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Resumo 
Pretende-se neste artigo, abordar reflexões ao tema o futuro do trabalho, relações de trabalho e uberização, 
as novas tecnologias e a aplicação da legislação brasileira, Análise das tradicionais relações de emprego 
reguladas nos artigos 3° da CLT. Procura-se afastar a tese de que a UBER e empresas similares (que se 
auto-intitulem ser empresas de tecnologia,) trata-se na verdade de uma empresa de transporte que não 
apenas fornece plataforma de mediação entre motorista e seus clientes. 
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1        Introdução 
         

        A contratação de serviços de diferentes naturezas, por meio de aplicativos para 
celulares e sites na internet tornou-se corrente. Por conseguinte, cresce tanto o número 
de trabalhadores que ofertam serviços daquela maneira, como, o de empresas que 
desenvolvem e administram sites e aplicativos, tirando proveito econômico ao mediar a 
relação entre prestador/tomador. O alastramento desta nova maneira de se prestar 
serviços ganhou notoriedade, inclusive com a popularização do termo “UBERIZAÇÃO” 
trabalho mediado por aplicativos e plataformas digitais que cresce no mundo todo e vem 
despertando debates. 

O fenômeno uberização e um arranjo alternativo de emprego e sendo uma nova 
forma de contratação de trabalho na qual a execução de atividades tradicionais como 
transporte, por exemplo, é canalizada por aplicativos e gerenciada por empresas que 
também intervêm na definição de padrões mínimos de qualidade de serviço, na seleção 
e gestão da força de trabalho. 

        
2      MATERIAIS E MÉTODOS 
 
            Os objetivos específicos deste trabalho é a discussão do fenômeno da 
“Uberização” das relações de trabalho, que abrange o uso de novas tecnologias e a 
prestação de trabalho a partir do uso de aplicativos que fazem a intermediação entre o 
usuário e o trabalhador, tais como o Uber. 
          Para o desenvolvimento do trabalho, além da bibliografia relativa ao tema, foram 
selecionadas decisões proferidas por Tribunais do trabalho de casos que discutiam o 
reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista e a empresa Uber, sendo que a 
decisão julgou procedente o pedido.  
      As novas tecnologias estão a criar novas formas de subordinação jurídica que permeia 
a relação de emprego que sofre mutação desde à época da implantação do modelo 
fordista/taylorista,até os dias atuais, mas o controle direto sobre a pessoa do trabalhador 
que era um modelo militarizado agora é substituído por um controle por programação ou 
comandos, através de um algoritmo, que visa não mais uma obediência mecânica, mas 
apenas de resultados. A cobrança dessas ordens, ainda que velada, é  mais intensa, pois 
se dá na psique do trabalhador, que se vê compelido á executá-las, sob pena de perder a 
“oportunidade” que lhe é oferecida pelo aplicativo, que poderá desligá-lo do sistema a 
qualquer momento, caso ele não atenda às exigências que lhe são impostas. 
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      No modelo fordista de produção, a jornada de trabalho era predeterminada. Havia 
horário para entrar e sair, O empregado podia controlar sua vida, marcar seu 
compromisso com a família, pois sabia com antecedência o tempo em que estaria à 
disposição do empregador. Agora, o trabalhador está à disposição o tempo todo (ful time), 
por meio de smartphone, Ipads, tablets etc. 
       A relação entre trabalhador e empresa passa por uma nova nomenclatura: é uma 
relação de aliança, em uma de (re) feudalização das relações. A empresa detentora do 
capital continua explorando o trabalhador que tem somente sua força de trabalho, 
indispensável para a consecução da finalidade econômica da primeira. Por isso, com 
base na Recomendação 98 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), argumenta 
que, de tempos em tempos, faz-se necessário rever o alcance de institutos legais ou 
regulamentares que assegurem efetiva proteção aos trabalhadores, inclusive combatendo 
relações de trabalho dissimuladas, pois a tendência é que essa nova forma de trabalho 
prevaleça. 
           Para embasar a subsunção da relação de trabalho entre Uber e (aplicativos 
semelhantes) e motorista no conceito de relação de emprego, deve-se analisar o requisito 
da subordinação jurídica Art. 3° da CLT sob o ponto de vista da subordinação clássica, 
(aquele que recebe ordem direta) subordinação objetiva (consiste em integração atividade 
do trabalhador na organização da empresa mediante um vinculo contratualmente 
estabelecido) subordinação estrutural: que se manifesta pela inserção do trabalhador na 
dinâmica do tomador de seus serviços, independente de receber (ou não), suas ordens 
diretas, mas acolhendo sua dinâmica de organização e funcionamento. (Mauricio Godinho 
delgado) 
           Conclui- se que a empresa Uber submete os motoristas a controles contínuos, 
ordens quanto à forma de prestar os serviços e a treinamento, além de lhe aplicar 
sanções disciplinares em caso de descumprimento de regras ou não atendimento de 
comportamento impostos por ela. Assim, restaria configurada a subordinação e que há 
vínculo de emprego entre motorista e Uber porque as relações de trabalho junto aos 
avanços tecnológicos da sociedade, ligada em rede, apresentam “inédita técnica de 
vigilância da força de trabalho”, ou seja, uma forma de controle difuso do serviço 
prestado, que consistente na avaliação feita pelos milhares de usuários. 
           A partir do aplicativo UBER surgiu novas formas e modelo de desenvolvimento 
econômico, A UBERIZAÇÂO expressão relacionada ao modo de trabalho e novas formas 
no mundo do trabalho, uma idéia de economia compartilhada. O serviço está entre a 
multidão e os riscos da atividade econômica são coletivizados para essa multidão 
“trabalhadores-microempreendedores”. E para os consumidores o efeito é uma 
“transferência de riscos e custos não mais para outras empresas a elas subordinadas, 
mas para uma multidão de trabalhadores autônomos engajados e disponíveis para o 
trabalho” (ABÍLIO, 2017).  
            Sabe-se bem que a existência de vínculo empregatício entre os motoristas e a 
própria Uber tem sido tema relativamente freqüente nos tribunais do trabalho brasileiros e 
estrangeiros. No Brasil, vale recordar, entre várias outras, as decisões do TRT de Minas 
Gerais (3ª Região), do TRT de São Paulo (2ª Região), da 48ª Vara do Trabalho de São 
Paulo, da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo 
e a 10ª Vara do Trabalho de Gama. Reproduza-se, por todos, excerto do voto vencedor 
nos autos do Processo n. 1000123-89.2017.5.02.0038, do TRT-2 (15ª T., rel. Des. Beatriz 
de Lima Pereira), em que o Regional reconheceu o liame de emprego entre o motorista e 
a Uber do Brasil Tecnologia Ltda., a Uber International B.V. e a Uber International Holding 
B.V: 

