorias bem organizadas, como por exemplo, a dos bancários, dos 

trabalhadores do transporte público, dos metalúrgicos industriais, dos professores etc. O 
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desemprego e a recessão econômica dos anos 1980 contribuíram para uma forte mobilização 

popular organizada. Os anseios da população se mesclaram à reivindicação dos trabalhadores, 

e a solidariedade das demais classes sociais alimentou a união de todo um país que clamava 

pela redemocratização. (MAIOR, 2014). 

A pressão popular surtiu efeito. O juiz do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior (2014), 

relembra que, em 1986, foram realizadas as primeiras eleições diretas para as cadeiras do Poder 

Legislativo e para governadores dos estados; que a Assembleia Nacional Constituinte do ano 

seguinte ficou responsável por redigir uma nova Constituição Nacional; e que a Constituição 

de 1988 garantiu os direitos dos trabalhadores por meio da consolidação da autonomia sindical, 

e da liberdade de organização, estendida aos servidores públicos. O direito de greve dos setores 

público e privado também foi regularizado. O documento conferiu a constitucionalidade de 

direitos trabalhistas essenciais, como a proteção contra demissão arbitrária e redução de salário, 

a jornada de oito horas diárias e 44 horas semanais, o aviso-prévio proporcional, a licença-

maternidade de 120 dias e a licença paternidade. 

Entretanto, em meio à redemocratização da política brasileira, o processo de abertura 

econômica do país propiciou uma nova transformação das relações de trabalho, uma vez que a 

globalização comercial e financeira já tomava conta do mundo. A tecnologia entra em cena e 

tem papel decisivo para moldar os direitos trabalhistas. A partir da década de 1990, a onda 

neoliberal atinge o Brasil, e traz reformulações na Constituição, e o consequente retrocesso nas 

leis duramente conquistadas ao longo das últimas décadas. Os novos paradigmas de produção, 

cada vez mais dominados pelas novas tecnologias, apontavam para crescentes níveis de 

desemprego – de acordo com o economista Márcio Pochmann, o país perdeu 2,5 milhões de 

empregos com carteira assinada entre 1989 e 1997 (SOLIANI, 1998 in Folha de São Paulo). 

Os direitos trabalhistas passaram então a ser vistos pelos grupos do poder econômico e por 

segmentos amplos do poder político como custos e mais ainda como privilégios injustificáveis 

(MAIOR, 2014). Boa parte da mídia hegemônica acompanhou – e continua a acompanhar –  

esta linha neoliberal. 

As formas de prestação de serviços autônomos passaram a proliferar no país, reforçadas 

pelo desemprego e falta de perspectivas profissionais. Essa “autonomia” muitas vezes se 

caracterizava por uma relação de subordinação entre “autônomo” e empregador, ou seja, a 

prestação de serviços considerada independente perpetuava uma relação totalmente contrária. 

Segundo Krein e Proni (2010), a informalidade do trabalho foi ampliada em decorrência da 

migração de trabalhadores formais (de empresas legalmente constituídas) para atividades 
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informais, tais como o trabalho autônomo, a contratação por meio de cooperativas de trabalho, 

o trabalho via estágio, a contratação como pessoa jurídica (PJ), a terceirização, entre outros. 

Apesar da porcentagem de trabalhadores formais ter crescido nos primeiros anos da 

primeira década do século XXI, o trabalho informal continuou tomando forma no país. Em 

2009, a informalidade abrigava mais de 43 milhões de brasileiros, em diferentes funções, como 

atividades agrícolas, trabalhos domésticos, serviços coletivos, sociais e pessoais, construção 

civil e transportes (ARAÚJO, LOMBARDI, 2013) 

A situação dos trabalhadores passou a piorar ainda mais em termos de legislação. Em 

2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer 

assumiu o cargo e foi o responsável por promover uma reforma trabalhista ainda mais 

prejudicial aos direitos trabalhistas arduamente conquistados durante o século XX; Tal reforma 

entrou em vigor pela lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), alterando mais de 

duzentos dispositivos da CLT – regras relativas à remuneração, jornada de trabalho e plano de 

carreira foram profundamente modificadas para simplificar as relações laborais e legitimar a 

terceirização. Mudanças significativas foram introduzidas como a limitação de ações sindicais 

e a extinção da obrigatoriedade da contribuição para os sindicatos, a possibilidade de acordos 

individuais entre empregado e empregador relativos à jornada de trabalho (jornadas de 12 horas 

ou mais sem intervalo), acordos coletivos para adesão a planos de demissão voluntária ou 

incentivada, (SEVERO, CARBONAI, 2020), férias “parceladas” em três vezes, e a viabilidade 

do trabalho intermitente, no qual a prestação de serviços não é contínua, podendo ser realizado 

com alternância de períodos de trabalho e de inatividade, determinados em horas, dias ou 

meses.  

As eleições presidenciais de 2018 abriram um novo e sombrio capítulo na vida dos 

brasileiros: o ex-deputado e até então inexpressivo político Jair Bolsonaro tornou-se presidente 

do Brasil, com 55,13% dos votos. A onda neoliberal invadiu o país com ainda mais força, 

atrelada ao chamado neo-fascismo, evidenciado por ataques às minorias, como mulheres, gays 

e adeptos da diversidade de gênero, indígenas, negros etc, atrelada ainda ao negacionismo 

científico e ao falso moralismo de religiões fundamentalistas. No campo trabalhista, além da 

reforma da Previdência –  que proíbe a aposentadoria antes da idade mínima estabelecida e 

oferece regalias a militares –, outros duros golpes foram aplicados nos trabalhadores brasileiros, 

por meio da Lei da Liberdade Econômica e do Programa Verde e Amarelo. O primeiro 

prejudicou a fiscalização do trabalho no país, e o segundo estabeleceu uma série de prejuízos 

para jovens de 18 a 29 anos com salários limitados a um salário-mínimo e meio por até 24 

meses (OHANA, 2019). Diante do caos econômico e social instaurado ao longo do mandato de 
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Bolsonaro (2019-2021), a pandemia do novo Coronavírus (2020-2021) foi mais um agravante 

para precarizar a situação de homens e mulheres que precisavam colocar comida na mesa.  

Após esta breve digressão pela trajetória das conquistas e fragilização dos direitos 

trabalhistas brasileiros, voltamos ao exame do tema central proposto neste trabalho. O novo 

cenário socioeconômico no Brasil e no mundo, alimentado pela tecnologia e por uma 

democracia representativa em crise, permitiu a popularização de empresas que ofereciam 

serviços de transporte individual, como a Uber, empresa transnacional que surgiu na Califórnia 

(EUA), em 2009, e que opera em solo brasileiro desde 2014. O serviço inicialmente apenas de 

transporte privado de passageiros foi difundido de maneira rápida pelos estados brasileiros, em 

especial nos grandes centros urbanos, e conquistou usuários e motoristas de maneira 

exponencial.  

O modelo de negócio foi tão bem-sucedido que a empresa passou a concorrer com 

outras operadoras no serviço de transporte individual, como a 99 e o Cabify. A “contratação” 

dos prestadores deste serviço, no caso os motoristas, ocorre por meio do aplicativo (APP, 

abreviação do termo inglês application) da empresa concessionária do serviço que se conecta 

com a plataforma digital utilizada pelos usuários. Praticamente todo o processo empregatício é 

feito via internet. Essa nova onda desencadeou a criação do termo uberização. Segundo Ferrer 

e Oliveira (2018), o sistema oferecido pela Uber, e seguido por várias outras empresas, 

inaugurou um contexto dinâmico e diferenciado que expropria os trabalhadores de direitos 

básicos que eram assegurados anteriormente pelas legislações trabalhistas.  

 Depois do fenômeno desencadeado pela uberização do serviço de transporte privado, 

novos aplicativos começaram a surgir para concorrer com a Uber, e outros foram criados com 

propósitos diferentes. Os APPs das empresas Ifood, UberEats e Rappi, por exemplo, utilizam 

a força de trabalho humana para a realização de entregas. O funcionário realiza as tarefas 

encomendadas pelo consumidor, faz as compras do mercado, vai à farmácia, busca comida em 

restaurantes, entre outros estabelecimentos, e entrega no endereço cadastrado no aplicativo. O 

delivery é feito por meio de bicicletas ou motos.  

 De acordo com Davis (2016), a tarefa está substituindo o trabalho. As grandes 

plataformas estão contratando funcionários para tarefas específicas, ao invés de um emprego 

propriamente dito. Os novos tempos e contextos tornaram as relações empregatícias 

dispensáveis, e apagaram direitos básicos das atividades laborais. As emergências da nova 

conjuntura provocam uma reação das pessoas que estão do outro lado da perspectiva de 

inovação, os trabalhadores. A uberização também atinge pessoas mais velhas, aposentadas com 

remuneração ínfima, que buscam complementar renda ou mesmo sobreviver; estudantes 
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universitários ou de ensino médio; trabalhadores em atividades de meio período ou irregular 

como forma de aumentar a renda mensal; ou simplesmente pessoas que entendem ser a 

atividade uma forma de empreendedorismo.  

Assim, diante da emergência das novas tecnologias e da falta de proteção de 

trabalhadores, em especial aqueles entregadores de aplicativos em diversos aspectos — 

econômico, social, psicológico e pessoal —, tornou-se imprescindível refletir e discutir sobre 

as novas formas de trabalho na era da precarização de direitos, e seus desdobramentos na 

sociedade capitalista e exploradora de recursos humanos em que vivemos. Além disso, os 

entregadores se fazem presentes na vida da maioria dos brasileiros, que passaram a consumir 

ainda mais produtos via delivery, o que já vem causando malefícios à saúde nutricional e saúde 

em geral, conforme revela a pesquisa realizada pelo Datafolha (2020), na qual identificou-se 

um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados entre brasileiros e brasileiras de 45 a 

55 anos, subindo de 9% em 2019 para 16% em junho de 2020. Outro estudo realizado pelo 

Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo 

(Nupens/USP, 2020) aponta que 19,7% dos brasileiros ganharam pelo menos dois quilos nos 

primeiros seis meses de pandemia, enquanto 15,2% da população perdeu o mesmo peso, o que 

pode, em parte, ser atribuído ao consumo de alimentos fast-food, ultraprocessados, com excesso 

de gordura e pouco nutritivos. 

 

A PROPOSTA DE UM PRODUTO JORNALÍSTICO 

 

Com ênfase nesta realidade socioeconômica, este TCC em Jornalismo se propõe a 

produzir um webdocumentário (RIBAS, 2003) focado em histórias de trabalhadores que vivem 

diariamente essa realidade contraditória. A proposta é evidenciar o outro lado da narrativa – o 

lado das pessoas que passam muitas horas rodando a cidade para entregar comida quente e 

conservada para os consumidores, em troca de poucos reais.  Assim, embora o fenômeno da 

uberização seja amplo e diverso, o recorte escolhido para este projeto é aquele dos entregadores 

de refeições via aplicativos. 

O formato jornalístico escolhido tem o objetivo de aproximar o público dos 

personagens, pela narrativa textual e oral documental, e utilizar a interatividade permitida pelo 

webjornalismo para abordar sobre uma ferida aberta dos novos tempos: a falta de proteção do 

trabalhador “uberizado” nos circuitos urbanos. Assim, este TCC visa aumentar o leque de 

produções audiovisuais sobre a realidade dos empregados de algoritmos, e ajudar a incentivar 

a visibilização deste problema crescente, além de estimular o debate sobre a ausência dos 
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direitos trabalhistas para esta classe pela via da reportagem documental online (REZENDE; 

TAVARES, 2016). 

Sob o ponto de vista pessoal, escolhi falar sobre este tema, pois como assídua usuária 

de aplicativos de entrega, passei a perceber o movimento de protestos de entregadores que 

clamavam por melhores condições de trabalho ao redor do mundo e vi essa movimentação 

chegar ao Brasil no auge da pandemia sanitária. Desta forma, enxerguei nesses protestos a 

possibilidade de um tema de interesse jornalístico a ser explorado. 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um TCC na modalidade de produto 

jornalístico, acompanhado de memorial teórico-metodológico, por meio da produção de um 

webdocumentário, sobre as lacunas nos direitos trabalhistas de entregadores de aplicativos.  

Os objetivos específicos do projeto são: 1) estudar o conceito de uberização e entender 

como esse processo se propagou no mundo e no Brasil; 2) revisar a bibliografia existente sobre 

os gêneros jornalísticos documentário e webdocumentário; 3) coletar informações, dados, 

opiniões, áudios e imagens sobre o recorte temático por meio de técnicas de coleta e pesquisa 

jornalística; 4) e produzir, por meio de recursos multimídia, um webdocumentário interativo 

para elencar o tema e promover a interação e o debate do público. 

O presente TCC parte da premissa inicial de que se esgotaram as opções de emprego 

para as pessoas que atualmente (2022) estão inseridas no regime de entregas por aplicativo, e 

mesmo que essa prestação de serviço ofereça proteção trabalhista e de segurança quase nula, 

as saídas (com as exceções que fogem à regra) na busca por uma renda mínima são escassas, a 

não ser a de trabalhar para as empresas-aplicativo, que primam pela ausência de direitos 

trabalhistas. Assim, este projeto jornalístico busca responder à seguinte questão norteadora: 

Quais as consequências da ausência de respaldo jurídico desses prestadores de serviço e quais 

alternativas poderiam ser colocadas neste sentido? Pretende-se chegar na discussão destas 

questões por meio dos personagens-fontes selecionados para participar do webdocumentário. 

Do ponto de vista teórico, em um primeiro momento, por meio do presente documento, 

são apresentados os conceitos derivados de revisão bibliográfica sobre 

documentário/documentário jornalístico, dos autores Bill Nichols (2005), Cristina Teixeira 

Vieira de Melo (2002) e Manuela Penafria (1999). Também será realizada a revisão teórica 

sobre a produção do subgênero de webdocumentário, a partir dos autores Marcos Palacios 

(2002), Beatriz Ribas (2003), Marcelo Bauer (2011), e do autor catalão Arnau Gifreu (2011). 

Para complementar a fundamentação teórica, este projeto apresenta a transformação do 

mercado de trabalho brasileiro dos moldes formais para a perspectiva informal, o 
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aprofundamento do conceito de uberização e a conceituação teórica da chamada gig economy2, 

que engloba as formas de trabalho alternativas, discutida pelos autores Geraldo Góes, Antony 

Firmino e Felipe Martins (2021), entre outros e outras. 

Este trabalho está sendo realizado por meio de pesquisa bibliográfica em livros, revistas 

e artigos científicos, além de consulta a matérias de televisão, produções audiovisuais sobre o 

mesmo tema ou similares e reportagens jornalísticas on e offline. A proposta de produção 

jornalística a ser aprofundada no capítulo metodológico deste TCC é a de um webdocumentário 

hospedado em uma plataforma digital que promova a interação do público. Serão coletadas 

entrevistas de três entregadores e pessoas da família que compartilham com eles a rotina diária, 

além da fala de um profissional do Direito especialista em legislação trabalhista e um 

economista também estudioso da área. Com essas inserções, o projeto pretende levar a público 

a opinião e as reivindicações desses trabalhadores de Curitiba, com destaque para o 

acompanhamento de um dos personagens na rotina das entregas nos primeiros meses de 2022. 

