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RESUMO
Em um contexto de transformações no mundo do trabalho pelo uso de novas tecnologias, é
necessário desenvolver estudos que entendam as novas dinâmicas de trabalho e o papel do
Direito do Trabalho. Esta tese identifica duas formas de trabalho no capitalismo de
plataforma – o crowdwork e o trabalho sob demanda por meio de aplicativos – para
investigar os efeitos concretos das inovações tecnológicas nas relações de trabalho. Pretende
responder se as ferramentas do Direito do Trabalho protegem os trabalhadores que
desempenham atividades nas plataformas digitais. Para tanto, combinamos revisão de
literatura sobre as formas de trabalho e dois estudos de caso: um de crowdwork, com a
plataforma Amazon Mechanical Turk e um de trabalho sob demanda por meio de aplicativos,
com a plataforma Uber. Além da análise documental, foram conduzidas entrevistas do tipo
survey com trabalhadores brasileiros nessas duas plataformas. Identificamos quatro
características principais: (i) a existência de uma certa autonomia dos trabalhadores para
determinar a carga horária e a jornada de trabalho; (ii) uma relação direta entre dependência
e precariedade; (iii) o gerenciamento da força de trabalho pelo algoritmo, sendo que a
intensidade da coordenação e do controle de mão de obra varia em cada plataforma; e (iv)
uma acentuada desigualdade econômica entre os trabalhadores e as plataformas e os
tomadores de serviços. Nossa análise aponta para diferenças no trabalho desenvolvido nas
duas plataformas, especialmente quanto ao modo de execução de atividades. Ambas também
se diferenciam parcialmente do conceito de emprego previsto na legislação brasileira. Nesse
sentido, ressaltamos a necessidade de uma nova arquitetura jurídica capaz de oferecer
respostas às peculiaridades das formas de trabalho no capitalismo de plataforma.
Concluímos a pesquisa apresentando uma proposta de criação de uma legislação especial
circunscrita ao crowdwork e ao trabalho sob demanda por meio de aplicativos. Nela, os
trabalhadores são classificados em três categorias: autônomos, dependentes ou subordinados,
em que cada uma atrai um conjunto de direitos. Desta forma, levamos em conta a
complexidade que as inovações tecnológicas imprimem às relações de trabalho e estendemos
proteção social aos trabalhadores que participam do capitalismo de plataforma.
Palavras-chave: Capitalismo de Plataforma; Relações de Trabalho; Crowdwork: Trabalho
Sob Demanda; Dependência.

KALIL, Renan Bernardi. Platform capitalism and Employment Law: crowdwork and ondemand work via apps. 2019. 367f. Doctor Degree - Law School, University of São Paulo,
São Paulo, 2019.
ABSTRACT
In a context of transformations in the world of work by new technologies, it is urgent to
conduct studies to understand new labor dynamics and the role of Employment Law. This
thesis identifies two forms of work in the platform capitalism – crowdwork and on-demand
work via apps – to investigate the concrete effects of technological innovations in the labor
relations. It aims to answer whether Employment Law categories protect workers who
develop activities on digital platforms. In order to do, we combine a literature review on
forms of work and two study cases: one of crowdwork, on Amazon Mechanical Turk, and
other of work on-demand via apps, on Uber. We analyze documents and conduct i interviews
with Brazilian workers on both platforms. As a result, we identified four main
characteristics: (i) the existence of a certain degree of workers autonomy in defining their
amount of work and working time; (ii) a direct relationship between dependence and
precarity; (iii) the management of the labor force by the algorithm, and its ability to
coordinate and control workers varies according to each platform; (iv) a stark economic
inequality among workers and platforms and contractors. Our analysis identifies differences
between the work done on both platforms, especially on how workers execute activities. The
work developed in both case studies are at least partially different from the Brazilian legal
employee concept. In this sense, we highlight the need for a new legal architecture to offer
answers to the peculiarities of work in the platform capitalism. We concluded our research
presenting a proposal to create a special law for crowdwork and on-demand work via apps.
Workers are to be classified as self-employees, dependents or employees, each category
providing a set of rights for each one. In doing so, we hope to acknowledge the complexity
technological innovations add to labor relations, while extending social protection for
workers who join platform capitalism.
Keywords: Platform Capitalism; Labor Relations; Crowdwork; On-demand Work;
Dependence.

