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Resumo 
 
A uberização, entendida aqui como uma nova tendência de modelo de organização do 
trabalho, tem impulsionado significativas mudanças na subjetividade do trabalhador. 
Considerado pelas empresas promotoras da uberização como um “parceiro”, o trabalhador 
ganha a condição de “nanoempresário-de-si” (ABÍLIO, 2017). Tendo isso em vista, novas 
formas de controle e gerenciamento do trabalho por parte do comando das empresas e também 
novos modos de resistência dos trabalhadores surgem no contexto da uberização. O propósito 
deste artigo, portanto, é discutir, mesmo que preliminarmente, alguns princípios da 
uberização relacionados à mobilização da subjetividade dos trabalhadores, considerando esse 
debate fundamental para se pensar a comunicação nas relações de trabalho contemporâneas.   
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Introdução 
 

Cientistas sociais e econômicos, tais como Abílio (2017) e Pochmann (2016), indicam 

que está em curso uma nova tendência de modelo de organização do trabalho no Brasil 

nomeada de “uberização”. Seu nome é uma alusão à empresa norte-americana Uber que 

conseguiu concretizar uma determinada forma de gestão do trabalho, atualmente, crescente 

em várias sociedades urbana industriais e capitalistas, inclusive a brasileira. 

Pode-se dizer, inicialmente, que a uberização é o resultado de uma série de 

transformações do mundo do trabalho que já tem se apresentado nas últimas décadas, 

sobretudo, como elementos centrais de um outro padrão de gestão e organização do trabalho 

conhecido por “toyotismo”. Flexibilidade, terceirização, polivalência, engajamento são 

alguns desses elementos compartilhados por ambos os modelos. 

No entanto, a uberização traz um aprofundamento maior ainda da exploração do 

trabalho ao rechaçar completamente a necessidade de vínculo empregatício, ao exigir do 
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trabalhador que assuma os riscos do empreendimento da empresa - tornando-se um “parceiro” 

do negócio - , ao transferir a responsabilidade ao consumidor pelo controle e pela avaliação 

do trabalhador e de seu trabalho realizado, dentre outras características que tornam essa nova 

forma de organização do trabalho bastante alinhada à financeirização do capitalismo 

contemporâneo. 

Dentro desse cenário, observa-se que a mobilização da subjetividade do trabalhador 

aparece como um elemento de vigilância e de subordinação dos indivíduos que realizam a 

atividade de trabalho tão ou mais importante que no modelo toyotista. Se nesse último o 

envolvimento do trabalhador à racionalidade da empresa já era considerado aspecto 

fundamental para a produtividade, no contexto da uberização o engajamento do trabalhador 

é indispensável para que o empreendimento dê certo. Ele deve se reconhecer um 

nanoempreendedor de si próprio, sempre disponível à realização do trabalho e capaz de 

gerenciar o tempo de sua vida destinado a essa tarefa. Mais do que isso, esse “colaborador 

just-in-time” (ABÍLIO, 2017), embora não tenha uma identidade profissional reconhecida 

pela empresa, é incentivado a ser porta-voz da organização, de sua marca aos consumidores 

(os quais também são, implicitamente, seus “patrões”). 

Sabe-se que as empresas modernas, mesmo aquelas que ainda não assumiram a 

uberização como seu modelo de gestão do trabalho, já exigem forte envolvimento de seus 

funcionários na vida da empresa, esperando deles uma aceitação quase que incondicional das 

diretrizes organizacionais. O comportamento dos empregados, cada vez mais, tem sido uma 

das principais preocupações das estratégias gerenciais. 

Nesse sentido, a mobilização da subjetividade do trabalhador, com o propósito de 

envolvê-lo à racionalidade da empresa e na tentativa de integrá-lo aos modos de pensar e de 

se comportar que atendam prioritariamente às diretrizes e aos objetivos estabelecidos pela 

gerência, parece já ser um elemento presente nos usos estratégicos da comunicação dirigida 

aos trabalhadores em organizações. Trata-se de um pressuposto que dialoga com estudos do 

campo da Sociologia do Trabalho, em especial com aqueles produzidos por pesquisadores 

como Danièle Linhart (2007, 2010) e Giovanni Alves (2011), os quais buscam mostrar que a 

subjetividade do trabalhador é um dos principais recursos - senão o mais importante - 

considerado na operacionalização da lógica organizativa do trabalho baseada no toyotismo. 