Esse trabalho de campo tem o objetivo de ilustrar o dia a dia de um trabalhador de aplicativo, 

entender o funcionamento do sistema comandado pelos aplicativos e ouvir os pontos positivos 

e negativos do processo de entregas, além de evidenciar as questões de falta de proteção 

trabalhistas e problemas de segurança na rotina diária de trabalho. 

Em suma, este documento teórico-metodológico, que irá acompanhar o produto 

jornalístico, apresenta a seguinte organização: 

O capítulo 1 demonstra a contextualização do tema, a partir do estudo aprofundado do 

fenômeno da uberização, e como ele atingiu diretamente os entregadores que trabalham para 

aplicativos no âmbito do direito do trabalho, além da chamada gig economy.  

O capítulo 2 apresenta a revisão teórica do jornalismo para a web, do gênero 

documentário e o subgênero de webdocumentário, de acordo com aspectos históricos e 

técnicos, para fundamentar a escolha deste tipo de produção jornalística e embasar a execução 

do produto final.  

O capítulo 3 retrata a metodologia de elaboração do produto jornalístico, com o passo 

a passo do processo de produção do webdocumentário, levando em conta as técnicas para 

elaboração do produto, a identificação das fontes, a definição de pautas, as entrevistas, os 

recursos multimídia e a edição final. Este capítulo também apresenta os materiais que serviram 

de inspiração para a produção. 

                                                

2 A gig economy também pode ser chamada de economia freelancer, e marca a flexibilização do mercado de 

trabalho, a partir da prestação de trabalho autônoma, temporária ou de curto prazo, e engloba serviços como Uber, 

Airbnb e aplicativos de entrega, como Ifood, James, Rappi e UberEats. 
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Por fim, as Considerações Finais deste Trabalho de Conclusão de Curso trazem uma 

pequena síntese sobre o trabalho, a experiência com a produção, considerações sobre o produto 

e sugestões. 
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1. A ERA DAS NOVAS TECNOLOGIAS E O REFLEXO NOS DIREITOS DOS 

TRABALHADORES 

 

      1.1.  GLOBALIZAÇÃO: UM PANORAMA GERAL  

 

A globalização econômica e a cultural (esta última compreendida como mundialização, 

pelos franceses) começou, de acordo com a compreensão de muitos estudiosos, pelo mar. As 

Grandes Navegações e a consequente expansão marítima no século XV deram o pontapé inicial 

no desenvolvimento de relações econômicas entre continentes, conhecidas como 

mercantilismo. Até o século XVII, as trocas comerciais e a exploração de novos territórios 

implicaram a ampliação do comércio mundial e a busca por fontes fornecedoras e consumidoras 

de matéria-prima. As tecnologias da época giravam em torno de bússolas, pólvora e caravelas. 

A partir do século XVIII, o processo de globalização ganhou impulso, e assumiu maior 

conotação ideológica (COSTA, 1995).  

Na fase seguinte, o capitalismo industrial iniciou seu processo de dominação mundial, 

quando a Primeira Revolução Industrial eclodiu na Inglaterra, em 1760. A introdução da 

máquina a vapor na produção elevou a um novo nível a capacidade das indústrias e fábricas. 

Assim, o sistema instituiu duas classes principais: os empresários/industriais, detentores dos 

meios de produção, e os operários, que vendiam força de trabalho em troca de dinheiro. A 

intervenção estatal era nula e o mercado atuava sob livre concorrência. Apesar do aumento 

significativo da produtividade, as condições dos trabalhadores eram precárias – altas jornadas 

e baixos salários regiam o sistema.3 

As últimas cinco décadas do século XIX marcaram o início da segunda etapa da 

Revolução Industrial. Tecnologias de informação, mobilidade e comunicação se 

desenvolveram e o uso difundido da eletricidade trouxe mudanças significativas para a 

sociedade mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, inaugurou uma nova fase: a 

do capitalismo financeiro, que surgiu a partir do domínio de bancos e instituições que tratavam 

de finanças e visavam maior concentração de lucro. De acordo com Manuel Castells (2002), 

uma constelação de grandes avanços tecnológicos começou a se disseminar no final do século 

XX, tais como novas fontes de energia, progressos na área da medicina, técnicas de produção 

e tecnologias de transporte, entre outros. O sociólogo Octávio Ianni (1996) define que neste 

                                                

3 O QUE É A GLOBALIZAÇÃO? Politize, 2017. Disponível em <https://www.politize.com.br/globalizacao-o-

que-e/> 
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período a globalização mostrou-se como uma nova condição e uma possibilidade de reprodução 

do capital, envolvendo instituições e padrões socioculturais de diversas esferas.  

Por volta das décadas de 1970 e 1990, as novas tecnologias da informação, como as 

telecomunicações, a microeletrônica e a computação se disseminaram pelo globo numa 

velocidade impressionante. A lógica dessas tecnologias foi capaz de conectar o mundo inteiro 

por meio da aplicação instantânea do próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, 

transformando todas as informações em um sistema comum, processando informações numa 

velocidade cada vez menor e capacidade maior, com custo cada vez mais reduzido 

(CASTELLS, 2002). O processo da globalização passou então a ser potencializado, estreitando 

fronteiras e ampliando as relações em diversas esferas da sociedade.  

A globalização age então como uma força central que move mudanças sociais, políticas 

e econômicas que atravessam fronteiras, já que decisões, acontecimentos e atividades 

realizadas em determinada região podem ter impactos significativos para indivíduos e práticas 

em outros locais distintos (HELD, 1999). Segundo Mário Murteira, o fenômeno da 

globalização funciona a partir de um espectro megaeconômico, pois espessa ao mesmo tempo 

relações de interdependência, dominação e dependência entre os atores envolvidos, tanto 

nacional quanto internacionalmente. (MURTEIRA, 2003). 

 Ianni define o mundo global como: 

 

a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades 

distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 

ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é um processo 
dialético porque tais conhecimentos locais podem se deslocar numa direção 

inversa às relações muito distanciadas que os modelam” (IANNI, 1994, p 

151). 

 

Diversas áreas da sociedade se tornaram globais. O novo sistema econômico que surgiu 

após a década de 1970 se baseou no aumento da produtividade e eficiência. O liberalismo se 

disseminou e após a vitória dos Estados Unidos e do sistema capitalista sobre o comunismo da 

URSS na Guerra Fria, a implementação do regime baseado no capital foi massiva. A nova 

economia, segundo Castells (2002), tomou forma em dois setores principais: no da tecnologia 

da informação e nas finanças. Assim, os mercados financeiros atingiram alcance global, e os 

meios de comunicação receberam cada vez mais aperfeiçoamentos, com destaque para a 

Internet. Uma das bases mais sólidas da globalização foi a organização da sociedade em redes, 

otimizada pela criação da Internet. 

http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/2468/1/Introdução%20à%20Globalização.pdf
http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/2468/1/Introdução%20à%20Globalização.pdf
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Embora a pré-história sobre a criação da Internet se inicie na década de 1950, o grande 

avanço tecnológico que permitiu a primeira rede de longa distância (Wide Area Network) se 

deu em 1965, quando os cientistas da computação Thomas Merril e Lawrence G. Roberts 

conseguiram conectar um computador em uma linha telefônica comutada de baixa velocidade 

nos Estados Unidos. A Arpanet foi o passo seguinte, e interconectou quatro universidades 

estadunidenses. Em 1974, esse número se expandiu ainda mais, e chegou a cinquenta 

universidades conectadas ao sistema. No início da década de 1980, a transição da Arpanet para 

o TCP/IP permitiu a disseminação de uma estrutura global da Internet. O primeiro navegador 

da rede se chamava Mosaic, e sua recepção foi veloz. Ele foi criado em 1993 e quatro anos 

depois já existiam mais de 200 mil sites hospedados (CASTELLS, 2002).  

 A tecnologia das redes continuou a se desenvolver, e no final da década de 1990 e início 

dos anos 2000, os microcomputadores e mainframes autônomos mudaram novamente o poder 

de comunicação da Internet. A portabilidade e o processamento dos sítios da web permitiram a 

conexão de qualquer aparelho a uma rede universal de computadores (CASTELLS, 2002). A 

evolução rápida da telefonia móvel e os avanços da nanotecnologia moldaram a rede que 

conhecemos hoje. Castells (2002) afirmava na obra “A sociedade em rede”, escrita no final do 

século XX, que essas tecnologias eram de grande potencial de processamento e, se realmente 

fossem concretizadas, as redes de computadores seriam a trama da nossa vida.  

 E foi exatamente isso que aconteceu. Uma nova economia, chamada de informacional, 

foi definida em escala global. Castells (2002) elenca três características fundamentais do novo 

modelo: informacional, global e em rede. É informacional porque os agentes envolvidos 

dependem da capacidade de geração, processamento e aplicação eficiente da informação 

baseada em conhecimentos. É global porque as atividades produtivas e seus componentes se 

organizam de maneira direta ou mediante uma rede de conexões entre os atores econômicos. E 

em rede porque assim que a produtividade é gerada, existe concorrência numa rede global de 

interação entre outras redes empresariais.  

Entretanto, o universo capitalista e globalizado, apesar de ignorar fronteiras e 

intensificar as relações sociais a uma escala mundial, também favorece a desigualdade e a 

contradição na sociedade, envolvendo esferas da economia, política, geografia, história, 

cultura, religião, língua, tradição, identidade, etnicismo, fundamentalismo, ideologia, utopia. 

(IANNI, 1994). O sociólogo Octavio Ianni (1994) define três aspectos contínuos que são 

provocados pela globalização em sociedades organizadas nos moldes capitalistas: o 

desenvolvimento desigual, contraditório e combinado. Desigual porque há desníveis e 

irregularidades na realização de forças produtivas e nas relações de produção. Contraditório 
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porque os subsistemas econômicos nacionais e regionais que compõem o sistema global da 

economia vivem tensões e atritos. E combinado porque, mesmo com a complexidade das 

contradições, desenvolve-se uma certa acomodação, associação, subordinação ou integração 

por parte dos polos “emergentes”, que são subordinados, orientados ou administrados pelos 

polos dominantes (IANNI, 1994). 

 Ianni (1998) também afirma que a globalização atinge não só o capital, mas tecnologias 

de todos os tipos, e cada vez mais as eletrônicas e informáticas. O movimento do capital, de 

mercadorias, gentes e ideias se multiplicam através das redes, e envolvem continuamente 

decisões adotadas pelas tecno-estruturas. Estas diagnosticam, decidem e implementam as 

práticas por meio das quais operam, e assim desenvolvem-se as forças produtivas e as relações 

de trabalho. 

 Ao mesmo tempo em que a globalização econômica intensificou a produtividade, 

também sufocou a organização dos trabalhadores. Para Lima (2020, p. 33), a economia global 

teve papel decisivo para o aumento da precarização e exploração do trabalho, a partir de 

“estratégias de retroalimentação do capital, tais como: a terceirização, a informalidade, a busca 

por mão-de-obra, o controle de qualidade, entre outras”. E é esse aspecto que ganha interesse 

aqui neste trabalho de Jornalismo que foca a uberização, como fenômeno ligado à 

informalidade, à desregulamentação das leis trabalhistas e ao desemprego, agudizados pelo 

neoliberalismo que viceja com força nas últimas décadas do século XX e que ganhou sobrevida 

no Brasil do século XXI. 

 

1.1.1 Neoliberalismo e Condições de Trabalho 

 

De acordo com Ianni (1998), a visão neoliberal do mundo é predominante na 

globalização, mesmo que difundida de maneira irregular e contraditória pelos diferentes 

territórios. Ela se impõe e generaliza procedimentos em escala global, alcançando inclusive 

países que atuam sob regimes socialistas ou com planejamento econômico centralizado. Sob 

esse regime, a desregulamentação de atividades econômicas, a privatização de empresas 

estatais e de instituições governamentais de diversos setores e a criação do chamado Estado 

mínimo, que funciona como fiscalizador e criador das regras mas não controla a economia, são 

características fortemente presentes (IANNI, 1998). 

Ibarra (2011) descreve a falaciosa tese neoliberal que foi difundida no Terceiro Mundo: 

ao abrir o mercado, a brecha do atraso seria vencida e a abertura de fronteiras, estabilização de 

preços e contas públicas seria uma realidade palpável. A erradicação da pobreza a partir de 



 
 

18 
 

investimentos internacionais e do desenvolvimento de exportação, e a enorme difusão e 

evolução das tecnologias foram pressuposições feitas sobre o neoliberalismo. A suposta 

transparência das transações governamentais e privadas deveriam colocar fim a privilégios 

desmerecidos e garantiriam o fim da corrupção. O autor define então a chamada utopia 

neoliberal, que exalta características do livre mercado, como a competitividade e a eficiência, 

e critica e taxa como ineficientes a intervenção estatal e a política. É dessa maneira que “se 

articulam as teses e se prepara o salto à ideia de que os mercados constituem o miolo de um 

sistema ideal, automático, o qual garante o bem-estar e a prosperidade” (IBARRA, 2011, p. 

240). 

Frigotto (2000) define posturas de ação falaciosas fundadas na tese neoliberal, tais 

como: a ideia do Estado Mínimo, a restrição de ganhos de produtividade, das garantias e 

estabilidades de emprego, a não restrição das leis de mercado, o aumento das taxas de juros, a 

queda dos impostos sobre o capital e diminuição da receita pública, consequentemente afetando 

a redução de investimentos em políticas sociais. 

O filósofo John McMurtry (1999) descreve o neoliberalismo como ilusório e defende a 

“patologização do Modelo de Mercado”, indicando que o mercado livre na verdade é enganoso, 

pois o sistema beneficia o mercado corporativo global, no qual regras são distorcidas a favor 

de corporações multinacionais e transnacionais, que engolem empresas menores e 

competidoras em potencial.  

As consequências desse modelo econômico, que atinge as esferas sociais e políticas, 

são sentidas em maior intensidade pelas classes menos favorecidas da sociedade. A 

desigualdade social torna-se ainda mais acentuada e as formas de trabalho sofrem deturpações 

irremediáveis, desenvolvendo a precarização de direitos e a flexibilização dos processos e 

mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo, a partir da eclosão de novos 

setores de produção, e novas maneiras de fornecimento de serviços, impulsionadas pelo 

desenvolvimento tecnológico (MIQUELUZZI, 1997).  

Antunes (2018) define que essas longas transformações do capital chegaram à era da 

mundialização e da financeirização em escala global, e introduziram uma nova divisão 

internacional do trabalho. Salários menores, jornadas de trabalho mais longas e uma série de 

outras formas de burlar a legislação social protetora do trabalho deram espaço a novos formatos 

laborais geradores de valor.  