KALIL, Renan Bernardi Kalil. Capitalisme de plateforme et Droit du Travail: crowdwork
et travail à la demande via applications mobiles. 2019. 367f. Doctorat – Faculté de Droit,
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RÉSUMÉ
Dans un contexte de mutation du monde du travail par l’utilisation des nouvelles
technologies, il est nécessaire de développer des études qui identifient les nouvelles
dynamique du travail et le rôle du Droit du Travail. Cette thèse identifie deux formes de
travail dans le capitalisme de plateforme – le crowdwork et le travail à la demande via
applications mobiles – pour étudier les effets concrets des innovations technologiques sur
les relations de travail. Elle cherche à clarifier si les outils du Droit du Travail protègent les
travailleurs qui exercent des activités sur des plateformes numériques. Pour ce faire, nous
avons combiné une analyse documentaire sur les formes de travail et deux études de cas:
une de crowdwork, avec la plateforme Amazon Mechanical Turk, et une autre de travail à la
demande via applications mobiles, avec la plateforme Uber. En plus de l’analyse
documentaire, ont été menés des entretiens de type survey avec travailleurs brésiliens sur ces
deux plateformes. Nous avons identifié quatre caractéristiques principales : (i) l’existence
d’une certaine autonomie des travailleurs pour déterminer leur quantité et les horaires de
travail; (ii) une relation directe entre dépendance et précarité; (iii) la gestion de la maind'œuvre par l’algorithme, et l’intensité de la coordination et du contrôle du travail varient
sur chaque plateforme; (iv) une inégalité économique accentuée entre les travailleurs et les
plateformes et leurs clientes. Notre analyse met en évidence les différences dans le travail
développé sur les deux, notamment en ce qui concerne le mode d’exécution des activités.
Tous les deux se différencient en partie de la notion d’emploi prévue dans la législation
brésilienne. En ce sens, nous soulignons la nécessité d’une nouvelle architecture juridique
capable d’apporter des réponses aux particularités de ces formes de travail. Nous concluons
la recherche en présentant une proposition visant à créer une législation spéciale circonscrite
au crowdwork et au travail à la demande via applications mobiles. Les travailleurs y sont
classés en trois catégories: autonomes, dépendantes ou subordonnés, dans lesquelles chacun
jouit d’un ensemble de droits. De cette manière, nous prenons en compte la complexité que
les innovations technologiques imposent aux relations de travail et étendons la protection
sociale aux travailleurs qui participent au capitalisme de plateforme.
Mots-clefs: Capitalisme de Plateforme; Relations du Travail; Crowdwork; Travail à la
demande; Dépendance.
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INTRODUÇÃO
Em setembro de 2006, em apresentação no Massachussetts Institute of Technology
(MIT), o Chief Executive Officer (CEO) da Amazon, Jeff Bezos, abordou os serviços
tecnológicos oferecidos por sua empresa. Ao explicar o funcionamento da plataforma
Amazon Mechanical Turk, afirmou “você já ouviu falar de software como um serviço. Bem,
isso [a plataforma] é basicamente uma pessoa como serviço”1. Em seus 57 minutos de fala,
as menções sobre os trabalhadores ocorreram em momentos pontuais.
Ainda assim, os trabalhadores são centrais para a MTurk, uma plataforma que
oferece serviços online de curta duração executados por seres humanos. As condições de
trabalho, no entanto, são muitas vezes invisibilizadas. Em pesquisa realizada com
trabalhadores brasileiros que atuam na MTurk, não faltaram relatos sobre suas dificuldades
na plataforma. A título de exemplo, destacamos dois: “é muito pouco para muito trabalho.
Eu me sinto uma escrava na China. Sinto que eu realmente moro em um país de terceiro
mundo, em que meu diploma não serve para nada e eu preciso me submeter a esses tipos de
trabalho” e “há sempre trabalhos que remuneram muito mal, esses estão sempre bastante
disponíveis e são amplamente executados por pessoas em países com condições humanas
muito baixas. Os works mais bem remunerados são frequentemente restritos a determinados
países (predominantemente EUA, Canadá e Reino Unido)”2.
Outra plataforma digital, a Uber, afirma oferecer um aplicativo que, por meio da
tecnologia, ajuda o motorista a tomar decisões sobre quando e como encontrar a demanda
por serviços de transporte. Prometem promover acesso a trabalho flexível, sem turnos ou
horários fixos, que permite que dirijam quando queiram. A remuneração dos motoristas,
segundo a empresa, depende da demanda por viagens, sendo que nos momentos em que
houver mais usuários realizando chamadas, os ganhos serão mais altos3.