Pesquisadores da área da Comunicação, a exemplo de Bernard Miège (1989), Bernard 

Floris (1996) e Stéphane Olivesi (2006) concordam que as formas de administrar as relações 

sociais nas empresas foram repensadas e, consequentemente, os usos da comunicação tiveram 

que ser reconsiderados para administrar as relações de trabalho de acordo com as 

necessidades dessa nova configuração de organização do trabalho. Sob essa abordagem, esses 
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autores compartilham um mesmo pressuposto: a comunicação responde aos princípios 

estabelecidos pelas novas formas de gestão e organização do trabalho, combinando duas 

matrizes: a evolução das relações de produção e as relações de dominação nas empresas. 

A abordagem crítica sobre comunicação e trabalho nas organizações, dentro de uma 

perspectiva epistemológica, tem como principal fundamento pensar a comunicação a partir 

do trabalho, considerando-o como uma categoria central na constituição das relações sociais. 

Tendo isso em vista, as transformações do mundo do trabalho, seja em sua base estrutural e 

produtiva ou ideológica, são concebidas como elementos orientadores de diversas 

manifestações da comunicação no trabalho em contextos organizacionais. 

Nesse sentido, a emergência da uberização e os novos princípios de gestão do trabalho 

que vieram com ela apresentam-se como um novo desafio para se pensar a inter-relação entre 

comunicação e trabalho.  

O propósito deste artigo, portanto, é discutir, mesmo que preliminarmente, alguns 

princípios da uberização relacionados à mobilização da subjetividade dos trabalhadores, 

considerando esse debate fundamental para se pensar os usos da comunicação nas relações 

de trabalho contemporâneas.  

A discussão desenvolvida neste artigo apoia-se, essencialmente, em uma pesquisa 

bibliográfica relevante aos estudos do binômio comunicação e trabalho, inscritos, 

especialmente, nos campos científicos da Comunicação e da Sociologia do Trabalho, 

apresentando três momentos. 

Em primeiro lugar, trataremos sobre as principais características do modelo de 

uberização do trabalho já reconhecidos por analistas que vêm estudando esse fenômeno. Em 

um segundo momento, falaremos sobre a condição do trabalhador no contexto da uberização 

e a mobilização de sua subjetividade, dialogando com os princípios do toyotismo, pois, 

entende-se que ambos os modelos de organização do trabalho são dependentes do 

engajamento dos indivíduos que realizam a atividade de trabalho. Por fim, apresentaremos 

algumas questões mais específicas da inter-relação entre a uberização do trabalho e a 

comunicação em contextos organizacionais.   

 

A uberização como um novo modelo de organização do trabalho 

 

Considerada um modelo de organização do trabalho ainda em emergência, seja no 

Brasil ou em outros países urbano industriais, a chamada uberização faz parte de um processo 

histórico de reestruturação produtiva ocorrida durante quase todo o século XX e que se 

estende até os dias de hoje. Conforme afirma Pochmann (2016), a uberização pode ser 
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considerada a terceira forma de organização do trabalho integrada a esse processo, antecedida 

pelos modelos intitulados de fordismo e toyotismo. Ainda segundo o mesmo estudioso:  

 
O que estamos denominando de uberização é uma nova fase, que é 
praticamente a autonomização dos contratos de trabalho. É o 
trabalhador negociando individualmente com o empregador a sua 
remuneração, seu tempo de trabalho, arcando com os custos do seu 
trabalho (ANTUNES, 2016, s/p). 
 

No fordismo, o salário era garantido, independente das vendas da empresa. Era 

considerado um custo fixo. Não importava se a empresa produzia e vendia mais ou menos 

produtos: o trabalhador podia contar com o seu salário, estipulado no contrato de trabalho, no 

final do mês. Com o toyotismo, a remuneração do trabalhador e suas condições de trabalho 

começaram a depender da produção e da venda. A ideia de flexibilização ganha força nesse 

contexto e o trabalhador acaba participando mais intensamente do processo de precarização 

do trabalho na sociedade, perdendo direitos e tendo que intensificar o seu trabalho. Porém, o 

trabalhador ainda podia contar com um salário ou uma remuneração - maior ou menor a 

depender das horas trabalhadas e do sucesso dos negócios de seu empregador - a partir do seu 

vínculo empregatício com a empresa (ANTUNES, 2016; POCHMANN, 2016). 

Já com a uberização, não existe mais essa garantia. Caso apareça a oportunidade de 

se realizar alguma atividade de trabalho, o trabalhador é remunerado com uma parte do valor 

pago por isso. Por exemplo, o motorista de carro ganha uma porcentagem da corrida realizada 

ou o “entregador ciclista” de fast food recebe uma parte do pagamento feito pela entrega. Se 

existem corridas ou pedidos de entregas eles ganham, caso contrário, ficam sem remuneração. 