No Brasil, os maiores impactos do modelo neoliberal foram sentidos a partir da década 

de 1980. Já no governo de José Sarney, entre 1985 e 1990, a inclinação pela flexibilização de 

direitos era realidade. A vitória de Fernando Collor de Mello nas primeiras eleições diretas após 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/23474/21148
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a Ditadura Militar seguiu na mesma perspectiva e instaurou uma postura de abertura comercial 

internacional e privatizações. Os moldes da terceirização se tornaram ainda mais encorpados 

no governo de Itamar Franco, que assumiu a presidência após o impeachment de Collor. A lei 

nº 8.949/1994 estabeleceu a inexistência de vínculo empregatício entre cooperativas e seus 

associados. 

Os próximos mandatos seguiram exemplos semelhantes. Fernando Henrique Cardoso, 

que comandou o país de 1995 a 2002, adepto do Consenso de Washington4, abriu caminho para 

privatizações de empresas estatais, e seguiu flexibilizando a legislação trabalhista, utilizando-

a como justificativa para solucionar as taxas de desemprego (MARCONSIN, FORTI, 

MARCONSIN, 2012). Cardoso ainda aprovou diversas mudanças na CLT permitindo, por 

exemplo, o contrato temporário e a desvinculação da correção do salário-mínimo de qualquer 

índice de reposição da inflação, sempre em benefício das empresas e em detrimento dos 

empregados, apontando isso como um caminho para aumento da empregabilidade, o que não 

ocorreu durante seu governo ou ocorreu em termos de precarização do trabalhador. De acordo 

com o jornal Folha de São Paulo (1999), no primeiro mandato de Cardoso a taxa de 

desemprego saltou para 38%, e passou de 6,5% para 9,0% da População Economicamente 

Ativa (PEA). Em 1998, o total de brasileiros desempregados chegou a 6,6 milhões de pessoas.5 

O primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe perspectivas diferentes dos 

comandos anteriores. Mas, apesar do alinhamento com os direitos sociais, Lula deu 

continuidade às políticas econômicas implantadas por Cardoso e consolidou no Brasil a política 

neoliberal, embora mais moderada, em nome da governabilidade e da garantia da implantação 

de políticas sociais. Este modelo macroeconômico profundamente instável se estruturou ao 

longo de governos consecutivos e, de acordo com Filgueiras (2006, p. 187), isso ocorreu em 

quatro dimensões estruturais: “a relação capital-trabalho; a relação entre as distintas frações do 

capital; a inserção internacional do país e a estrutura e funcionamento do Estado”. 

Para o autor acima, as mudanças na relação capital-trabalho em solo brasileiro 

decorreram de uma reestruturação produtiva, que enfraqueceu fortemente a capacidade política 

e de negociação da classe trabalhadora e seus representantes, em especial com a fragilização 

dos sindicatos. Essa reestruturação também passou pelas empresas, tanto públicas quanto 

                                                

4 O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989 pelo economista norte-

americano John Williamson, com o objetivo de disseminar a política econômica neoliberal e combater a miséria 

de países subdesenvolvidos, principalmente na América Latina. As recomendações incluíam reforma fiscal, 

abertura comercial, privatizações e redução fiscal do Estado. 

 

5 TOLEDO, José Roberto de. Desemprego cresce 38% no governo FHC. Folha de São Paulo, São Paulo, 31 de 

janeiro de 1999. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi31019919.htm>.  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi31019919.htm
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privadas, e novos métodos de gestão trabalhista surgiram. As novas tecnologias, em conjunto 

com a abertura comercial e financeira do país nos anos 1980, resultaram numa alta taxa de 

desemprego a partir da década de 1990. Outra face negativa da desregulação do mercado de 

trabalho foi a ampliação da informalidade e de formas de contratação frouxas e instáveis 

(FILGUEIRAS, 2006). 

As mutações no mundo do trabalho provocadas pelo projeto neoliberal, de acordo com 

a socióloga Ângela Maria Sousa de Lima (2020), afetam regiões e interferem no processo real 

de trabalho, na nova sociabilidade, na identificação dos indivíduos e grupos como classe, na 

nova solidariedade e na intensificação da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras. As 

pessoas passam a ter dificuldade de se identificar enquanto classe, já que há uma certa confusão 

com a terceirização de atividades. Os envolvidos nessa rede também passam a ter uma sensação 

falsa de liberdade e autonomia, escondida por uma ideologia exploratória, com condições de 

trabalho cada vez menos dignas e ausentes de direitos que foram conquistados de maneira árdua 

pela luta de classes (LIMA, 2020). 

A terceirização ocorre, segundo Frez e Mello (2016), quando uma empresa contrata 

outra empresa que fornece empregados prestadores de serviço. A instituição contratante paga 

pelo serviço para a empresa contratada, e esta é responsável pelo gerenciamento dos 

trabalhadores. Assim, o empregador solicita serviços, mas não responde diretamente pela 

relação empregatícia com os funcionários. Esse modelo de contratação se tornou cada vez mais 

popular, principalmente em razão da grande competitividade entre empresas privadas, como 

também pela busca incessante por redução de custos. A descentralização de atividades passou 

a ser um artifício comum e crucial na diminuição de direitos trabalhistas. 

As condições de trabalho de funcionários terceirizados englobam salários menores, 

menor tempo de contratação para o emprego, jornadas mais longas, rotatividade maior e índices 

de acidentes e adoecimentos mais elevados (CAMPOS, 2018). A Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) lançou em 2014 um dossiê com informações e dados relacionados ao ano 

de 2011 sobre o impacto da terceirização na vida dos trabalhadores, e atestou que o tempo de 

emprego dos trabalhadores terceirizados é de 2,7 anos, menos da metade do tempo de 

trabalhadores diretos, que totalizam 5,6 anos em média. Dessa forma, o trabalhador do regime 

terceirizado alterna períodos de trabalho e desemprego, e sofre para conseguir planejar a vida 

financeira. O documento verificou a presença de 26,8% de trabalhadores terceirizados no Brasil 

em 2013, totalizando mais de 12,7 milhões de pessoas, e destacou que essa porcentagem ainda 

seria subestimada, já que parte dos trabalhadores de organizações flexibilizadas atuavam na 
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informalidade. Em termos de remuneração, os empregados em regime de terceirização 

recebiam valores 24,7% menores em relação aos setores tipicamente contratantes (CUT, 2014). 

Outras formas de contratação laboral começaram a se disseminar nos períodos dos 

governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2013. Alves (2014) destaca alguns modos que surgiram, 

como o contrato por prazo, a contratação como pessoa jurídica, cooperativas de contratação e 

trabalhos autônomos. Mas, o maior golpe contra os trabalhadores se deu no final de 2016, 

quando Michel Temer assumiu a presidência, logo após o impeachment sofrido pela presidente 

Dilma Rousseff. O Projeto de Lei Complementar nº 6.787 (PLC 6.787/16) estipulou a 

possibilidade de mudança nas leis trabalhistas por meio de negociações livres. Logo em 

seguida, em 2017, foi aprovada a reforma trabalhista brasileira, que realizou mais de 120 

alterações na Consolidação das Leis de Trabalho (LIMA, 2020) e alterou a lei do trabalho 

temporário, ampliando as condições para a terceirização e abrindo brechas preocupantes na 

criação de contratos precários. 

Carbonai e Severo (2021) destacam importantes mudanças provocadas pela reforma, 

como a possibilidade da criação de uma comissão de empregados para esvaziar a atividade 

sindical nas empresas, a limitação da ação de sindicatos a partir da especificação de proibições 

e autorizações em negociações, além de alterações que afetam significativamente as jornadas 

de trabalho, como a possibilidade de acordos individuais para a execução da jornada de 12 

horas sem intervalos e com possíveis extensões do tempo de trabalho, elevação da jornada do 

contrato parcial de 25 para 36 horas, o não recebimento de horas extras para empregados em 

teletrabalho, entre outras medidas. 

Para o desembargador e professor em Direito do Trabalho na Universidade de São 

Paulo, Jorge Luiz Souto Maior, o real objetivo das alterações legislativas da reforma trabalhista 

foi baratear o custo da mão de obra através da difusão de contratos precários, com aumento da 

jornada de trabalho, redução de salários, fragilização da atuação sindical dos trabalhadores e a 

criação de obstáculos no acesso à Justiça do Trabalho por parte dos empregados pela busca na 

efetividade dos seus direitos (MAIOR, 2018). 

O mandato presidencial seguinte, de Jair Messias Bolsonaro (2018-2022), acompanhou 

propostas igualmente ou até mais severas, e seguiu desconstruindo a legislação trabalhista. O 

primeiro marco foi a extinção do Ministério do Trabalho, 78 anos após sua criação. Outra 

proposta da presidência foi um modelo de contratação que visava reduzir custos de contratação 

sem a obrigatoriedade de encargos trabalhistas e impostos, como a contribuição previdenciária, 

chamado de Carteira Verde e Amarela (2019). A proposta da medida provisória nº 905/2019 
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previa também a possibilidade do não pagamento de multa do FGTS para colaboradores 

aposentados.  

A Medida Provisória nº 873/2019 (BRASIL, 2019) atingiu a contribuição sindical, 

fragilizando-a a partir da burocratização do recolhimento e consentimento dos trabalhadores, e 

dificultando a arrecadação financeira dos sindicatos (DRUCK, DUTRA, SILVA, 2019). Essa 

degradação já vinha desde a reforma trabalhista do governo Temer em 2017, e as entidades 

viram a arrecadação despencar 88% nos quatro primeiros meses do ano seguinte, segundo 

dados do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (GRAVAS, 2018). 

As mudanças não pararam por aí. A lei nº 13.874/2019 (BRASIL, 2019) instituiu a 

Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, e alterou diversos dispositivos da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, como o aumento do prazo para registro de vínculo 

empregatício na carteira de trabalho e previdência social, a fixação do dever de registro escrito 

da jornada de trabalho e o registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho. A 

reforma da previdência, também instituída em 2019, fixou a aposentadoria integral para 

mulheres que contribuíram por 35 anos e homens com contribuição de 40 anos, tornando 

praticamente inviável a aposentadoria (SEVERO; CARBONAI, 2021). 

A pandemia do vírus Sars-Cov-2, que atingiu o Brasil em março de 2020, levou o país 

ao caos total. Depois de decretar estado de calamidade pública, o governo Bolsonaro aprovou 

duas medidas provisórias relacionadas ao mundo do trabalho. A MP nº 927 (BRASIL, 2020) 

autorizou o teletrabalho, e não submeteu o empregador a garantir condições técnicas e 

ergonômicas de trabalho para seus empregados. Outros pontos, como férias sem remuneração, 

compensação do período de isolamento com horas de trabalho, e extensão ilimitada da jornada 

dos profissionais da saúde, também foram colocados em prática. A outra medida provisória 

adotada passou a ser sancionada pela lei nº 14.020/2020 (BRASIL, 2020), e aprovou, enquanto 

durar a pandemia, o acordo individual entre empregador e empregado para acerto de redução 

salarial e de jornada, com a possibilidade do oferecimento de uma indenização como 

complementação emergencial de renda. A lei autorizou a diminuição de até 70% do salário, ou 

até a suspensão completa do pagamento através do acordo individual, mantendo o vínculo, mas 

não a renda. (SEVERO; CARBONAI, 2021). 

Além dos duros golpes contra os direitos trabalhistas dos brasileiros, Jair Bolsonaro 

seguiu na contramão do resto do mundo, e posicionou-se contra o isolamento social, 

minimizando a pandemia em diversas oportunidades. O presidente da República assumiu, 

inclusive, o discurso antivacina, e pró-cloroquina, um medicamento sem embasamento 

científico na proteção contra a Covid-19. O discurso negacionista, apoiado por uma parcela 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2018/06/04/seis-meses-apos-reforma-trabalhista-arrecadacao-de-sindicatos-desaba-88.htm
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extremista da direita brasileira, colocou em risco a vida de todos os brasileiros, principalmente 

dos trabalhadores dos setores essenciais, que não puderam manter o isolamento.  

Com a vacinação em massa – mesmo a contragosto de Bolsonaro –, os índices de 

contaminação e mortes passaram a cair, e o país se viu no segundo semestre de 2021 numa 

situação muito menos alarmante do que no ano anterior. Mais de 122 milhões de brasileiros, 

cerca de 57,4% da população, receberam as duas doses ou tomaram a dose única de vacinas 

contra o novo coronavírus até novembro de 20216. Com a melhora nos índices, os estados 

continuam a flexibilizar medidas e as pessoas já retornam à uma realidade praticamente pós-

pandêmica, apesar dos alertas dos especialistas em saúde que ainda recomendam muita cautela. 

 

1.2 PLATAFORMIZAÇÃO: O PAPEL DA TECNOLOGIA NA FLEXIBILIZAÇÃO E 

PERDA DE DIREITOS TRABALHISTAS  

 

 A tecnologia proporcionada pelo mundo globalizado trouxe uma série de novos termos 

e aplicações. O conceito de plataforma, por exemplo, sofreu diversas mudanças ao longo do 

novo milênio. Das citações por gigantes da tecnologia como Microsoft, Cisco e Intel até a 

conceituação de “mercados de dois lados”, as definições de plataforma foram se moldando de 

acordo com cada área (POELL; NIEBORG; VAN DIJCK, 2019). No âmbito da internet, o 

conceito de plataforma foi utilizado em 2005 pelo chefe executivo da O’Reilly Media e 

precursor do termo, Tim O’Reilly, para definir a Web 2.0, ao referir-se sobre uma nova geração 

de aplicações web que permitiram maior interatividade e colaboração entre os usuários na época 

(BRESSAN, 2008).  

 O’Reilly passou então a descrever a web como plataforma, facilitando a publicação e 

circulação de conteúdos (MINTZ, 2019). De acordo com Gillespie (2010), apesar do discurso 

progressista das empresas sobre o uso das plataformas, o seu conceito deve levar em 

consideração que não há neutralidade, mas uma mediação ativa realizada por elas, por meio de 

programação de algoritmos e possibilidades das affordances7. Mintz (2019) destaca o foco das 

plataformas no conteúdo e nas interações entre usuários ou interagentes, com base na 

veiculação de publicidade direcionada individualmente e coleta de dados dos consumidores de 

                                                

6 Vacinação contra a Covid: mais de 122 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados; 156 milhões 

tomaram a primeira dose. G1, 2021. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/saude/coronavirus/vacinas/noticia/2021/11/10/vacinacao-contra-a-covid-mais-de-122-

milhoes-de-brasileiros-estao-totalmente-imunizado.ghtml>. 

 

7 A palavra affordance significa o potencial de um objeto de ser utilizado exatamente como foi projetado para ser 

usado. Disponível em:< https://www.homemmaquina.com.br/o-que-e-affordance/>.  

https://www.homemmaquina.com.br/o-que-e-affordance/
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determinado conteúdo. Abílio, Amorim e Grohmann (2021) resgatam o conceito de plataforma 

digital e a definem como  

 

vetores mundiais das formas contemporâneas de centralização de capitais e 

dispersão controlada do trabalho, na medida em que informalizam o trabalho 

[...], catalisam novas formas de terceirização e de transferência de riscos e 

custos, têm papel importante na consolidação da condição de trabalhadores 
como trabalhadores just-in-time (Abílio, 2020), e operam por meios técnicos-

políticos que possibilitam novas combinações entre informação e 

informalidade, no que pode ser definido como gerenciamento algorítmico do 
trabalho (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021, p. 33). 