“Se se tratasse de mera ferramenta eletrônica, por certo as demandadas não 
sugeririam o preço do serviço de transporte a ser prestado e sobre o valor sugerido 
estabeleceriam o percentual a si destinado. Também não condicionariam a 
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permanência do motorista às avaliações feitas pelos usuários do serviço de 
transporte. Simplesmente colocariam a plataforma tecnológica à disposição dos 
interessados, sem qualquer interferência no resultado do transporte fornecido, e 
pelo serviço tecnológico oferecido estabeleceriam um preço/valor fixo a ser pago 
pelo motorista pelo tempo de utilização, por exemplo,”. 
 

 Em suma a subordinação por algoritmo é uma realidade no mundo tecnológico atual e 
aguarda apenas sua regulamentação em matéria trabalhista. Em uma recente publicação 
em analise a essa temática MPT, das principais preocupações diz respeito à precarização 
dos direitos trabalhistas, sob fundamento de que a flexibilidade das condições de trabalho 
seja benéfica mais aos consumidores (usuários) de aplicativos do que aos trabalhadores.  
 

3     RESULTADO E DISCUSSÕES 
 
           As relações entre motoristas e o Uber mostram uma grande questão levantada pelo 
sociólogo; pois o desinteresse pelo vínculo de trabalho demonstra uma grande 
decadência, não só nas questões trabalhistas, mas também nas relações indivíduos e 
sociedade. (Zygmunt Bauman , 2001) 
        Para Fritzen et al (2017), se o motorista Uberizado é orientado a cumprir metas, se a 
qualidade do trabalho é controlada, se é obrigado a cumprir determinadas exigências na 
forma de prestar serviços ao cliente do aplicativo, se a jornada de trabalho é, na prática, 
majoritariamente da empresa que controla o aplicativo; e se ele é dependente daquela 
prestação de serviços para sobreviver; não resta dúvida, ele é empregado e assim deve 
ser reconhecido o vinculo. 
       A expressão contemporânea de econômia compartilhada não corresponde à 
realidade, basicamente não é verdade que o produto explorado pela empresa é 
meramente a ferramenta eletrônica. O aplicativo é uma ferramenta oferecido aos 
motoristas e o produto principal é o transporte de passageiros, e os consumidores do 
produto não são os motoristas e sim os passageiros. A UBER que fixa o valor e que 
aufere o maior lucro. 
       Diante desta inovação deve-se encarar a Uberizaçao como a CLT prevê e analisar  
os contratos diante do principio da primazia da realidade. 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
         A partir de tais conclusões, procura-se afastar a tese de que se trata de uma 
empresa que apenas fornece plataforma de mediação entre motorista e seus clientes. 
Neste sentido, a substituição do controle pessoal por formas automatizadas ou através de 
algoritmos que podem colocar fim a uma relação de emprego, sem direito ao contraditório 
e sem nenhuma participação humana, acaba deixando a classe trabalhadora ainda mais 
vulnerável, sendo um fator de aumento de violações à dignidade do trabalhador, que tem 
seu destino decidido por um sistema de informática.  
          Neste sentido, coloca-se em risco o programa constitucional que objetiva 
concretizar os direitos sociais e individuais fundamentais do ser humano (art. 7º da 
Constituição da República) 
         A empresa Uber (e similares) utiliza marketing para convencer a opinião pública de 
que se trata de empresa que prática a “economia compartilhada”, incutindo nos motoristas 
a idéia de que trabalham de forma autônoma, utilizando sua plataforma para obtenção de 
benefícios individualizados, quando, em verdade, se trata de empresa de transporte, que 
depende desses motoristas para desempenhar sua atividade fim. 
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