Não existe vínculo empregatício, portanto, não há obrigatoriedade de a empresa, para qual o 

motorista de carro ou “entregador ciclista” trabalha, pagar um salário para esses trabalhadores 

que remunere a sua disponibilidade para a realização da atividade de trabalho. Dentro da 

lógica da uberização, o trabalhador deve ficar disponível permanentemente para a empresa, 

esperando ser chamado para fazer determinada tarefa, e arcar com os prejuízos que isso pode 

causar às suas vidas. 

Abílio (2017) nos lembra que a uberização não nasce com o universo da economia 

digital. Embora esse modelo de organização do trabalho esteja se materializando e ganhando 

projeção a partir de empresas, muitas delas criadas como startup, - cujos negócios são 

estruturados e gerenciados a partir de softwares e plataformas digitais -, as bases da 

uberização vêm se constituindo já faz algum tempo no mundo do trabalho. O 

desenvolvimento tecnológico é um importante impulsionador da uberização, por outro lado, 

não é o único fator que desencadeou esse modelo emergente de organização do trabalho, o 
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qual faz parte de um processo histórico mais abrangente, conforme explica Ludmila Abílio: 

“Trata-se da relação das reconfigurações do papel do Estado - seja na eliminação das barreiras 

ao fluxo do capital, trata-se do desemprego e de uma perda de formas de trabalho, além de 

mudanças na subjetividade do trabalhador” (MACHADO, 2017a, p. 21). 

A flexibilização e a terceirização do trabalho, mobilizadas como elementos centrais 

ao desenvolvimento do modelo toyotista, são características que também embasam a 

uberização. Ainda segundo Abílio (MACHADO, 2017b, p. 4)): “o cerne da flexibilização 

está nesse movimento que transfere para o trabalhador a administração de seu trabalho, dos 

custos, dos riscos, sem com isso perder o controle sobre sua produção”. Nesse sentido, o 

trabalhador é considerado pela empresa um “parceiro” e um “nanoempresário-de-si”, como 

diz a autora. É ele quem deve gerenciar seu trabalho, ou seja, supostamente, decidir quantas 

horas vai trabalhar, calculando a remuneração possível a receber pelas tarefas 

desempenhadas.  

Dentro dessa lógica, a empresa coloca-se somente no papel de uma provedora dos 

meios de trabalho, a partir das plataformas digitais e dos aplicativos criados por ela, por 

exemplo. Ela também se apresenta como uma simples mediadora da relação entre o 

trabalhador (como aquele que oferta e realiza o serviço) e o consumidor, embora saibamos 

que essa mediação interfere diretamente no desempenho do trabalhador e, portanto, não é 

uma mediação neutra como a empresa deseja que acreditemos. A empresa terceiriza a tarefa 

de avaliar os trabalhadores aos consumidores, mas é ela quem estabelece as formas e os 

critérios de avaliação do trabalho realizado. Assim, além da empresa já terceirizar os custos 

e a responsabilidade aos trabalhadores pela prestação do serviço oferecido, ela também 

transfere aos consumidores a responsabilidade por examinar o desempenho dos 

trabalhadores. 

Se no Brasil, chamamos esse novo modelo de organização do trabalhado de 

“uberização”, em países de língua inglesa ele é chamado de “gig economy”, ou seja, economia 

de bico ou biscate. Conforme nos lembram Woodcock (MACHADO, 2017a) e Abílio (2017), 

viver de bico não é algo novo, seja em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Inovador é a forma que as empresas e os investidores têm utilizado para lucrar com o trabalho 

alheio. 

Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo The McKinsey Global Institute 

(MARSTON, 2016), ano passado, esse tipo de mão de obra “independente” foi estimado em 

aproximadamente 162 milhões de pessoas no mundo. Só no Reino Unido, por exemplo, esse 

mesmo Instituto estima que 5 milhões de pessoas estejam trabalhando dentro do modelo gig 

economy. 
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Na Inglaterra, a gig economy é potencializada pelo chamado zero-hour contract 

(contrato de zero hora), utilizado para possibilitar legalmente a flexibilidade à contratação de 

pessoas e adequá-las às necessidades das empresas. Nesse tipo de contrato os trabalhadores 

não têm garantia de determinado número de horas semanais de trabalho. Profissionais 

liberais, advogados, trabalhadores da área de serviço, cuidadores, eletricistas, dentre outros, 

ficam à disposição permanente da empresa e quando são chamados, prestam serviços pontuais 

e são remunerados. Isto é, esses trabalhadores ficam à espera de um contato da empresa para 

poder desempenhar suas tarefas e receber algum ganho financeiro com isso.   

No Brasil, Abílio (2017) indica que algumas iniciativas governamentais têm 

contribuído para impulsionar legalmente a uberização, inclusive para além do campo da 

economia digital. Uma delas é a Lei “Salão parceiro - profissional parceiro”, sancionada em 

outubro de 2016 pelo presidente Michel Temer e que exime os proprietários de salões de 

beleza a reconhecerem o vínculo empregatício de determinados profissionais, tais como: 

manicures, barbeiros, esteticistas, cabelereiros etc.  