 

 O processo derivado do conceito de plataforma foi chamado de plataformização e é 

definido pela pesquisadora Anne Helmond (2015) como um modelo infraestrutural e 

econômico dominante das redes sociais da web, integrando as consequências da expansão das 

plataformas de mídias sociais para outros meios online. A autora também cita uma importante 

característica das plataformas: o fornecimento de uma estrutura tecnológica para que outros 

possam construir diversas plataformas diferentes. A pesquisadora holandesa José Van Dijck 

(2019), autora do livro The Platform Society: Public Values in a Connective World (“A 

sociedade plataforma, valores públicos em um mundo conectivo”, em tradução livre), em 

entrevista ao portal DigiLabour (2019), define a plataformização da sociedade como uma 

relação emaranhada entre plataformas online e estruturas sociais. De acordo com ela, diversos 

setores da vida social têm se tornado quase completamente dependentes das infraestruturas 

digitais concedidas por cinco gigantes empresas de plataformas: Alphabet (proprietária do 

Google e do Youtube), Amazon, Meta, Apple e Microsoft.  

 Com a dependência gradual dos usuários/interagentes nessas infraestruturas, esses 

mecanismos passam a estruturar a vida inteira de quem as utiliza e nelas interage. Van Dijck 

(2019) ainda afirma que a arquitetura imposta pela plataforma tem grandes repercussões na 

organização do trabalho, viabilizando a conectividade entre indivíduos e consumidores no 

âmbito privado, e minando a coletividade e os valores públicos. Um novo perfil do trabalhador 

é estruturado, fundamentado em práticas de autonomia, como autogerenciamento, 

autoeficiência, autoeficácia e autocontrole, responsabilizando-o individualmente por sua 

qualificação profissional, remuneração, saúde, moradia e aposentadoria. Dessa forma, as 

plataformas digitais podem utilizar algoritmos para prever, mensurar e até mesmo impor ritmos 

de trabalho (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021). 
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1.2.1 Os impactos da uberização no mundo do trabalho 

 

 Como visto nos tópicos anteriores, a globalização e o modelo econômico neoliberal 

transformaram a dinâmica mundial, e consequentemente, as formas de trabalho. Harvey (2008) 

caracteriza os impactos da reestruturação produtiva do capital através da flexibilização laboral, 

com o surgimento de setores de produção completamente inéditos, novos mercados e novas 

formas de prestação de serviço, atreladas à inovação comercial, tecnológica e organizacional 

(HARVEY, 2008).  

 O desenvolvimento acelerado da Internet, das redes sociais digitais e dos aplicativos 

causou profundas mudanças nos padrões de consumo – usuários do mundo todo podem adquirir 

qualquer produto com apenas alguns cliques no smartphone ou computador. Essa nova 

realidade trouxe também formas diferentes de fornecimento de produtos e serviços, como a 

inovação disseminada pela Uber, uma empresa privada que iniciou sua operação em 2009 e foi 

fundada oficialmente em 2010, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. O objetivo 

principal da plataforma era “revolucionar o modo de se movimentar nas cidades”8. E foi isso o 

que ela fez. 

 A rápida expansão do serviço pelo mundo se deu pela grande quantidade de pessoas 

interessadas em trabalhar para a Uber como motoristas. Assim, em 2014 a nova tecnologia 

aterrissou no Brasil em plena Copa do Mundo de 2014, na cidade do Rio de Janeiro. 

Rapidamente esse movimento migrou para outras regiões, e hoje já são mais de 500 cidades 

utilizando o aplicativo. A plataforma funciona de uma maneira muito atrativa aos olhos de 

quem busca renda extra: basta se cadastrar como motorista parceiro, preencher uma série de 

dados e enviar documentos de confirmação de identidade e afins. Depois de alguns dias, o 

cadastro é autorizado e o motorista pode utilizar o próprio veículo – conforme requisitos 

solicitados pela empresa, como carros com no máximo 10 anos de fabricação e com quatro 

portas – para atender os milhares de usuários que buscam por corridas. Parte do valor fica com 

a empresa (o cálculo das taxas varia de acordo com a região e com o estado), e outra 

porcentagem vai para o motorista.  

 Diversas outras empresas começaram a surgir com o mesmo propósito, como a 99, o 

Cabify e o InDriver, e multiplicaram as possibilidades de renda dos trabalhadores, que passaram 

a trabalhar não só para uma empresa de transporte, mas várias. De acordo com Tom Slee (2019), 

                                                

8 Fatos e Dados sobre a Uber. Brasil, 2020. Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-

dados-sobre-uber/>.  

https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/
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o grande sucesso do modelo de negócio da Uber se deu justamente por evitar custos com seguro, 

impostos e inspeções veiculares, tornando o serviço acessível para todos. Porém, essa realidade 

é diferente para os milhares de trabalhadores que prestam serviços para a empresa. A forma de 

operação da Uber consiste em fornecer descontos e ofertas especiais quando o app chega em 

uma cidade nova, e depois aumentar gradativamente a sua porcentagem nos ganhos dos 

motoristas, tornando o valor da fatia dos prestadores de serviço cada vez menor (SLEE, 2019). 

 Toda essa relação entre empresa-aplicativo e empregado foi batizada de uberização9. 

Esse conceito, no entanto, não se iniciou com a Uber e não se associa exclusivamente às 

plataformas digitais. Ele engloba a “consolidação de um trabalhador desprovido de direitos e 

garantias que está subordinado, controlado centralizadamente e disponível para o trabalho” 

(ABÍLIO, 2021, p. 2). Ou seja, o trabalhador atua sob demanda. O economista Marcio 

Pochmann (2016) destaca que esse novo padrão de organização do trabalho se relaciona com a 

autonomização do contrato, já que o trabalhador negocia individualmente, sem respaldo 

laboral, a sua remuneração e tempo de trabalho, arcando com custos e prejuízos.  

 A uberização também acirra a competição entre trabalhadores, pois quem avalia o 

serviço são os consumidores. No caso do Uber, a avaliação é realizada após a corrida, e pode 

ser de uma a cinco estrelas. Se o motorista tiver uma avaliação baixa, não será benquisto pelos 

usuários do aplicativo, e assim perderá corridas. A dimensão individual das relações 

trabalhistas no mundo de hoje não resulta em rebeldia, mas numa profunda precarização de 

direitos (POCHMANN, 2016).  

 Davis (2013) descreve a uberização como um aluguel de mão-de-obra para atividades 

específicas ao invés da contratação de trabalho. Ele ainda afirma que o trabalho substituiu a 

carreira, e a tarefa (task) está cada vez mais substituindo o trabalho. Outro aspecto inerente à 

uberização é a ausência da obrigatoriedade de trabalhar em turnos específicos. Os trabalhadores 

“escolhem” quando querem trabalhar, dando a impressão de que eles comandam as atividades 

que executam. Assim, não são as empresas que precisam contar com as estruturas necessárias 

para o trabalho, mas sim os próprios colaboradores. Dessa forma, o lucro das grandes 

instituições que praticam a uberização é maior, e o infortúnio é todo do trabalhador, que, além 

de oferecer a força de trabalho, também “empresta” as suas próprias ferramentas (DAVIS, 

2013). 

                                                

9 De acordo com Abílio (2017), a uberização configura uma nova forma de exploração do trabalho, no qual as 

empresas fornecem a infraestrutura para que seus “parceiros” atuem, transformando o trabalhador em um 

“nanoempresário-de-si” permanentemente pronto para trabalhar. Ao mesmo tempo que retira garantias, mantém a 

subordinação a partir de técnicas como avaliação pelo aplicativo. Assim, as empresas transferem custos e riscos 

para o trabalhador autônomo e controlam a eficiência dele através de uma plataforma. 

https://www.scielo.br/j/tes/a/PmBnrqk937D6LkhQj8fWtyC/?format=pdf&lang=pt
https://gz.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/item/90878-marcio-pochmann-a-uberizacao-leva-a-intensificacao-do-trabalho-e-da-competicao-entre-os-trabalhadores.html


 
 

27 
 

 Os serviços baseados na economia de compartilhamento10 se multiplicaram 

rapidamente em diversos setores, como a entrega de mercadorias (delivery) – foco deste projeto 

de pesquisa –, se tornando a nova forma de trabalho para os cidadãos desempregados e que 

buscavam complemento ou criação de renda. O iFood, aplicativo de delivery de comida, nasceu 

em 2011 e em seis meses somou 650 restaurantes de São Paulo no catálogo, se expandindo 

rapidamente para todo o Brasil, de acordo com o site CanalTech. Em 2019, o app teve em 

média 1,2 milhões de pesquisas por mês.11  

 A plataforma funciona da seguinte forma (FIGURA 1): os restaurantes parceiros 

disponibilizam o cardápio com valores e formas de pagamento, tornando o processo de escolha 

da comida muito prático e intuitivo. O aplicativo então utiliza a geolocalização para mostrar ao 

usuário os estabelecimentos próximos a ele. Depois da escolha do restaurante e do pagamento, 

um entregador credenciado pelo aplicativo leva a comida até a pessoa. Esse entregador também 

trabalha num regime uberizado, já que precisa aguardar a demanda dos restaurantes, e não 

possui nenhum tipo de contratação por lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

10 Trata-se de um conceito baseado na economia compartilhada de bens e serviços, também conhecida como 

economia colaborativa, e elenca atividades de quatro categorias amplas, segundo Schor (2014): recirculação de 

bens, uso expandido de bens duráveis, troca de serviços e compartilhamento de bens produtivos. A empresa Uber 

opera na última categoria citada, a partir do compartilhamento do veículo do motorista parceiro. Os entregadores 
que trabalham para empresas-aplicativo também se encaixam nessa modalidade, já que utilizam suas motos ou 

bicicletas para a prestação de serviços. 

 

11SILVA, Rafael Rodrigues Da. Estudo mostra que iFood é o aplicativo de entregas mais usado do Brasil. 

Canaltech, 2019. Disponível em: <https://canaltech.com.br/apps/estudo-mostra-que-ifood-e-o-aplicativo-de-

entregas-mais-usado-do-brasil-142481/>.  

 

https://canaltech.com.br/apps/estudo-mostra-que-ifood-e-o-aplicativo-de-entregas-mais-usado-do-brasil-142481/
https://canaltech.com.br/apps/estudo-mostra-que-ifood-e-o-aplicativo-de-entregas-mais-usado-do-brasil-142481/
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FIGURA 1 - Plataforma iFood 

 

Fonte: Ifood/Divulgação (2020) 

 

 Aplicativos semelhantes, como o UberEats, 99Food, Rappi e James, passaram a 

competir no mercado e aumentaram ainda mais o leque de opções dos entregadores, que atuam 

para mais de uma plataforma para otimizar o tempo de trabalho. 

 Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) no 

segundo semestre de 2021 aponta que cerca de 278 mil brasileiros atuam no setor de transporte 

de mercadorias, praticamente nove vezes mais do que o número de trabalhadores em 2016, 

aproximadamente 30 mil. A pandemia que se instalou no Brasil logo no início de 2020 foi 

crucial nesse aumento nas porcentagens. Entre 2016 e 2017, houve crescimento de 76,8% no 

número de trabalhadores por conta própria no transporte de mercadorias. Este número obteve 

um crescimento de 979,8% em 2021, alcançando o ponto máximo do índice. Em relação ao ano 
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de 2016, a taxa de entregadores por aplicativo foi 400% maior em 2019, e cerca de 750% maior 

no final de 2020, seguindo uma crescente no ano seguinte.12  

 Outro estudo, realizado entre 13 e 27 de abril de 2020 por Abílio et al., (2020), com 

abrangência de 29 cidades e 298 questionários respondidos, indicou o perfil dos entregadores 

brasileiros. Em sua grande maioria, os trabalhadores se apresentam como sendo do sexo 

masculino, somando 94,6% dos entrevistados. Em relação à cor ou raça, 39,9% se identificaram 

como brancos, 44% como pardos, 14,8% como negros e 1% como indígenas. Quanto à faixa 

etária, a maior porcentagem se concentrou na faixa entre 25 e 34 anos, alcançando uma taxa de 

47%, seguida por 31,2% entre 35 e 44 anos, 18,1% até 24 anos e 3,7% com mais de 44 anos. 

A pesquisa sintetizou, portanto, que o perfil prevalecente dos entregadores entrevistados era de 

homens que se reconhecem como negros ou pardos, totalizando 58,8%, com idade entre 25 e 

44 anos, cerca de 78,2% dos trabalhadores. 

 A pesquisa também identificou a duração do tempo de trabalho dos entregadores, 

fazendo um comparativo com o período da pandemia, e constatou que mais de 57% dos 

entregadores que participaram do estudo trabalhavam mais de nove horas por dia, ampliando 

essa porcentagem para 62% no período da pandemia.  

 

1.2.2 Gig Economy e a Lógica Perversa do Discurso Empreendedor 

 

O crescimento de trabalhadores autônomos e terceirizados possui uma relação direta 

com a popularização da Gig economy no Brasil. O termo gig surgiu nos Estados Unidos e 

consiste nas atividades realizadas em relações breves de trabalho, por freelancers ou 

autônomos, na indústria de entretenimento norte-americana (RAMALHO; RIFO; 

GRANGEIRO, 2017). Também conhecida como freelance economy ou economy on demand, 

a gig economy é derivada da economia de compartilhamento e caracteriza a relação laboral 

entre a empresa que contrata mão de obra para serviços pontuais e o trabalhador. Essa relação, 

portanto, não tem vínculo empregatício formalizado, abre a possibilidade da prestação de 

serviços para mais de um demandante e atua de acordo com uma jornada esporádica definida 

pela demanda da empresa (GÓES; FIRMINO; MARTINS, 2021).  A gig economy também 

                                                

12 GÓES, Geraldo; FIRMINO, Antony; MARTINS, Felipe. A gig economy no Brasil: uma abordagem inicial 

para o setor de transporte. Carta de Conjuntura, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, n. 53, outubro de 2021. 

Disponível em: 

<https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211006_nota_5_gig_economy_no_brasil.pdf>.  

http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjQwMDk=
http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MjQwMDk=
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211006_nota_5_gig_economy_no_brasil.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211006_nota_5_gig_economy_no_brasil.pdf
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pode ser chamada de “economia dos bicos”, e abarca serviços e trabalhos subordinados às 

plataformas digitais (ABÍLIO, 2019).  

Segundo De Stefano (2016), a gig economy tem duas modalidades principais: o 

crowdwork e o trabalho sob demanda via empresas-aplicativo. O primeiro se refere a atividades 

que podem ser realizadas online, dentro de uma plataforma que pode abranger todo o globo, e 

conecta trabalhadores com os clientes, como atividades de tradução. Já o segundo tipo diz 

respeito a atividades realizadas offline, de maneira real, como transporte individual e entrega 

de alimentos, com intermédio de um aplicativo.  