Assim como a MTurk, há distância entre discurso e prática. Em nossa pesquisa feita
com motoristas da Uber na cidade de São Paulo, os trabalhadores relataram diversas
situações, como as seguintes: “trabalho por volta de 16 horas por dia, 7 dias da semana.
Ganho em média R$ 1.500 por semana, mas tirando todos os custos que tenho, sobra R$ 400.

1

MASSACHUSSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. Opening keynote and keynote interview with Jeff
Bezos, set. 2006. (1h02m38s). Disponível: <https://techtv.mit.edu/videos/16180-opening-keynote-andkeynote-interview-with-jeff-bezos>. Acesso: 21 dez. 2018, tradução nossa de: “You’ve heard of software-asa-service. Well, this is basically human-as-a-service” (11m40s-11m44s).
2
A pesquisa que realizamos com os trabalhadores da Amazon Mechanical Turk será apresentada ao longo da
tese.
3
UBER. Open marketplace. Disponível em: <https://marketplace.uber.com/open-marketplace>. Acesso em: 07
out. 2018.
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O preço da tarifa está defasado em relação aos aumentos de combustível” e “o valor das
corridas é baixo considerando os custos de manutenção que se tem com o veículo. Esse gasto
deixará de ser feito, pois os ganhos são baixos. Não fazendo manutenção, todos ficam em
risco. A Uber exige que os carros sejam fabricados a partir de determinado ano. Contudo, é
muito difícil trocar de veículo com os atuais preços das tarifas”4.
A emergência e a inserção de plataformas digitais em diversas esferas da vida
humana nos últimos anos produziram uma espécie de tecnoeuforia na sociedade. Nos
primeiros momentos de existência dessas infraestruturas, sobressaíram-se os seus aspectos
positivos: a comodidade na solicitação de um serviço, a redução do preço do trabalho e dos
serviços, a facilidade na contratação de uma tarefa, a criação de postos de trabalho, a oferta
de serviços de maior qualidade, o aumento da velocidade da comunicação, a diversificação
das possibilidades de relacionar-se virtualmente. A popularização dos smartphones e a
compatibilidade do uso das plataformas nesses aparelhos potencializou a sua disseminação
e, conjuntamente, o fascínio das pessoas. O termo mais utilizado para descrever o impacto
das plataformas na sociedade é disrupção, que descreve a reorganização profunda em um
determinado mercado, em que atores econômicos outrora inexistentes assumem posição
predominante, enquanto antigas lideranças entram em declínio5.
Ao longo do tempo, passou-se a constatar outros efeitos ocasionados pelas
plataformas, que estavam distantes de serem positivos: aumento do tráfego de veículos e de
congestionamento em grandes cidades6, encarecimento no preço de aluguéis de imóveis7,
vazamento de dados pessoais para a manipulação de processos eleitorais 8 , jornadas de
trabalho extensas, remunerações baixas. Esse quadro deu início a debates sobre a
necessidade de regular as plataformas em distintas esferas, como urbanismo, moradia,
mobilidade urbana, eleições e trabalho, dentre outros.
Esta tese analisa as inter-relações entre tecnologia e trabalho e, a partir do estudo
sobre o futuro do trabalho e as inovações tecnológicas, identifica efeitos concretos que estão
4
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transformando as relações de trabalho, como é o caso do capitalismo de plataforma. Examina
duas formas de trabalho, crowdwork e o trabalho sob demanda por meio de aplicativos, para
compreender a dinâmica das relações de trabalho no capitalismo de plataforma. Por fim, esta
pesquisa analisa o papel do Direito do Trabalho diante das transformações na organização
da produção e da prestação de serviços.
Nesta tese, verificamos que as relações de trabalho no capitalismo de plataforma
diferem parcialmente do conceito de relação de emprego previsto na legislação trabalhista
brasileira. Coexistem uma certa autonomia dos trabalhadores para determinar a carga horária
e a jornada de trabalho com uma relação direta entre dependência e precariedade. Os
algoritmos ocupam papel de gerenciar a mão de obra, sendo que a intensidade na
coordenação e controle dos trabalhadores varia conforme cada plataforma. A acentuada
desigualdade econômica entre os trabalhadores e as plataformas e os tomadores de serviços
indica a importância da aplicação do Direito do Trabalho nessas relações. Contudo, as
características das relações de trabalho no capitalismo de plataforma apontam para a
necessidade de uma nova arquitetura jurídica capaz de oferecer respostas às peculiaridades
do trabalho sob demanda por meio de aplicativos e do crowdwork. A proposta apresentada
nesta pesquisa é a criação de uma legislação especial com três categorias para classificar os
trabalhadores: autônomos, dependentes e subordinados.