 
A condição do trabalhador no contexto da uberização e a mobilização de sua 
subjetividade 
 

Conforme vimos antes, no modelo da uberização, o trabalhador é considerado um 

“parceiro” da empresa e um nanoempresário-de-si. Ela não reconhece seu vínculo 

empregatício, portanto, não o reconhece como empregado ou funcionário. Trata-se não 

somente de uma questão legal ou jurídica, mas, especialmente, de uma estratégia discursiva 

da empresa para engajar o trabalhador na realização de seu trabalho e envolvê-lo à 

racionalidade do novo modo de organização do trabalho. 

Sob essa égide, há determinados aspectos desse tipo de trabalho uberizado que são 

apresentados aos trabalhadores e à sociedade como vantagens. A primeira delas é a suposta 

chance de autonomia e de flexibilidade do trabalhador em poder decidir sobre seus horários 

e o quanto vai despender de seu tempo para o trabalho. A ideia é que o trabalhador pode, por 

exemplo, ligar e desligar o aplicativo da empresa a hora que bem entender. Outra vantagem 

divulgada desse tipo de trabalho autônomo é a liberdade para o indivíduo adaptar a sua 

disponibilidade para o trabalho sem ter que pedir permissão ou dar satisfação a um patrão. Se 

o trabalhador escolher tirar uma semana de folga, ele supostamente pode, pois não está 

subordinado formalmente ou legalmente a empregador. Também, a possibilidade de poder 

prestar diversos tipos de serviços é considerada um benefício: hoje, o trabalhador entrega 

pizza de bicicleta, mas ontem atuou como motorista de carro particular e amanhã prestará 

serviço de eletricista. Pode-se tornar “parceiro” de várias “empresas-aplicativo” diferentes 
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simultaneamente, já que nenhuma delas pede exclusividade. Trata-se da possibilidade de se 

ter uma vida menos tediosa com a rotina do trabalho, segundo dizem os otimistas com a 

uberização. 

Isto é, todas essas supostas vantagens procuram convencer o trabalhador que é muito 

bom ser “parceiro” de empresas como a Uber, a Deliveroo e a Cabify, por exemplo, pois, 

além da possibilidade de conseguir remuneração, é uma oportunidade de o próprio 

trabalhador reservar o tempo que quiser para ficar com a família, para o seu lazer e seu 

descanso, conseguindo, assim, mais satisfação com o seu trabalho. 

Aliás, ao acessarmos o site brasileiro da Uber3 pode-se assistir alguns vídeos 

produzidos pela empresa com depoimentos de trabalhadores que prestam serviço para ela e 

suas falas são bastante representativas dessas supostas vantagens indicadas antes. Prazer, 

alegria, felicidade, autonomia, sustento, liberdade, família, gratidão são alguns dos princípios 

que norteiam os depoimentos. De modo evidente, os vídeos procuram persuadir o espectador 

em prol da aceitação do tipo de trabalho oferecido dentro da lógica da uberização.  

Por outro lado, tais princípios constituintes do discurso das empresas promotoras da 

uberização podem ser questionados sob uma ótica crítica a esse modelo de organização do 

trabalho. Veja-se, por exemplo, a ideia já difundida de que o trabalhador uberizado tem 

autonomia para gerenciar o seu próprio trabalho. De fato, um dos aspectos desse tipo de 

trabalho é baseado na transferência de responsabilidade e dos riscos ao trabalhador quanto à 

realização de seu trabalho. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que isso se refere a um 

gerenciamento subordinado a determinados critérios e regras impostos pela empresa. Ou seja, 

não se trata necessariamente de um gerenciamento do trabalho pelo próprio trabalhador sem 

interferência da organização.  

Embora a empresa procure ser compreendida como uma simples mediadora entre o 

trabalhador prestador de serviço e o consumidor, verifica-se que o controle da gestão do 

trabalho permanece, em grande medida, concentrado nas mãos dos detentores do capital. Por 

exemplo, a empresa não delimita muito bem as regras de avaliação, pelos consumidores, do 

trabalhador e de seu trabalho realizado. Além disso, ela promove uma competição entre os 

trabalhadores a partir de um ranking gerado pelas avaliações. Isto é, trata-se de estratégias de 

controle da gestão do trabalho por parte da empresa. 