A eclosão da pandemia de Covid-19 em 2020 condicionou diretamente a expansão 

dessa economia em território brasileiro, tornando os trabalhadores ainda mais propensos a 

trabalhar em plataformas digitais, já que boa parte das pessoas precisaram permanecer em 

regime remoto 

Assim, a flexibilização dos horários de trabalho foi muito atrativa para os trabalhadores. 

Dessa forma, as pessoas empregadas na gig economy fornecem o serviço de acordo com a 

demanda do aplicativo — que varia de acordo com os usuários utilizando a plataforma —, e 

são remunerados por cada rodada de serviço prestado (GÓES; FIRMINO; MARTINS, 2021). 

Ou seja, empresas como Uber e iFood são exemplos dessa economia, e encorajam cada vez 

mais empresas a seguir a mesma linha.  

No Brasil, a parcela da população que se encontra no regime por conta própria e presta 

serviços para empresas-aplicativo segue aumentando. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (2021) aponta que o percentual de pessoas ocupadas nos setores 

de transporte, armazenagem e correio potencialmente dentro da gig economy engloba até 1,4 

milhão de pessoas em 2021, correspondendo a 31% dos trabalhadores dos setores citados.  

Cerca de 101 mil pessoas trabalhavam sob o regime de conta própria no setor de entrega de 

mercadorias, e 953 mil trabalhavam no transporte de passageiros. O ápice de trabalhadores no 

setor de entregas se deu no segundo trimestre de 2021, com 278 mil trabalhadores na atividade.  

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define diversos elementos que abarcam 

o conceito de trabalho digno, dentre eles:  

 

oportunidades para realizar um trabalho produtivo com uma remuneração 
justa; segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias; 

melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração social; 

liberdade para expressar as suas preocupações; organização e participação nas 

decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de oportunidades e de 
tratamento (OIT, 2015). 

 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-69242019000300041&script=sci_arttext
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/211006_nota_5_gig_economy_no_brasil.pdf
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A gig economy e todos os trabalhos dela derivados, portanto, ferem os princípios 

essenciais do trabalho digno, e não só colocam os trabalhadores em risco, como os submetem 

a uma posição de subordinação, já que eles trabalham sob demanda e não gozam de benefícios 

trabalhistas porque não têm vínculo algum com a empresa. São apenas “parceiros”, colocados 

na posição de empreendedores, mas não decidem e nem ditam nenhuma regra ou mudança. 

“Eu dirijo e faço o meu próprio horário”. Essa era a mensagem escrita no material de 

desdobramento da campanha da Uber para mídias digitais e materiais em 2017 (FIGURA 2)13. 

Essa foi a primeira grande campanha integrada da empresa, que investiu pesado em ações de 

marketing para atrair motoristas parceiros. A primeira campanha de televisão da empresa para 

a América Latina, batizada de “Jeito Diferente”, foi ao ar no dia 16 de julho de 2017 pela 

primeira vez, durante o intervalo do programa dominical Fantástico, na Rede Globo, e 

destacava o ganho de dinheiro toda semana e a possibilidade de dirigir o próprio carro ou alugar 

um veículo com desconto. 

 

FIGURA 2 – Desdobramento da campanha “Jeito Diferente”, da Uber  

 

Fonte: Uber/Divulgação (2017) 

 

Todo esse discurso propagandeado da empresa assumiu a ideia predominante de que o 

motorista é livre para escolher o horário de trabalho e, consequentemente, quanto receberá. A 

autonomia vendida pela Uber, por sua vez, é administrada por sistemas sofisticados de controle 

de qualidade, distribuição e precificação dos serviços, de acordo com a empresa-aplicativo. 

                                                

13 SACCHITIELLO, Barbara; PACETE, Luiz Gustavo. Uber vai para a TV pela primeira vez no Brasil. Meio & 

Mensagem, 2017. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/07/17/uber-

vai-para-a-tv-pela-primeira-vez-no-brasil.html>.  

https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/07/17/uber-vai-para-a-tv-pela-primeira-vez-no-brasil.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/07/17/uber-vai-para-a-tv-pela-primeira-vez-no-brasil.html
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Assim, a instituição consegue mapear o processo de trabalho dos motoristas, e instaurar uma 

nova maneira de gerenciar o controle sobre esses trabalhadores, aplicando bonificações ou 

punições de acordo com o comportamento de cada um (SABINO; ABÍLIO, 2020). Isso também 

acontece com os trabalhadores que prestam serviços de entrega de comida e mercadorias, que 

são o foco deste trabalho de TCC.  

Por meio dos aplicativos, os usuários são capazes de avaliar a entrega como positiva ou 

não, e dar elogios ou gorjetas. Nessas plataformas, assim como a Uber, é possível controlar as 

entregas aceitas e recusadas para fazer um possível desligamento do entregador, se necessário. 

Além disso, para que o dinheiro arrecadado seja minimamente significativo, é preciso 

permanecer muitas horas trabalhando. De acordo com uma pesquisa do Field Project da Escola 

de Direito Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, intitulada Uberização e o trabalho em plataformas 

digitais de entrega (2021), a maioria dos 103 entregadores (25,2%) entrevistados no país 

afirmou trabalhar de nove a 12 horas por dia para receber menos que um salário-mínimo, e 

22,3% dos trabalhadores recebem entre um salário-mínimo e um salário-mínimo e meio. 

Outro ponto que evidencia a problemática da gig economy é a utilização de bens 

próprios para exercer o trabalho demandado pelas empresas-aplicativo, no caso dos 

entregadores, com motos ou bicicletas. Abílio (2019) constata que a fácil adesão ao aplicativo 

para trabalhar em poucas semanas também acaba por propiciar uma relação amadora com o 

trabalho na esperança de garantir a própria sobrevivência, já que muitas vezes os entregadores 

iniciam a jornada como subordinados dos aplicativos de maneira abrupta, sem conhecer a 

cidade por onde transitam por completo e depender de GPS, ou com poucas habilidades de 

direção, colocando a própria vida e o patrimônio em risco em troca de poucos reais por entrega. 

 

 

1.2.3 O “Breque dos Apps” e as novas formas de mobilização 

 

 A luta por reconhecimento das falhas laborais das empresas-aplicativo começou a tomar 

forma em plena pandemia, com o agravamento das condições de trabalho dos entregadores, e 

culminou na manifestação batizada de “Breque dos Apps”. Foram dois protestos nacionais que 

ocorreram nos dias 1º e 25 de julho de 2020, presencialmente e via lives nas redes sociais, que 

traziam à tona pautas que evidenciaram as reivindicações dos trabalhadores. A mobilização 

ganhou destaque pelo Brasil inteiro por meio de postagens com a hashtag 

#ApoioBrequeDosApps nas redes sociais. O maior objetivo dessas manifestações foi 
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interromper o trabalho nos aplicativos por um dia, pedindo a mobilização dos usuários desses 

serviços para não realizar pedidos nos dias das manifestações.  

 Reivindicações como reajuste nas taxas de entrega e na taxa mínima, fim dos bloqueios 

indevidos, seguro no caso de roubos e acidentes, licenças pagas para trabalhadores infectados 

pelo vírus da Covid-19 e distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 

proteção contra o coronavírus.14 Além disso, alguns entregadores também questionaram os 

sistemas de ranqueamentos implantados por alguns aplicativos. 

 De acordo com Cardoso e Almeida (2020), a solidariedade na organização coletiva e 

nacional do movimento foi estrutural, mas a "força motriz” dos protestos partiu de um 

“sofrimento comum”, resultante de uma apropriação do trabalho pelo capital, causando 

identificação entre os trabalhadores na mesma situação. A união, portanto, foi a maneira 

encontrada para fortalecer o ideal em comum e permanecer na luta por condições dignas. 

 Paralisações como a que ocorreu no Brasil em julho de 2020 já tinham precedentes na 

América Latina. O marco inicial do movimento de entregadores se deu em abril de 2020, com 

a paralisação de trabalhadores de seis países: Argentina, Equador, Guatemala, Costa Rica, Peru 

e Espanha. O comunicado oficial do movimento destacou a potencialização da precarização 

pela pandemia, e as condições de superexploração vividas pelos entregadores. O documento 

assinalou também os fatídicos acontecimentos que culminaram no estopim da paralisação, com 

a morte de um entregador pelo aplicativo PedidosYa, na Argentina. Outras mobilizações foram 

realizadas em maio do mesmo ano, com atos no México, motivados pela morte de outro 

entregador em 2018. No dia 1º de julho de 2020, foram observadas paralisações por diversas 

regiões da América Latina (COELHO; JESUS; SILVA, 2021). 

Entregadores da cidade de Curitiba e de outras da Região Metropolitana de Curitiba 

(RMC), municípios no qual este projeto de pesquisa irá focar em sua parte prática, também 

participaram das duas edições do “Breque dos Apps. Não há dados concretos sobre a 

porcentagem de entregadores da cidade e RMC, mas estima-se que em 2020 havia cerca de 5 

mil entregadores trabalhando para empresas-aplicativo na região15. Uma iniciativa que chama 

a atenção é a organização dos trabalhadores para formar uma cooperativa, chamada de 

SafeCoop, em parceria com a Central Única de Trabalhadores (CUT). A ideia é formar uma 

                                                

14 MARIN, Pedro. ‘Breque dos apps’ é movimento mais importante em meses. Revista Opera, 2020. Disponível 

em: <https://revistaopera.com.br/2020/07/24/breque-dos-apps-e-movimento-mais-importante-em-meses/>.  

 

15 SOARES, Tayná. Entregadores de aplicativos em Curitiba participam da paralisação nacional. Plural, 2020. 

Disponível em: <https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/entregadores-de-aplicativos-em-curitiba-

participam-da-paralisacao-nacional/>.  

https://revistaopera.com.br/2020/07/24/breque-dos-apps-e-movimento-mais-importante-em-meses/
https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/entregadores-de-aplicativos-em-curitiba-participam-da-paralisacao-nacional/
https://www.plural.jor.br/noticias/vizinhanca/entregadores-de-aplicativos-em-curitiba-participam-da-paralisacao-nacional/
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plataforma própria em que os próprios entregadores controlem os algoritmos, batizada de 

SafeDelivery. 

De acordo com o coordenador da SafeCoop, Leandro Junior (2021), os aplicativos não 

oferecem nenhuma contrapartida, e mesmo trabalhando de oito a doze horas por dia, as 

despesas não vencem os valores recebidos. A cooperativa está em atividade desde 2020 e está 

recrutando entregadores em 2021 a partir de um cadastro aberto, para que a plataforma 

SafeDelivery possa começar a funcionar, e opere com o lucro destinado totalmente aos 

trabalhadores.  
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2 DO DOCUMENTÁRIO AO WEBDOCUMENTÁRIO 

 

 Antes de se falar sobre o webdocumentário, formato proposto para este trabalho de TCC 

em Jornalismo, em sua parte prática, é preciso iniciar com algumas noções sobre a modalidade 

documentário. A definição do que se entende por documentário na área de Comunicação 

(cinema, televisão, rádio) é heterogênea. Ramos (2013) caracteriza o gênero como  

 

uma narrativa com imagens-câmera que estabelece asserções sobre o mundo, 

na medida em que ajuda o espectador que receba essa narrativa como asserção 

sobre o mundo. A natureza das imagens-câmera e, principalmente, a dimensão 

da tomada através da qual as imagens são constituídas determinam a 
singularidade da narrativa documentária em meio a outros enunciados 

assertivos, escritos ou falados (RAMOS, 2013, p. 22). 

 

 Segundo Bill Nichols (2001), o autor mais citado por estudiosos da modalidade, não é 

possível definir o documentário por completo, pois isso abarca a relatividade e a comparação. 

O documentário, então, é uma representação de uma visão de mundo que pode ser inédita para 

os espectadores. O autor complementa: “Julgamos uma representação mais pela natureza do 

prazer que ela proporciona, pelo valor das ideias ou do conhecimento que oferece e pela 

qualidade da orientação ou da direção, do tom ou do ponto de vista que instila” (NICHOLS, 

2001, p. 47).  

O filme Nanook, o Esquimó (1922) foi a primeira obra nomeada com o termo 

documentário16 pelo cineasta inglês John Grierson, que enfocou a representação da realidade 

em um gênero específico (MORAIS, 2008). O autor do filme, Robert Flaherty, retrata em uma 

narrativa simples e cultural, o ritmo da vida cotidiana de esquimós da região da Baía de Hudson, 

no Canadá. A obra é capaz de construir um arco narrativo, ou seja, uma jornada de fatos 

organizada e objetiva, trazendo clareza aos fatos. Além disso, Flaherty utiliza elementos que 

estabelecem uma relação de proximidade com o real, como os ambientes naturais registrados 

in loco, a pré-produção, os planos, enquadramentos, montagem, iluminação e edição 

(MORAIS, 2008). 

 Para Melo (2002), não se pode crer na existência de tipos textuais fixos ou enunciados 

estereotipados. A autora, no entanto, frisa que o documentário é um gênero com características 

próprias, pois somos capazes de identificá-lo e fazer a diferenciação entre este e outros diversos 

tipos de produção audiovisual. Nichols, no clássico livro Introdução ao Documentário (2001), 

                                                

16 CRIATIVAS, Navega. Qual a origem do Documentário na história do cinema?. Navega, 2020. Disponível 

em: <https://www.navega.art.br/blogs/news/origem-documentario-historia-cinema>.  

https://www.navega.art.br/blogs/news/origem-documentario-historia-cinema
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compartilha da mesma opinião, e reforça que a prática do documentário é uma arena onde tudo 

é mutável e abordagens alternativas são criadas o tempo todo. 

 Apesar de não elencar as características do documentário em características fixas, 

Nichols aponta quatro ângulos diferentes que abordam o filme documentário: “o das 

instituições, o dos profissionais, o dos textos (filmes e vídeos) e o do público” (NICHOLS, 

2005, p. 49). Seguimos, então, os entendimentos de Nichols (2005) para entender esses quatro 

ângulos. 

 A estrutura institucional se dá a partir da rotulação das instituições ou pessoas que 

produzem o documentário, como as obras do Discovery Channel, por exemplo. Esse tipo de 

estrutura também é uma forma de construção do filme mais relacionada à própria instituição, 

funcionando com um conjunto de convenções que definem a voz e a fala da história.  

 Por sua vez, os cineastas, profissionais que produzem os documentários, são 

responsáveis por quebrar certas expectativas, muitas vezes impostas pelas instituições 

financiadoras do filme, e praticar a inovação criativa individual como fonte de mudança. Traços 

habituais da profissão de documentarista também são uma maneira de compartilhar um 

propósito em comum entre os profissionais da cena. Segundo Nichols (2005), esse ângulo dos 

profissionais funciona como um foco individual sobre um assunto mais amplo, já que a 

compreensão sobre o que é documentário é diferente para cada pessoa, que molda e transforma 

as tradições herdadas, e isso muda as ideias dos documentaristas quanto ao trabalho deles.  