1. Justificativa e relevância do tema
O capitalismo de plataforma é um fenômeno contemporâneo e que está se
expandindo rapidamente. O seu desenvolvimento, que é majoritariamente viabilizado pelas
inovações tecnológicas, dá margem ao surgimento de novas atividades, reorganiza a
produção e a prestação de serviços. Como consequência, ele atribui novos contornos às
relações de trabalho.
Este fenômeno é uma das expressões da forma pela qual a tecnologia e o trabalho
interagirão daqui em diante. O futuro do trabalho e o impacto que novas tecnologias terão
para os trabalhadores é um tema que tem atraído muita atenção da opinião pública
recentemente. Contudo, ecoa a ideia de um futuro distópico no qual os trabalhadores não
terão lugar em qualquer atividade produtiva9. A capa da edição de 23 de outubro de 2017 da
revista The New Yorker ilustra perfeitamente esse estado de espírito: o cartum Tech Support,
9
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de R. Kikuo Johnson, retrata uma cena em que robôs caminham em uma rua movimentada,
deslocando-se para algum lugar da cidade mexendo em seus aparelhos celulares, segurando
os seus cafés, carregando suas pastas e levando os seus cachorros-robô para passear. Ao
fundo, um dos robôs lança moedas no copo de um mendigo, o único ser humano na cena,
que está sentando no chão junto ao seu cachorro-animal10.
O maior problema de o debate sobre o futuro do trabalho ser pautado nesses termos
é consolidar a ideia de que a tecnologia é determinista, ou seja, há pouco o que fazer diante
de uma força inexorável que impactará a sociedade e não existe muita margem de manobra
para ação. Também, a condução do debate nesses termos ofusca os efeitos concretos que as
novas tecnologias produzem no mundo do trabalho. Contudo, há estudos nas ciências sociais
e na economia que apontam para um futuro do trabalho distinto, em que não se identificam
grandes oscilações numéricas, mas o fechamento de postos de trabalho em determinados
setores e a abertura em outros. É preciso, então, entender essas novas tecnologias e as
transformações no mundo do trabalho.
O capitalismo de plataforma é uma forma de organização da produção e da prestação
de serviços com enfoque na economia digital e no uso da tecnologia da informação, dados e
internet, além das plataformas como infraestruturas que viabilizam negócios. Em relação ao
seu tamanho, dados mais abrangentes sobre a sua extensão ainda são incipientes, mas é
possível obter informações sobre a sua dimensão em alguns mercados. De acordo com
pesquisa realizada pelo Pew Research Center, 8% dos norte-americanos obtiveram renda por
meio da realização de trabalho em plataformas digitais em 2016. Dentre esses 8%, mais da
metade (56%) afirmou que a remuneração é essencial ou importante para sua subsistência11.
No Brasil, a Uber, que oferece serviços de transporte de passageiros, ilustra as
mudanças que a tecnologia traz a um setor. A expansão no número de motoristas e usuários
ocorreu de forma exponencial na empresa que iniciou as suas atividades no país em 2014,
mas que em setembro de 2015 já contava com 5 mil motoristas e 500 mil clientes inscritos
na plataforma. Em outubro de 2016, a Uber contava com 50 mil trabalhadores e 4 milhões
de usuários, ou seja, cresceu 10 vezes em relação aos primeiros e 8 vezes quanto aos
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segundos12. Em abril de 2018, a plataforma atingiu o número de 500 mil motoristas e 20
milhões de clientes, um aumento em 10 e 2,5 vezes, respectivamente, em apenas um ano e
meio13.
A Amazon Mechanical Turk não divulga os dados sobre o número de trabalhadores
brasileiros e de usuários inscritos na plataforma.