Por outro lado, sabemos que tratar sobre a gestão do trabalho não é algo fácil de ser 

descrito, como as teorias da administração normalmente nos apresenta e tampouco está 

circunscrito aos propósitos puramente mercadológicos. Os estudos da Ergologia do Trabalho, 

                                                
3 Site brasileiro da empresa Uber: https://www.uber.com/pt-BR/ 
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há décadas, têm nos mostrado que gerir o trabalho é algo mais complexo do que se supõe, 

pois, conforme afirma Yves Schwartz, trabalhar não é somente execução de uma tarefa: 

 
A atividade de trabalho, industrial ou de serviço, mercantil ou informal, 
porque ela é atividade humana, nas condições históricas do momento, 
não é jamais pura execução, alienação. Ela é sempre tentativa, mais ou 
menos individual, mais ou menos coletiva, através hoje de uma 
economia capitalista, globalizada e atravessada por crises profundas, de 
reinventar maneiras de fazer, maneiras de viver as contradições, as 
restrições, os recursos do presente (SCHWARTZ, 2009, p. 45). 

 

Nesse sentido, trabalhar é gerir os conflitos e as contradições do “uso de si” 

(SCHWARTZ, 1997, 2004). Sob essa ótica, a atividade de trabalho concebe uma tensão entre 

a gestão do trabalho do homem por ele próprio e a gestão do trabalho do homem por outros. 

Ou, conforme prefere Schwartz (1997, 2004), entre a gestão do “uso de si por si” e do “uso 

de si por outros”. 

Em princípio, considera-se que o trabalho é sempre gerido pelo próprio indivíduo que 

realiza a atividade, e, além disso, pode ser administrado por algum outro que não é aquele 

que está realizando a atividade de trabalho. Dentro desse contexto, a subjetividade do 

trabalhador, embora seja inerente à gestão do trabalho no “uso de si por si”, ela também é 

admitida pelos controladores do capital como um elemento necessário de ser controlado para 

que a subordinação às prescrições do trabalho, explícitas ou implícitas, sejam seguidas pelos 

trabalhadores. 

É importante ressaltar que a tentativa de mobilização da subjetividade do trabalhador 

pelos controladores do capital não é algo que aparece de modo inédito no modelo de 

uberização. No toyotismo, o engajamento do trabalhador já é considerado elemento 

fundamental para o êxito do negócio da empresa.  

Segundo Linhart (2007), as inovações organizacionais do trabalho admitidas pelo 

toyotismo – como, por exemplo, o aumento do controle de qualidade de produtos e de serviços 

– levam as empresas a dependerem ainda mais do engajamento de seus empregados. Neste 

caso, o trabalhador é pressionado a se envolver profundamente com os valores, a finalidade 

e a racionalidade da organização que o emprega. 

Dentro dessa mesma perspectiva, Alves (2011) afirma que na lógica toyotista as 

empresas tentam se apoderar da disposição “intelectual-afetiva” e das habilidades “afetivo-

comunicacionais” dos trabalhadores. Segundo esse autor: 

 

O processo de precarização do trabalho no capitalismo global atinge a 
“objetividade” e a “subjetividade” da classe dos trabalhadores 
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assalariados. O eixo central dos dispositivos organizacionais (e 
institucionais) das inovações organizacionais do novo complexo de 
reestruturação produtiva é a “captura” da subjetividade do trabalho pela 
lógica do capital. É a constituição de um novo nexo psicofísico capaz 
de moldar e direcionar ação e pensamento de operários e empregados 
em conformidade com a racionalização da produção (ALVES, 2011, p. 
112) 

 

A expressão “captura da subjetividade” cunhada por Alves (2011) trata-se de uma 

ideia que procura problematizar a produção de consentimento do empregado à racionalidade 

da produção e da empresa, por meio de mecanismos de coerção social operados nas relações 

de trabalho, mas, os quais, ao mesmo tempo, são acompanhados de resistências e de lutas 

cotidianas por parte dos trabalhadores. Isto é, tal “captura” não se concretiza de modo pleno, 

conforme possivelmente poderia desejar os controladores do capital. 

No entanto, assim como Linhart (2007), Alves (2011) entende que não se pode negar 

que existe uma tentativa de apropriação da inteligência, das emoções e da iniciativa do 

trabalhador, por parte da gerência moderna. A atual e dominante forma de gestão do trabalho 

exige estratégias de controle das relações entre trabalhadores e entre esses e o comando das 

organizações que sejam coerentes também com os princípios de valorização da pessoa, de 

“humanização” e de democracia no ambiente de trabalho. Pois, são esses princípios que 

regem o toyotismo, diferenciando-o, de certo modo, do ideário taylorista/fordista em que a 

subjetividade do trabalhador era considerada em menor medida pela gerência. 