 A visão de acordo com o texto define, para Nichols (2005), as normas e convenções que 

classificam o documentário como gênero, tais como entrevistas, gravações de som diretas, 

cortes para introdução de imagens, comentários com “voz de Deus17”, além de uma lógica 

informativa prevalecente, que é capaz de organizar o filme em relação às representações feitas 

sobre o mundo histórico, que sustentam determinados argumentos, afirmações ou alegações 

fundamentais de cada obra (NICHOLS, 2005). 

 O ângulo do público é definido, segundo Nichols (2005), de acordo com a expectativa 

que é criada pelo espectador de acreditar no vínculo entre o que é visto e o que ocorreu diante 

da câmera, avaliando a transformação poética ou retórica desse vínculo em um ponto de vista 

acerca do conteúdo abordado, e do mundo em que vivemos, numa oscilação entre o 

reconhecimento da realidade história e o reconhecimento da representação dessa realidade. O 

                                                

17 De acordo com Nichols (2005), a chamada “voz de Deus” é uma estratégia de enunciação utilizada pelo 

documentarista para causar efeito de distanciamento, neutralidade e onisciência. Ela é utilizada quando o locutor 

não é visto em cena, e apenas ouve-se a sua fala. 
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autor apelida essas expectativas de “discursos de sobriedade”, e explica que essas são as 

maneiras que utilizamos para falar de realidades políticas, sociais e históricas.  

Há uma certa discordância entre os autores em relação aos tipos de documentário, uma 

vez que existem diversas maneiras de organizar e representar informações em um filme. 

Nichols (2005) elenca seis tipos de documentário: poético, expositivo, participativo, 

observativo e performático. Segundo o autor, eles funcionam como subgêneros e podem ser 

mesclados em um filme só, sem representar a totalidade da obra. O modo poético tem ênfase 

no tom, afeto e ânimo dos personagens, e não possui linha cronológica bem definida dos fatos, 

já que a ideia não é levar ao espectador um nível elevado de complexidade psicológica e uma 

visão definida de mundo. O modo expositivo apresenta uma estrutura muito mais 

argumentativa, se dirigindo diretamente ao espectador, com o uso de artifícios como as 

legendas ou vozes que contam a história e representam o argumento do filme, funcionando 

como a voz de Deus –  o narrador é ouvido mas não é visto. O tipo observativo, como o próprio 

nome revela, respeita o espírito de observação, resultando geralmente em filmes sem narração, 

música ou efeitos sonoros, com foco primordial na sequência de imagens, e personagens que 

ignoram totalmente os cineastas. O tipo participativo de documentário coloca o cineasta em 

cena como um mentor que interroga, colabora ou provoca os personagens para dar continuidade 

e verdade ao momento, dando relevância à interação que ocorre em cada cena, que é única e 

específica em cada encontro. É neste modo que a entrevista recebe destaque, já que o 

documentarista pode interferir na conversa e na forma de se interpretar o tema sem se dirigir 

ao público. Documentários nos moldes reflexivos representam com maior intensidade o 

relacionamento direto do cineasta com o público, refletindo sobre problemas e questões de 

representação e se formando como um realismo físico, psicológico e emocional. Esse tipo de 

obra busca, portanto, reformular suposições e expectativas feitas pelos espectadores. O último 

modo citado por Nichols é o performático, que enfatiza dimensões subjetivas e afetivas do 

nosso mundo, estimulando a sensibilidade do público através da sensibilidade do cineasta 

(NICHOLS, 2001). 

 Já Manuela Penafria (1999) ignora os modos poético e performático de Nichols e 

enumera quatro tipos diferentes de documentário: de exposição, de observação, interativo e 

reflexivo. O primeiro conta com a presença da narração, seja por voz ou legenda, juntamente 

com a imagem. O segundo tipo retrata documentários mais intimistas, em que os cineastas não 

interferem nas cenas, e os personagens agem como se não houvesse filme algum sendo gravado. 

O modo interativo conta com a participação direta do documentarista, que interage e interfere 
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nos momentos dos personagens. O documentário reflexivo, por sua vez, foca nas razões das 

escolhas tomadas pelo cineasta, com uma percepção cinematográfica dos fatos.  

Além dos tipos elencados por Nichols (2001) e Penafria (1999), a jornalista Luciana 

d’Anunciação classifica o documentário entre os modos clássico e moderno. O modelo clássico 

é definido pela autora como “estruturalmente composto de imagens rigorosamente compostas, 

fusão de música e ruídos, montagem rítmica e comentário em voz off personalizada'' 

(D'ANUNCIAÇÃO, 2001, p. 1). Já o modelo moderno de documentário busca a interação do 

espectador, que possui liberdade para interpretar o conteúdo recebido de diversas maneiras, de 

acordo com a bagagem cultural e psicológica de cada um (FAGUNDES, ZANDONADE, 

2003). Altafini (1999) define o documentário moderno como uma obra que utiliza fragmentos 

de uma realidade, com foco na compreensão profunda do conteúdo abordado, permitindo ao 

público relacioná-lo com o contexto histórico, econômico, político, social e cultural em que 

vive. 

 

2.1 O DOCUMENTÁRIO COMO GÊNERO JORNALÍSTICO 

 

 É inegável que os aspectos jornalísticos estão presentes no documentarismo. Melo 

(2002) aponta o discurso sobre o real e a pretensão de descrever e interpretar o mundo como 

principal característica que aproxima o documentário da prática jornalística. Além disso, a 

autora também destaca que os dois formatos procuram dar explicações lógicas, com 

informações munidas do valor veracidade aos acontecimentos retratados.  

 Para Souza (2009), a relação entre documentário e jornalismo se dá quando a notícia 

funciona como uma auxiliadora no encadeamento da narrativa documental, e a apreensão da 

verdade e a objetividade para reportagens jornalísticas e documentários é relativa, já que as 

implicações subjetivas estão sempre intrínsecas ao processo do fazer jornalístico e documental. 

O autor complementa que o documentário pode recorrer à descrição jornalística, e ir além, 

utilizando outros elementos para compor o desenrolar da narrativa. Porém, a produção 

documental se difere dos moldes jornalísticos porque pode ser mais solta, sem se prender às 

regras e normas atreladas ao jornalismo, e apresentar contextos que podem ser plurais e 

ambíguos. Assim, os documentários têm mais liberdade para aprofundar questões a partir de 

uma lógica que apresenta razões, causas e desdobramentos possíveis para os acontecimentos, 

ultrapassando o campo da descrição (SOUZA, 2009). 

Uma pesquisa de dois anos produzida por Melo, Gomes e Morais (2001) atestou que 

existem elementos que sustentam a afirmação de que o documentário pode ser considerado 
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como um gênero específico do jornalismo, e os autores apontaram as seguintes características 

que o definem: a) veiculação com limitações aos canais de TV educativos ou por assinatura; b) 

o seu caráter autoral; c) a não obrigatoriedade da presença de um sujeito narrador; d) o uso de 

imagens e depoimentos com funcionalidade de documentos; e e) simulação de fatos a partir da 

utilização de montagens ficcionais como estratégia para captar a atenção do público. Na época 

da realização da pesquisa, em setembro de 2001, observava-se pouquíssima presença de 

documentários nos canais abertos de televisão, com exceção das TVs educativas, e a razão disso 

seria a dificuldade no investimento de produções mais longas como os documentários, já que o 

jornalismo informativo tem um apelo maior pelo imediatismo. Vinte anos depois desta 

pesquisa, sabemos que os canais de veiculação de obras audiovisuais, inclusive documentários, 

cresceram muito com o fortalecimento das plataformas de streaming.  

O caráter autoral das produções documentais também foi um ponto a ser ressaltado, já 

que em demais produções jornalísticas a imparcialidade é primordial, mas nos documentários 

a subjetividade do cineasta é muito bem aceita, podendo opinar e se expor para que o espectador 

entenda claramente o ponto de vista defendido pela produção. Apesar dessa relação mais livre 

com os fatos, o caráter autoral do documentário não tira a sua credibilidade, pelo contrário, já 

que diversos personagens são ouvidos para construir determinada linha de pensamento. 

Atestou-se, portanto, que o documentarista pode chegar muito perto da “neutralidade 

jornalística”, porque ele dá voz a diversas outras vozes, e as coloca em diálogo. Quanto à 

presença de um narrador, a pesquisa cita que gêneros como a notícia e a reportagem precisam 

de um repórter que relate os acontecimentos para o público, enquanto no documentário isso não 

precisa acontecer de maneira obrigatória. Diversos depoimentos podem ser elencados numa 

obra documental, mesmo sem uma voz exterior que explique os acontecimentos.  

A utilização de imagens e depoimentos como documentos demonstram que o gênero 

documental busca evidenciar recortes da realidade. Isso porque esses elementos são utilizados 

para comprovar pontos de vista, em tom de explicação. O uso deles, no entanto, pode variar 

significativamente de acordo com os temas representados. O uso de montagens ficcionais que 

funcionam como uma simulação dos fatos é a última característica apontada pelos autores, que 

apontam que essa estratégia é utilizada para reconstituir cenas e ilustrar fatos, visto que o 

jornalismo, segundo a pesquisa, é uma “narração de ações discursivas que permitem construir 

diferentes universos de referência para a definição de sentidos” (MELO; GOMES; MORAIS, 

2001, p. 9).  

 Portanto, o documentário pode se encaixar na produção jornalística, e é desta forma que 

ele será trabalhado neste TCC, com o objetivo de identificar os pontos de vista de cada 
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personagem entrevistado para construir uma narrativa que leve a diferentes pontos de vista 

pelos espectadores, sem deixar de salientar os aspectos jornalísticos, mas também se utilizando 

de recursos audiovisuais interativos para tornar a produção interessante aos olhos de quem a 

assiste. 

 

2.2 JORNALISMO E DOCUMENTÁRIO INSERIDOS NO MUNDO WEB 

 

 As plataformas digitais ajudaram a disseminar múltiplas vertentes de 

multimidialidade18 e multilinearidade19, que permitem a pluralização de pontos de vista. No 

âmbito do jornalismo, a prática na web possui diversos nomes, como ciberjornalismo, 

jornalismo eletrônico, jornalismo digital, jornalismo hipertextual e jornalismo online, como 

indicam Palacios, Mielniczuk, Barbosa, Ribas e Narita (2002).  

 Os autores acima também apontam três fases iniciais na história do webjornalismo: 1) 

a do modelo transpositivo, caracterizada em sua maioria por reproduções de trechos de jornais 

impressos na Internet; 2) a da metáfora, em que os produtos jornalísticos passam a incorporar 

características oferecidas pela rede, com editorias específicas e algumas características do 

hipertexto20 e 3) a fase da constituição do webjornalismo em si, na qual começam a surgir 

iniciativas destinadas exclusivamente à Internet, como por exemplo o site jornalístico 

www.msnbc.com, que foi criado pela fusão entre Microsoft e NBC na segunda metade da 

década de 1990 (PALACIOS et al, 2002). Atualmente (2021) novas fases foram sendo 

caracterizadas, em função, em especial, dos avanços da tecnologia digital, do uso intensivo de 

redes sociais digitais, das novas formas de consumo da informação etc. 

 O estudo das características do webjornalismo se dá por diversos autores. Um dos 

pioneiros destes estudos no Brasil, Palacios (1999), define a multimidialidade/convergência, 

interatividade, hipertextualidade, personalização e memórias como elementos do jornalismo 

para a web. Bardoel e Deuze (2000) apontam quatro elementos, abrangendo a interatividade, a 

                                                

18 De acordo com Salaverría (2014), a multimidialidade pode ser definida como a associação de pelo menos dois 

tipos de linguagem em apenas uma mensagem. Ou seja, qualquer mensagem que não seja monomédia (com um 

único tipo de linguagem), pode ser considerada pelo autor como multimédia. 

 
19 A multilinearidade é definida por Alexander (2011) como uma característica presente nas narrativas digitais, a 

partir do emprego do hipertexto e da hipermídia. Ela funciona como um atributo que permite guiar a contação da 

história por uma perspectiva não-linear, e ao mesmo tempo, em múltiplos níveis de tempo. 

 

20 O dicionário Oxford Languages define o hipertexto como a apresentação de informações escritas, organizada 

de tal maneira que o leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas possíveis 

entre blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um encadeamento linear único. 

http://www.msnbc.com/
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customização de conteúdo, a hipertextualidade e a multimidialidade. O livro "Webjornalismo  

- 7 caraterísticas que marcam a diferença” (CANAVILHAS, 2014), construído por sete 

autores de nacionalidades diferentes, indicam atributos que corroboram com as definições 

anteriores: a hipertextualidade, a multimidialidade, a interatividade, a memória, a 

instantaneidade, a personalização e por fim, a ubiquidade.  

 Canavilhas (2014) elucida o contexto de hipertexto como uma "tessitura informativa 

formada por um conjunto de blocos informativos ligados através de hiperligações (links)” 

(2014, p. 4). A principal potencialidade do hipertexto, segundo Dalmonte (2005), é a 

possibilidade de criar a interconexão de discursos, de acordo com os critérios do usuário que 

consome o conteúdo jornalístico. É graças ao hipertexto que a linearidade pode ser rompida, 

tornando a interação menos complexa, com a possibilidade de dar novos sentidos às conexões 

criadas a partir de palavras, fotografias, páginas, gráficos, sons, e diversos outros elementos. 

No entanto, o hipertexto também pode criar uma certa confusão no criador do conteúdo, por 

isso é preciso atenção no momento de disponibilizar os caminhos da narrativa para não se 

“perder” nesse processo (NOGUEIRA; MALLMANN, 2013). 

 A conceituação de multimidialidade é realizada por Salaverría (2014) de acordo com 

três interpretações: como multiplataforma, como polivalência e como combinação de 

linguagens. A primeira se refere aos casos em que diferentes meios da mesma instituição 

jornalística realizam um trabalho conjunto por meio da articulação de suas coberturas 

informativas, coordenando estratégias para um resultado em conjunto. A segunda interpretação 

descreve o novo perfil do profissional que exerce o jornalismo, que designa papéis que antes 

eram desempenhados por outros profissionais, ou seja, praticam atividades para meios distintos, 

ou sem especialização informativa de um tema só, ou ainda trabalha com várias funções em 

uma mesma instituição. A terceira e última interpretação se refere à combinação de pelo menos 

dois tipos de linguagens ou formatos no mesmo conteúdo (SALAVERRÍA, 2014). 

 A interatividade é uma das características fundamentais quando se fala em comunicação 

na web, além de um conceito chave para a análise do jornalismo atual. Rost define a 

interatividade como “ponte entre o meio e os leitores/utilizadores” (2014, p. 53), porque aborda 

a relação entre as duas partes e é capaz de analisar diferentes esferas de seleção, intervenção e 

participação nos conteúdos abordados. Ela funciona como a capacidade que um meio de 

comunicação tem de gradualmente dar ou transferir poder aos usuários, tanto na seleção de 

conteúdos como nas possibilidades de comunicação e expressão (ROST, 2006). O autor ainda 

divide a interatividade em dois tipos: a seletiva, que se refere às opções e possibilidades de 

controle do utilizador/leitor sobre os processos de recepção do conteúdo, ou seja, quanto 
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maiores as opções de acesso — e mais ajustáveis à necessidade do utilizador —, maior o grau 

da interatividade seletiva. O segundo tipo se refere à interatividade comunicativa, que 

representa “as possibilidades de comunicação e expressão que o utilizador tem entre os 

conteúdos do meio” (ROST, 2014, p. 58). Ele se manifesta em comentários nas notícias, perfis 

em redes sociais coletivas, entre outras interações. 