Veja-se que ao tratarmos da subjetividade do trabalhador no modelo de uberização é 

preciso considerar um aspecto que o diferencia, já de antemão, do modelo toyotista: a 

condição do trabalhador. No toyotismo estamos tratando de trabalhadores, em sua maioria, 

assalariados, com vínculo empregatício e que desempenham sua atividade de trabalho dentro 

dos espaços físicos da empresa; já no modelo da uberização, estamos falando de trabalhadores 

autônomos, nanoempresários-de-si, sem vínculo empregatício, que são remunerados somente 

pela tarefa realizada e trabalham sob a mediação de empresas estruturadas por meio de 

softwares e aplicativos. Isso significa que há desafios diferentes para se pensar a subjetividade 

do trabalhador em meio ao desenvolvimento da uberização, conforme alerta Ludmila Abílio: 

 

Podemos ver o engajamento do trabalhador em formas informais de 
intensificação de seu trabalho, em extensão de seu tempo de trabalho. 
Podemos ver que o trabalhador tem o savoir-faire para trabalhar cada 
vez mais, e temos de nos interrogar sobre suas motivações, as quais 
também são muito pouco compreendidas. Trata-se apenas de 
complementar renda? Sabemos que os sentidos do mundo do trabalho, 
do lado do trabalhador, vão para muito além de garantir sua própria 
reprodução (MACHADO, 2017a, p. 27) 
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Tendo isso em vista, pode-se considerar que compreender o trabalho como atividade 

humana não significa desconsiderar as injunções oriundas das relações de exploração e de 

força inerentes ao mundo do trabalho. Por outro lado, colocar a especificidade humana da 

atividade de trabalho em primeiro plano é optar por uma análise sobre o trabalho e seu 

universo de modo a tentar refleti-los também além das amarras mercantis.  

O confronto entre as prescrições criadas pela organização do trabalho – em grande 

medida, determinada pelos propósitos dos controladores do capital – e as renormalizações 

engendradas pela experiência, os saberes e as aspirações dos trabalhadores nos faz pensar que 

estudar a mobilização da subjetividade na gestão do trabalho no modelo de uberização, 

portanto, mostra-se um desafio para as pesquisas sobre comunicação e trabalho no contexto 

organizacional.  

 

A uberização nos estudos de comunicação e trabalho em contextos organizacionais  
 

As manifestações da comunicação, e de seus usos, no contexto da reestruturação 

produtiva das sociedades capitalistas – que se delineia a partir dos anos 1970 – é inegável. 

No cenário “pós-fordista”, ancorado em formas mais “flexíveis” de organização e gestão do 

trabalho (ANTUNES, 2005), novas tecnologias de informação e comunicação surgem e 

participam da constituição de modelos produtivos e de padrões de consumo mais adequados 

às necessidades do processo de renovação do capitalismo. 

A economia digital, alinhada à criação de novos negócios baseados em softwares, 

plataformas digitais e aplicativos, impulsionou novos usos da comunicação na gestão do 

trabalho, contribuindo para a emergência da uberização como um novo modelo de 

organização do trabalho. Ao mesmo tempo, conforme já indicado antes, esse novo modelo 

surge porque já existe um contexto propício ao seu desenvolvimento nas sociedades urbana 

industriais que já vêm assumindo os princípios do toyotismo há algumas décadas, como é o 

caso do Brasil. 

Vários estudos desenvolvidos e também orientados por Antunes (2006; 2013), na 

década de 1990 e nos anos 2000, demonstram que a configuração contemporânea do mundo 

do trabalho no país é marcada pela apropriação dos preceitos do “toyotismo” por empresas 

de diversos setores de negócios, as quais se apoiaram: nos elementos da modernização 

tecnológica, da qualidade total, da polivalência e multifuncionalidade da mão-de-obra, da 

terceirização da força de trabalho e da redução da mão-de-obra, no modelo de competência, 

na ideia de gestão do conhecimento, na flexibilização e na desregulamentação dos direitos 

sociais da “classe que vive do trabalho”, como bem diz o autor. 
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 Dentro desse atual modelo organizativo do trabalho, a comunicação nas organizações 

ganha os seguintes objetivos: criar uma identidade forte e valorizada de empresa; contribuir 

para a emergência de uma nova gestão das relações de trabalho e participar da modernização 

da produção (MIÈGE, 1989, p.46). A “comunicação interna” emerge nesse contexto com 

atribuições profundamente atreladas às condições dadas pelo management e pelo capitalismo 

contemporâneo. 

Os usos da comunicação nas estratégias das organizações, nesse sentido, não se 

limitam à transmissão de informação ou à sua dimensão midiática. A comunicação engloba 

também perspectivas institucionais, sociais, técnicas e econômicas. Em segundo lugar, a 

comunicação não é um modismo ou um fenômeno efêmero, ao contrário, ela apresenta-se 

como um elemento essencial para a gestão do trabalho. 

Finalmente, os fenômenos relativos à comunicação demonstram que suas raízes se 

originam dos modos de produção, operacionalizados em apoio à modernização de empresas; 

sob esse viés, a comunicação confunde-se com as estratégias de administração de empresas, 

com o management, podendo, inclusive, ser utilizada como instrumento de controle social 

dos trabalhadores no ambiente de trabalho.  

Nessa direção, a “comunicação interna” e as novas formas de poder a ela associadas 

são resultado da necessidade de adaptar as maneiras de controle social das relações de 

trabalho e dos trabalhadores à evolução das relações de produção (OLIVESI, 2006). 

Isso significa que a uberização, assim como outros modelos de organização do 

trabalho, impulsiona mudanças nos usos da comunicação na gestão do trabalho de empresas 

e também na gestão do trabalho dos próprios trabalhadores. Tendo isso em vista e com base 

nos aspectos já tratados aqui sobre o contexto da uberização, nos parece possível indicar 

alguns desafios para se pensar criticamente as relações de comunicação no trabalho.  

Um desses desafios refere-se à compreensão da identidade do trabalhador uberizado. 

Quem é esse trabalhador? Qual é a sua atividade de trabalho? Quais são suas habilidades, 

seus conhecimentos e suas competências? Ou seja, será que se pode dizer que o trabalhador 

uberizado tem uma identidade profissional? Ludmila Abílio, traz essa problematização à tona: 

 

(...) a uberização expressa uma crescente adesão ao trabalho que vai 
perdendo suas formas socialmente reguladas e estabelecidas que lhe 
conferem a concretude de ser trabalho. Temos aí de recorrer à categoria 
de trabalho amador, ou seja, um trabalho que é trabalho, mas que não 
confere identidade profissional, que não tem alguns dos elementos 
socialmente estabelecidos que envolvem as regulações do Estado, que 
envolvem elementos que estruturam a identidade do trabalhador 
enquanto tal. O motorista de táxi é um motorista profissional, já o 
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motorista Uber tem uma identidade flexível (MACHADO, 2017b, p. 
24).  

 

Esse trabalhador não tem vínculos com a empresa: não se exige dele uma dedicação 

determinada, não se oferece a ele um local definido para trabalhar. Tudo isso também dificulta 

ao trabalhador ter uma identidade profissional. 

Vale notar que essa falta de identidade do trabalhador é um aspecto que ajuda a 

empresa a manter a subordinação desse indivíduo. Ele se percebe sozinho, dentro de um 

cenário competitivo em que cada um tenta sobreviver no sistema por si só. As relações de 

sociabilidade no trabalho são constituídas, muitas vezes, mais a partir do contato com os 

consumidores do que com outros trabalhadores uberizados. 

Nas estratégias de relacionamento de empresas como Uber e Cabify com os 

trabalhadores ligados a elas, observa-se que não existe o reconhecimento de uma identidade 

profissional, embora existam ações que procuram mobilizar a subjetividade desses indivíduos 

de modo a envolvê-los aos valores organizacionais e ao que se espera deles em termos de 

comprometimento e de produtividade. 

 A Uber, por exemplo, promoveu no primeiro semestre deste ano, 2017, um evento 

chamado UberFAST com o propósito, segundo o que foi divulgado pela empresa em seu blog 

brasileiro4, de agradecer os “motoristas parceiros 5 estrelas”.  O evento foi realizado em 

algumas capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, contando com mais de 1.500 pessoas. Na 

ocasião, os trabalhadores convidados foram premiados em diversas categorias.  

Já a Cabify, atuando no país há pouco mais de um ano, procura desenvolver uma 

estratégia de relacionamento com os trabalhadores de modo a convencê-los de que, ao 

tornarem-se “parceiros” da empresa, eles terão distinção entre os demais trabalhadores que 

utilizam aplicativos para prestarem o serviço de transporte de passageiros. A Cabify exige 

critérios mais rígidos de aprovação de novos motoristas que a Uber, por exemplo. Os modelos 

de carros devem ser recentes e o motorista deve passar por entrevistas e participar de palestras 

para ser selecionado. Assim, esses aspectos são mobilizados nos discursos que a Cabify 

utiliza para persuadir o trabalhador de que ele é um privilegiado por ter sido escolhido para 

atuar em nome da empresa e, portanto, deve se sentir valorizado por isso. 

O trabalhador uberizado é considerado uma nanoempresário-de-si; exige-se dele que 

gerencie seu próprio trabalho, sem vínculo empregatício com a empresa. Mas, ao mesmo 

tempo, a empresa quer mantê-lo vinculado aos seus valores, às suas orientações de conduta. 

                                                
4 UBER Blog: https://www.uber.com/pt-BR 
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Ela deseja que os trabalhadores tenham orgulho de trabalhar para uma marca e que sejam 

porta-vozes dela aos consumidores. 