 Outra parte constituinte do webjornalismo é a memória. Palacios interpreta o jornalismo 

como “memória em ato, memória enraizada no concreto, no espaço, na imagem, no objeto, 

atualidade singularizada, presente vivido e transformado em notícia que amanhã será passado 

relatado” (2014, p. 91). Esse relato foi passando por transformações e meios diferentes, se 

tornando contínuo e sem interrupções na rádio, televisão e web durante as coberturas 

jornalísticas por sete dias da semana, 24 horas por dia. O ambiente web abre um espaço sem 

limitações para circulação de conteúdos noticiosos, e permite a disponibilização de informações 

de maneira imediata, mesmo que estas sejam antigas, através dos materiais de arquivo 

(PALACIOS et al, 2002). 

 A conceituação de instantaneidade se relaciona com velocidade e dinamismo. À medida 

em que as tecnologias velozes foram se moldando na atualidade, o trabalho jornalístico também 

mudou, apesar de ter a velocidade como característica intrínseca da profissão. De acordo com 

Bradshaw (2014), a instantaneidade está presente não só nas redações, na pressa em publicar 

notícias o quanto antes, mas também no consumo dessas notícias e, sobretudo, na distribuição 

imediata delas. A veiculação instantânea de conteúdos possibilita ao usuário descobrir a 

informação quase em tempo real (PALACIOS et al, 2002). 

 A personalização no ciberjornalismo consiste na configuração de produtos e conteúdos 

centrados nos interesses individuais do usuário, com base no perfil de cada um. (NOGUEIRA, 

MALLMANN, 2013). Essa característica tem o foco na relevância de conteúdos, e a 

personalização de experiências informativas, segundo Lorenz (2014), pode ter formas e 

extensões diversas, e as mais comuns são a seleção feita pelo usuário de temas relevantes para 

a criação de uma página baseada em preferências individuais. Outras formas de personalização 

estão presentes na rede, como a alteração de tamanhos de fonte e até mesmo da cor das palavras.  

 O último aspecto do webjornalismo indicada na obra de Canavilhas (2014) é a 

ubiquidade. Pavlik (2014) explica que o termo significa “ser encontrado em todo lugar” (p. 

160). No contexto midiático, essa característica resulta na facilidade do acesso a uma rede 

interativa de comunicação, por qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Além de acessar 

conteúdos diversos, os usuários/interagentes também podem participar e contribuir com o 

compartilhamento de conteúdos e distribuição global de temas. No âmbito noticioso, a 
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ubiquidade está presente em uma série de casos em que os próprios cidadãos fornecem 

informações, seja por fotografias, vídeos ou áudios, para complementar conteúdos jornalísticos 

e midiáticos.  

 O surgimento das tecnologias digitais de comunicação proporcionou novos caminhos 

para a produção de documentários, que se apropriaram das características do webjornalismo 

para moldar novas formas do fazer documental. As ferramentas audiovisuais que a Internet 

proporcionou para os usuários em meados dos anos 2000, como transmissão e reprodução de 

vídeos, mudou a incorporação de conteúdos na produção de documentários, que passaram a 

utilizar elementos específicos do ambiente digital e do webjornalismo, como interatividade, 

convergência, memória de banco de dados e hipertextualidade. Esses recursos são capazes de 

ampliar a abordagem de contextos e permitir a possibilidade de participação dos espectadores, 

potencializando a compreensão do conteúdo e das questões levantadas pela narrativa 

(SPINELI, 2013).  

O webdocumentário ou webdoc se torna então um aglomerado de recursos empregados 

em uma narrativa. De acordo com Ribas (2003, p. 5), o documentário para web “oferece ao 

usuário uma estrutura multidimensional de informações interconectadas”, com possibilidades 

de mesclar texto, fotografias, imagens estáticas e em movimento. Além disso, o documentário 

para a web permite que o espectador escolha diferentes caminhos, e dá liberdade para a 

construção da compreensão do tema a partir de diversas escolhas próprias (RIBAS, 2003). 

 Gifreu (2011) define o documentário interativo como “aplicações interativas online ou 

offline, realizadas com a intenção de representar a realidade com mecanismos próprios 

denominados modalidades de navegação e interação, em função do grau de participação que 

contemplam” (GIFREU, 2011, p. 199, tradução nossa). O autor também aponta que os 

documentários multimídia interativos têm a intenção de representar e, ao mesmo tempo, 

interagir com a realidade, a partir da utilização de conjuntos de técnicas ou modos que se 

convertem no elemento-chave para alcançar os objetivos da produção documental (GIFREU, 

2011, p. 199, tradução nossa). Essa interação é capaz de oferecer diversos níveis de 

aprofundamento ao usuário, sem necessariamente sobrepor temas, dando ao receptor do 

conteúdo a capacidade quase ilimitada de armazenamento de dados que podem ser acessados 

com facilidade (RIBAS, 2003).  

 Os documentários produzidos para o ambiente digital possuem micronarrativas não-

lineares, já que o usuário pode fazer escolhas e associações entre informações para traçar um 

caminho único de interpretação. Essas micronarrativas, segundo Ribas (2003), organizam o 

conteúdo de forma fragmentada, mas ao mesmo tempo articulada na totalidade do produto, a 
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partir da integração proposital de formatos diversos e do oferecimento de vários níveis de 

aprofundamento no tema. Essa estrutura narrativa auxilia, de acordo com a autora, na 

aproximação do espectador com o conteúdo, possibilitando uma navegação hipertextual numa 

situação interativa e multimidiática.  

 Bauer (2011) classifica os webdocumentários em dois tipos: projetos interativos e 

projetos participativos. Os interativos integram as particularidades da web, oferecendo ao 

espectador opções de navegação totalmente personalizáveis. Os participativos são aqueles que 

“preveem a coprodução e a cocriação do documentário pelo internauta/espectador” (BAUER, 

2011, p. 92), ou seja, promovem a participação e interação dos usuários com os personagens 

da narrativa, por meio de chats, bate-papos ou outras tecnologias. O autor explicita que esses 

dois modelos podem convergir, pois situam o internauta em uma posição mais ativa do que os 

documentários tradicionais. O jornalista aponta também os aspectos transversais a esses dois 

modos de produção webdocumental: a não linearidade do discurso narrativo e a aplicação de 

“formas de expressão” diversas (BAUER, 2011). 

 O aspecto da não linearidade é proporcionado pelas possibilidades infinitas da Internet 

(EMERIM, CAVENAGHI, 2012). Essa leitura pelo espectador é proporcionada pelas 

características do suporte hipertextual, nas quais os receptores do conteúdo se engajam num 

processo de interconexão entre as possibilidades do ciberespaço (GREGOLIN; SACRINI; 

TOMBA, 2002). Bauer (2011) define a não-linearidade pelo não-estabelecimento ou 

estabelecimento parcial da ordem de acesso às informações, sendo ditada pelo consumidor, 

através das suas escolhas de interação com a interface. No entanto, o autor reitera que o preceito 

da linearidade continua presente, resultando na inter-relação de caminhos e trechos narrativos 

lineares pelos quais o usuário percorre. 

 O uso de outras formas de expressão além do audiovisual é o segundo aspecto intrínseco 

aos dois modos de se fazer webdocumentário elencados neste capítulo. Essa característica é um 

diferencial importante, já que os documentários tradicionais são produzidos apenas com som e 

imagem em movimento. O documentário para a web ganha um leque de formas de expressão, 

ampliando as ferramentas e possibilidades ao alcance do documentarista (BAUER, 2011). 

Gregolin, Sacrini e Tomba (2002) indicam que não existem modelos fechados que sirvam de 

parâmetro para identificar os produtos para web numa definição clara e objetiva. Esse 

experimentalismo se torna um trunfo da produção do webdocumentário. Recursos como texto, 

hiperlinks, sons variados, imagens, desenhos, gráficos, mapas, apresentações de slides e 

animações dão uma vasta criação de possibilidades para a produção. 
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3 A PRODUÇÃO JORNALÍSTICA 

 

 Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Paraná e nas leituras e estudos realizados durante a produção da 

disciplina TCC I, a proposta deste trabalho de conclusão é a produção de um documentário para 

a web (com recursos que englobam a multimidialidade, como fotos, vídeos, áudios e hiperlinks, 

e a interatividade) sobre a precarização dos direitos trabalhistas de entregadores que prestam 

serviços para empresas-aplicativo.  

 O objetivo deste projeto é fazer a cobertura jornalística da falta de proteção laboral dos 

trabalhadores, e discutir formas de mobilização e resolução para que esses prestadores de 

serviço tenham direitos trabalhistas dignos. Essa cobertura se dará por meio de entrevistas com 

especialistas sobre o tema (advogados trabalhistas) e personagens que exemplifiquem a rotina 

dos entregadores. A ideia é de que a produção atinja o público consumidor dos serviços de 

entrega de comida e mercadorias por aplicativo, para que o impacto na reflexão sobre como 

funciona na prática o trabalho de pessoas que saem às ruas para entregar produtos com rapidez 

e qualidade ao cliente final seja maior. 

 A etapa teórica deste TCC, exposta neste documento, contou com leituras sobre 

cronologia da globalização, sendo as principais fontes consultadas os artigos de Octavio Ianni, 

como por exemplo, Globalização: novo paradigma das ciências sociais (1994), Globalização 

e neoliberalismo (1998) e As ciências sociais na época da globalização (1998). Outro autor 

que auxiliou na conceituação da globalização foi Manuel Castells, com a trilogia A Era da 

Informação: Economia, Sociedade e Cultura, a partir do livro A sociedade em rede (2002), que 

traz o aporte histórico do contexto da economia global e das consequências das novas 

tecnologias para a sociedade.  

 Para apoiar a construção do conceito de neoliberalismo, foram lidos principalmente os 

autores David Ibarra, com o artigo O neoliberalismo na América Latina (2011), Ângela Maria 

de Sousa Lima, com a obra Os impactos da globalização no mundo do trabalho (2020) e Luiz 

Filgueiras, com o texto O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do modelo 

econômico (2006), para ilustrar como o modelo econômico neoliberal se tornou dominante na 

contemporaneidade política do nosso país. Ao abordar a terceirização e flexibilização de 

direitos trabalhistas ao longo da história do Brasil, foram estudados como apoio o artigo 

Reforma trabalhista e retração de direitos no Brasil contemporâneo (2021), de Valdeter Souto 

Severo e Davide Carbonai, que assinala o aporte laboral e cronológico das mudanças 

proporcionadas pelas reformas trabalhistas ao longo dos mandatos de presidentes do país; e o 
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artigo de opinião escrito por Jorge Luiz Souto Maior, intitulado É preciso enfrentar os 

argumentos a favor do retrocesso da condição humana (2018), que busca entender as reais 

motivações por trás de tantas alterações nas leis relacionadas ao mundo do trabalho.  

 Em relação à concepção de plataformização, conceito-chave para elencar o “espaço” no 

qual ocorre a globalização, foram realizadas leituras de Anne Helmond, com o artigo The 

Platformization of the Web: Making Web Data Platform Ready (“A plataformização da web: 

tornando a plataforma de dados da web pronta”, em tradução livre), de 2005; da entrevista 

realizada pela autora José Van Dijck em 2019 sobre o livro The Platform Society: Public Values 

in a Connective World (“A sociedade plataforma, valores públicos em um mundo conectivo”, 

em tradução livre), de 2018; e o artigo escrito por Ludmila Costhek Abílio, Henrique Amorim 

e Rafael Grohmann, Uberização e plataformização do trabalho no Brasil: conceitos, processos 

e formas (2021), que auxiliou na introdução do conceito de uberização nas plataformas de 

prestação de serviços. Sobre a uberização e a gig economy, conceitos centrais do presente 

projeto de pesquisa, foram lidos diversos autores, com destaque para Uberização: 

informacionalização e o trabalhador just-in-time (2021), e Uberização: Do empreendedorismo 

para o autogerenciamento subordinado, da autora Ludmila Costhek Abílio, e a carta de 

conjuntura A gig economuy no Brasil: uma abordagem inicial para o setor de transporte 

(2021), de Geraldo Góes, Antony Firmino e Felipe Martins. 

 Em relação ao referencial teórico relacionado aos conceitos jornalísticos deste trabalho, 

foram estudados principalmente os conceitos de documentário e webdocumentário, para 

entender as nuances de cada um, e como o jornalismo se encaixa na prática dessas duas 

modalidades. Sobre documentário, os principais autores consultados foram Bill Nichols, com 

o livro Introdução ao documentário (2005), que auxiliou nas definições que serviram como 

base do estudo do fazer documental; Manuela Penafria, com o livro O filme documentário. 

História, identidade, tecnologia (1999); e Cristina Teixeira Vieira de Melo, com o artigo O 

documentário como gênero audiovisual (2002), para elencar as principais características sobre 

o gênero. A conceituação sobre o documentário como gênero jornalístico foi realizada 

principalmente a partir da pesquisa realizada por Cristina Teixeira Vieira de Melo, Isaltina 

Mello Gomes e Wilma Morais, chamada de O documentário jornalístico, gênero 

essencialmente autoral (2001), que serviu como respaldo para identificar características 

próprias da produção documental como um gênero jornalístico. A caracterização do 

webjornalismo se deu a partir do artigo Um mapeamento de características e tendências no 

jornalismo online brasileiro e português (2002), de Marcos Palacios, Luciana Mielniczuk, 

Suzana Barbosa, Beatriz Ribas e Sandra Narita, que auxiliou no entendimento das fases desse 
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formato. Além disso, foi utilizado como referência o livro Webjornalismo - 7 caraterísticas que 

marcam a diferença (2014), organizado por João Canavilhas, que reúne textos de Ramón 

Salaverría, Alejandro Rost, Marcos Palacios, Paul Bradshaw, Mirko Lorenz e John Pavlik, para 

elencar os principais aspectos do jornalismo construído para a web. A concepção de 

webdocumentário, por sua vez, foi construída a partir do artigo Contribuições para uma 

definição do conceito de Web Documentário (2003), de Beatriz Ribas; do texto O documentário 

multimídia interativo como discurso sobre a não ficção interativa: para uma proposta de 

definição e categorização do gênero emergente (2011, tradução nossa), de Arnau Gifreu; e o 

artigo Os webdocumentários e as novas possibilidades da narrativa documental (2011), de 

Marcelo Bauer. 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DO WEBDOC 

 

A organização do produto jornalístico final teve início com as leituras específicas 

mencionadas no tópico anterior, que serviram como um aporte necessário de informações 

relacionadas ao tema e ao formato escolhido para a produção, e consequentemente, auxiliarão 

na realização prática do projeto. Após essa etapa de fundamentação teórica, em relação ao 

TCCII, segui em busca de fontes para as entrevistas, de modo presencial, dando prioridade para 

a conversa com os entregadores. Com os especialistas, preferi seguir a linha das entrevistas 

online, já que a agenda da maioria dos entrevistados era pouco flexível. 