Outro ponto que poderia merecer atenção dos estudos de comunicação e trabalho diz 

respeito às formas de resistências do trabalhador no contexto da uberização. Desde as 

resistências quanto ao aprofundamento da precarização de seu trabalho até às resistências 

quanto à mobilização de sua subjetividade pela empresa. 

O controle e a vigilância da empresa sob o trabalhador e seu trabalho são, de certa 

forma, intangíveis, haja vista que a empresa se coloca como mediadora da relação entre os 

trabalhadores e os consumidores. Entretanto, os trabalhadores sabem que, na verdade, o 

gerenciamento do trabalho que realiza também é administrado pela empresa e, assim, em 

determinados momentos, eles organizam-se para pressionar a empresa em prol de seus 

interesses. Um exemplo disso foi a paralisação dos trabalhadores ligados à Deliveroo em 

Londres, na Inglaterra, em 2016, contra a determinação da empresa em começar a pagá-los 

pelas entregas feitas, diferentemente da remuneração por hora como estava sendo feito desde 

2013. A ideia de um grupo desses trabalhadores foi desligar o aplicativo durante algumas 

horas em determinado dia e houve uma adesão significativa, levando a empresa a voltar atrás 

em sua decisão naquele momento. 

Esse exemplo demonstra que os trabalhadores dentro da lógica da uberização, de 

profunda precarização do trabalho e de desmonte das organizações sindicais, também têm 

possibilidade de se organizar e resistir aos novos ataques aos seus interesses, conforme 

explica Woodcock: 

 

O uso generalizado de dispositivos digitais para organizar os 
trabalhadores também fornece um novo canal de comunicação para os 
próprios trabalhadores se mobilizarem. Os portões tradicionais das 
fábricas mudaram e se dispersaram, mas o capital ainda exige que os 
trabalhadores se comuniquem e cooperem, com novos pontos de 
encontro e possibilidades de organização. Muitos desses são 
experimentos e terão êxitos e fracassos, mas há um processo de 
recomposição à medida que os trabalhadores aprendem a se organizar 
nesses novos contextos” (MACHADO, 2017a, p.17).  

 

Observa-se que a mobilização desses trabalhadores ocorre em encontros pessoais e 

também por meio das mídias sociais digitais e grupos no WhatsApp.  

Assim, embora sejam milhares (em alguns países até milhões) de indivíduos que 

estejam hoje atuando como trabalhadores dentro do modelo de uberização, dispersos em 

locais e horários diferenciados, eles conseguem se organizar também politicamente na luta a 

favor de interesses que não são somente individuais, mas, sim, de toda uma coletividade. 
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 Considerações finais 
 

Estamos vivenciando um contexto socioeconômico e político no Brasil bastante 

propício à expansão da uberização do trabalho, sobretudo, porque a desregulamentação dos 

direitos sociais dos trabalhadores avança velozmente. 

Como vimos, a Lei “Salão parceiro - profissional parceiro”, sancionada em 2016, já 

não exige de empresas o reconhecimento do vínculo empregatício de diversos profissionais.  

Além disso, recentemente (09 de julho de 2017), foi aprovada a Reforma Trabalhista 

(PLC 38/2017), pelo Senado Federal que, resumidamente, privilegia as empresas nas relações 

de trabalho ao oferecer mais flexibilidade e autonomia para negociar remuneração e jornadas 

de trabalho com os trabalhadores e, ao mesmo tempo, diminui ainda mais a garantia dos 

trabalhadores de ter proteção social por parte do Estado e dos sindicatos.  

Com a Reforma Trabalhista, será regulamentado o trabalho temporário, autônomo e 

terceirizado e, inclusive, a jornada parcial. Também, será criada uma nova forma de contrato, 

a do trabalho intermitente, análogo ao “contrato zero hora” já implementado no Reino Unido. 

Ou seja, a condição do trabalhador empreendedor de si e “parceiro” será legalizado e 

incentivado no Brasil.  

As formas de trabalhar estão mais uma vez se transformando e as empresas também 

estão adaptando suas maneiras de gerenciar o trabalho e seus relacionamentos com os 

trabalhadores. Tendo isso em vista, novas formas de controle do trabalho por parte do 

comando das empresas já têm surgido e outras serão criadas. Em contrapartida, novos modos 

de resistência dos trabalhadores também aparecem no contexto da uberização. 

A comunicação e seus usos nas relações de trabalho, portanto, devem acompanhar 

essas transformações do mundo do trabalho. 

A partir desse panorama, estudar os princípios da uberização do trabalho, em especial 

aqueles ligados à mobilização da subjetividade do trabalhador, torna-se um novo desafio para 

as pesquisas de comunicação e trabalho nos contextos organizacionais. 
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