Depois dessa fase, foram realizadas as seguintes atividades: decupagem das entrevistas 

para posterior definição dos desdobramentos da parte interativa do webdocumentário, produção 

de conteúdo audiovisual secundário (a partir de imagens e áudios dos burburinhos das ruas, e 

da movimentação dos trabalhadores enquanto estão em suas funções de prestação de serviços), 

e definição de um domínio para abarcar o documentário para web. O cronograma previsto para 

esses passos foi de cerca de 30 dias para a realização de todas as entrevistas e coleta das imagens 

e sons/áudios. Com essa fase concluída, o planejamento e montagem do domínio e da 

plataforma que hospeda todo o conteúdo se iniciou. 

As entrevistas foram realizadas de maneira semiestruturada, ou seja, a interação com os 

entrevistados se torna mais fluida a partir de perguntas desenvolvidas previamente, porém 

mantive a liberdade de seguir em um bate-papo com as fontes. As fontes entrevistadas se 

dividiram em três grupos: especialistas, personagens e representantes de movimentos. Os 

especialistas são da área do Direito, especificamente o direito trabalhista, advogados que têm 

experiência com o estudo das leis e das flexibilizações laborais do mundo do trabalho. A 
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proposta foi de pelo menos dois nomes para abordar a história da Consolidação das Leis do 

Trabalho e o desmonte dela nos anos que se sucederam. Também foi entrevistada uma 

economista para analisar as mudanças da gig economy nas relações laborais da atualidade. Em 

relação aos personagens, a proposta foi de manter o foco na rotina de três entregadores, a partir 

do relato de suas histórias de vida e experiências enquanto trabalhadores que prestam serviços 

para os aplicativos. Desse modo, as entrevistas foram realizadas com os próprios entregadores, 

de maneira presencial. Além disso, optei pela entrevista também presencial com o fundador da 

cooperativa SafeCoop, em Curitiba, uma organização que busca quebrar paradigmas e enfrentar 

o sistema de trabalho imposto pelas empresas-aplicativo. O membro da associação Motoboys 

do Bem e entregador desde o início das atividades dos aplicativos em Curitiba, Rubens 

Rodrigues, também foi uma fonte importante para apontar formas de superar a uberização, e 

sua entrevista foi de forma online porque ele se encontrava fora do país. 

O webdocumentário foi hospedado em um site, construído e programado por terceiros, 

dividido em uma página inicial, chamada de landing page, a primeira a ser visualizada pelos 

espectadores; uma página para expor dados no formato de infográficos interativos para embasar 

e detalhar o número de pessoas em condições de trabalho flexibilizado na entrega de 

mercadorias e refeições; e por fim, uma página com detalhes sobre o projeto. A ideia da landing 

page é provocar no público uma sensação de rapidez e velocidade, a partir de um mapa 

interativo, no qual o espectador pode escolher o vídeo que quer acessar por primeiro. Os vídeos 

são compostos por um conteúdo principal, mais longo e embasado, e outros dois conteúdos 

menores, chamados de “drops”, com foco maior na rotina dos entregadores e na percepção dos 

especialistas sobre o tema. A ideia é que as transições do site sejam leves, e lembrem um mapa 

de aplicativo, para dar a sensação de movimento ao site. 

 

3.2 MATERIAIS QUE INSPIRAM 

 

Durante o processo de pesquisa, tive contato com algumas produções de 

webdocumentários realizadas, que me inspiraram a imaginar o formato do meu projeto de 

pesquisa com grande entusiasmo. 

O webdoc Flint Is a Place (2018), hospedado no site www.flintisaplace.com, explora 

uma grande variedade de mídias diferentes, e conta diversas histórias de maneira intimista sobre 

a cidade de Flint, em Michigan, nos Estados Unidos. Apesar da interface da plataforma parecer 

simples, os sons de pano de fundo e a maneira como os episódios do webdoc foram divididos 

http://flintisaplace.com/
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são repletos de movimento e dão a sensação de urgência para o conteúdo, o que me inspira a 

abordar essas características também.  

Outra produção inspiradora é o webdocumentário The Last Generation (2018), que 

pode ser acessado pelo site www.apps.frontline.org/the-last-generation. A plataforma deste 

webdoc funciona de maneira que o espectador pode rolar o scroll do mouse e percorrer os olhos 

por vídeos e textos mesclados na página inicial, o que dá uma base sobre o tema abordado: a 

vida de três crianças que moram nas Ilhas Marshall e perderam seus lares para a elevação dos 

mares na região. O webdoc se divide em presente, passado e futuro, nos quais cada criança 

conta um pouco sobre a sua experiência de vida. Essa produção é extremamente inspiradora, 

pois aborda diversos elementos multimídia, misturando conteúdo audiovisual com gráficos e 

localizações geográficas, além de dar um importante espaço ao som. A produção ainda vai 

além, e consegue contar as histórias de uma maneira leve e muito interativa, como por exemplo, 

por meio de um desenho feito para explicar como o nível dos mares se elevou ao longo do 

tempo. Mesmo com diversos recursos empregados em cada episódio da produção, ela 

permanece fácil de ser conduzida pelo espectador, e é muito interessante, pois desperta a 

vontade de continuar assistindo o conteúdo.  

Outro material importante para a minha inspiração foi o TCC do aluno egresso do Curso 

de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná, Plínio Luís Pereira Lopes, que 

criou o webdoc Depois de Lorenzo (2017), disponível no site www.depoisdelorenzo.com.br, 

ou no canal do YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=TuJL-dbjxcU), um produto com 

o objetivo de divulgar informações e histórias de vida relacionadas à adrenoleucodistrofia, uma 

doença genética rara. A plataforma idealizada pelo Plínio me auxiliou na visualização do meu 

projeto, e o trabalho teórico realizado por ele também foi de grande ajuda para criar uma base 

sobre a definição de webdocumentário.  

Esses materiais me inspiram principalmente pelo modo como as características 

presentes no webdocumentário foram inseridas no contexto das histórias contadas, abordando 

a interatividade de uma maneira extremamente descomplicada e fácil para o leitor interpretar. 

Além disso, a não-linearidade das histórias funciona muito bem, já que o público pode escolher 

diferentes caminhos na compreensão do conteúdo e ainda sim entender todos os aspectos das 

histórias apresentadas.  

 

3.3 RELATO DA EXPERIÊNCIA PÓS-PRODUÇÃO 

 

http://apps.frontline.org/the-last-generation/
http://www.depoisdelorenzo.com.br/
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A produção deste Trabalho de Conclusão de Curso se iniciou no segundo semestre de 

2021, e foi finalizado em maio de 2022. Durante esse período, o mundo viveu uma certa 

estabilização em relação à pandemia do novo Coronavírus. Mesmo assim, o cenário pandêmico 

foi um agravante para que a produção se tornasse híbrida, com algumas entrevistas realizadas 

por plataformas digitais e outras presencialmente. A ideia inicial era sair às ruas e acompanhar 

a rotina de entregadores durante o dia e a noite, mas foi preciso abrir mão desse desafio, 

principalmente em razão dos perigos que esse acompanhamento poderia envolver, e da falta de 

tempo durante a semana para a realização das filmagens. 

 O semestre mais curto também foi decisivo para diminuir as expectativas e começar a 

pensar com os pés no chão, no que poderia ser realizado em um período tão reduzido. A divisão 

das entrevistas acabou funcionando bem, já que os especialistas foram gravados via Zoom, e 

os personagens puderam ser gravados de maneira presencial, em shoppings da cidade. A 

escolha do local foi um grande problema, pois os equipamentos utilizados eram emprestados, 

e era preciso escolher um local seguro. Apesar da segurança dos shoppings, o ruído do local 

atrapalhou a nitidez da gravação de voz dos entrevistados.  

 Em relação às fontes, algumas dificuldades foram encontradas no caminho. Encontrar 

especialistas na área não foi difícil, já que a pesquisa do TCC 1 me permitiu conhecer diversos 

nomes da área, que foram muito solícitos para participar do projeto. Já com os entregadores, 

tive mais dificuldade. Apesar de o trabalho conter três entrevistas, foram realizadas quatro. Um 

dos trabalhadores preferiu não autorizar a sua participação, pois acreditou que o tema, de 

alguma maneira, era pejorativo para a classe. Entre os entregadores entrevistados que toparam 

conversar, apenas um permitiu uma entrevista mais aprofundada, e os outros optaram pela 

brevidade. Mas todas as conversas foram extremamente importantes para o resultado final do 

projeto.  

 A construção do site foi realizada em conjunto com um colega programador, já que não 

possuo conhecimento algum da área. Em conjunto, nós imaginamos uma plataforma interativa 

e foi possível colocar no ar o portal que abriga o webdocumentário. Apesar de imaginar que 

essa etapa seria complexa e difícil, ela me surpreendeu por ser rápida e abarcar todos os 

elementos que eu planejei. 

 Mesmo com todos os obstáculos, a trajetória de construção deste TCC II foi muito 

intensa e satisfatória, pensada em cada detalhe para abordar o tema de uma maneira que não 

fosse maçante para os espectadores e tivesse relevância jornalística, social e de pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil, de acordo com dados baseados no 4º trimestre de 2021, cerca de 25,9 milhões 

de pessoas trabalham por conta própria. Do total da população ocupada no país, essa quantidade 

representa 27,1%, ou seja, 3 em cada 10 brasileiros são mais vulneráveis em relação às leis 

trabalhistas, e podem apresentar oscilações de renda, além de baixa proteção. 

 No setor de transporte de mercadorias, foco principal deste Trabalho de Conclusão de 

Curso, pesquisas da PNAD Contínua, realizada pelo IBGE, indicam que no segundo trimestre 

de 2021, cerca de 278 mil pessoas estavam em atuação. A grande maioria desses trabalhadores 

presta serviços para empresas-aplicativo, aquelas famosas que já são comuns na nossa rotina. 

iFood, Rappi, James, 99Food e tantas outras plataformas são responsáveis por milhares de 

entregadores, e cruciais para a obtenção de renda dessas pessoas. 

 Mesmo com essa grande responsabilidade, as empresas-aplicativo pecam no quesito 

proteção. Além de vender um discurso de autonomia e empreendedorismo, elas prestam 

pouquíssimo suporte para os entregadores que alimentam a força de trabalho das plataformas, 

e não parecem abertas para mudança. 

 Refletir sobre esse tema é de extrema importância nos dias de hoje, em que tudo o que 

fazemos envolve aplicativos e tecnologia. O modelo de economia neoliberal e as crescentes 

intervenções do governo brasileiro nas leis trabalhistas intensificaram o processo de uberização 

e precisam ser discutidas para que seja possível enxergar um caminho viável para os 

trabalhadores, que não podem ter seus direitos sociais retirados sem luta.  

 Para ampliar a discussão sobre todo esse processo e disseminar os anseios da categoria 

dos entregadores, o objetivo deste projeto foi o de evidenciar a realidade dos trabalhadores sob 

a perspectiva da trajetória e rotina deles, com embasamento aprofundado nas áreas do Direito 

e da Economia, que permeiam esse debate. Através do webdocumentário, foi possível entender 

o panorama geral do tema, e conhecer entregadores e especialistas no assunto, tornando a 

interpretação do espectador mais completa. 

 Além disso, este trabalho amplia as percepções sobre o webjornalismo e as suas 

características, pois estamos cada vez mais imersos num mundo globalizado, e o jornalismo 

para a web é uma alternativa ascendente para contar histórias e difundir produções jornalísticas 

para públicos mais jovens que buscam por elementos interativos e diferentes.  

 A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso I produziu este documento teórico, 

que foi utilizado como planejamento inicial do projeto. As pesquisas sobre globalização, 
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neoliberalismo, uberização, Gig Economy, e leis trabalhistas embasaram o conhecimento 

necessário para desenvolver o roteiro das entrevistas e entender o panorama geral sobre o tema. 

 Em conjunto com esse estudo, as áreas do webjornalismo e do documentário 

audiovisual foram pesquisadas para que a produção jornalística cumprisse com os formatos 

propostos e evidenciassem o papel do jornalismo no modo de produção dos conteúdos, desde 

a seleção de fontes até a montagem do produto final. 

 O produto teórico deste projeto foi cercado de obstáculos. Dentro do contexto 

pandêmico, sofri uma perda familiar e precisei me afastar do projeto para retomar a saúde 

mental e cuidar de mim mesma. Retomei a produção no final de 2021, e assim pude dar 

continuidade ao estudo do tema, que foi profundo e embasado por diversos autores, através de 

livros, artigos, teses, dissertações, notícias e outros meios.  

 O Trabalho de Conclusão de Curso II consistiu na produção de um webdocumentário 

hospedado numa plataforma digital para dar ao espectador a liberdade de escolher como assistir 

o conteúdo, conferindo multilinearidade ao tema. Além de abordar a rotina e os anseios dos 

entregadores, os especialistas foram responsáveis por oferecer uma base teórica sobre a 

uberização e os impactos da economia nesse modelo. Outra abordagem também foi retratada, 

a de possíveis caminhos para solucionar ou pelo menos amenizar os problemas enfrentados 

pelos trabalhadores, como a criação de cooperativas e associações para regulamentação do 

trabalho dos entregadores. 

 Para chegar na etapa de finalização da produção jornalística e do projeto de pesquisa, 

foi necessário passar pelos objetivos específicos do trabalho. Os dois primeiros foram 

necessários para embasamento e contextualização do tema e formato escolhidos, e os dois 

últimos objetivos deram vida ao trabalho, através da coleta de informações através das 

entrevistas, da edição do material para se encaixar no formato desejado, e da idealização de um 

site que pudesse abarcar recursos multimídia dentro do webdocumentário. Assim, foi possível 

elencar o tema e promover a interação e o debate do público. 

 A construção do webdoc passou por alguns desafios, como encontrar fontes que 

falassem abertamente sobre o tema, e a montagem de um site que tivesse uma diagramação 

passível de interatividade. Algumas questões poderiam ser melhor trabalhadas, como a 

presença de mais entrevistas com entregadores, e mais filmagens de campo, dos trabalhadores 

na rua, fazendo as entregas. 

 O webdocumentário “Quanto vale a sua entrega?” 

(www.quantovaleasuaentrega.com.br) buscou apresentar a realidade dos entregadores de 

aplicativo sob a ótica de suas próprias experiências e vivências nas ruas, e ressaltar como a 

http://www.quantovaleasuaentrega.com.br/
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sociedade chegou nos moldes de hoje, com a disseminação da economia de compartilhamento 

pelo mundo, e de iniciativas públicas e privadas que promoveram a flexibilização de medidas. 

Espera-se que esse trabalho sirva como uma fonte de informação relevante sobre um assunto 

que impacta milhares trabalhadores pelo Brasil e que precisa ser colocado em pauta para que 

mudanças efetivas possam acontecer. 
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