Uma característica marcante do trabalho sob demanda por meio de aplicativos e do
crowdwork e, consequentemente, da Uber e da Amazon Mechanical Turk, é a invisibilidade
dos trabalhadores. A classificação como autônomos e a difusão da noção de liberdade no
trabalho esvazia o conteúdo laboral da atividade que os trabalhadores desempenham. No
caso da MTurk, isso é potencializado pelo fato de não haver contato entre o trabalhador e o
tomador de serviços, dado que a relação entre ambos é totalmente online e intermediada pela
plataforma. A invisibilidade das atividades nas plataformas encobre questões importantes,
como as condições de trabalho.
Há forte assimetria de poderes entre os trabalhadores e as plataformas, em que parte
considerável das condições de trabalho é determinada por essas. A coordenação e o controle
da força de trabalho são feitos por algoritmos, existe espaço para que os trabalhadores
decidam alguns aspectos das atividades que desempenham e quanto maior a dependência do
trabalhador em face de uma plataforma, maior a precariedade das condições de trabalho.
A reação do Direito do Trabalho a esse cenário, em especial no Brasil, ainda
apresenta grandes dissonâncias. A Uber, por ser a maior plataforma no país, monopolizou
os debates até o momento. A grande maioria das análises feitas enfoca a classificação dos
trabalhadores e debate se há relação de emprego ou trabalho por conta própria.
No Poder Judiciário Trabalhista, há decisões que reconhecem o vínculo entre o
motorista e a plataforma e outras que identificam um trabalho autônomo. O Ministério
Público do Trabalho divulgou estudo apresentando entendimento acerca da possibilidade de
aplicar o Direito do Trabalho aos trabalhadores em plataformas. A Auditoria-fiscal do
Trabalho aplicou multas nas plataformas Loggi e Rappido, que oferecem serviços de
motoentrega por meio de aplicativos, em razão de não registrarem o contrato de trabalho dos
motoqueiros14.
12
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O debate trabalhista brasileiro enfrenta dois grandes problemas em relação a essa
matéria. O primeiro é a busca, por parte da doutrina e da jurisprudência, pela figura do
preposto, gerente, encarregado ou qualquer pessoa que seja responsável por dar ordens aos
trabalhadores para identificar a subordinação. Procurar pela pessoa que fica na empresa
coordenando pessoal e diretamente a atividade dos trabalhadores para, a partir daí,
reconhecer o vínculo empregatício, é condenar o Direito do Trabalho à tutelar somente o
trabalhador fabril dos séculos XIX e XX. As técnicas de gestão de mão de obra evoluíram
nas últimas décadas e, sem levar em consideração o papel da programação e do algoritmo
nas plataformas, não é possível entender as dinâmicas das relações de trabalho nesse modelo.
Por outro lado, a defesa irrestrita da legislação trabalhista vigente para dar respostas
a uma realidade que, se não é completamente nova, apresenta características inéditas,
também desconsidera as transformações na organização da produção e da prestação de
serviços. A insistência em aplicar as regras vigentes, sem a promoção de um debate sobre os
aspectos da lei que podem ser aperfeiçoados, pode não atender às demandas dos
trabalhadores e esfacelar o conceito de relação de emprego previsto na CLT.

2. Delimitação do tema
O estudo do impacto das inovações tecnológicas na organização da produção e no
mundo do trabalho envolve uma variedade de possibilidades, desde a abordagem de efeitos
projetados sobre o que virá a ser o futuro do trabalho, como as capacidades que os
trabalhadores deverão ter, até a forma pela qual deve ocorrer a interação entre o Direito e as
novas formas de trabalho. Diante disso, decidimos examinar o capitalismo de plataforma,
suas duas formas de trabalho – o crowdwork e o trabalho sob demanda por meio de
aplicativos – e o papel do Direito do Trabalho em face desse cenário.
No primeiro capítulo, apresentamos revisão de literatura sobre as inter-relações entre
tecnologia, instituições e ideologia. Enfocamos o posicionamento da tecnologia nas
dimensões econômica, política e social e, consequentemente, a sua relação com o mundo do
trabalho. Adotamos a economia política multidimensional desenvolvida por Yochai
Benkler15 porque não trata a tecnologia como um elemento neutro ou isolado do sistema
empresa-que-usa-aplicativo-para-oferecer-servico-de-motoboys>. Acesso em: 22 dez. 2018; PORTINARI,
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socioeconômico, mas influenciando e sendo influenciada pelas mencionadas dimensões que
conformam a nossa vida. Inclusive, o trabalho, suas condições e sua regulação.
Em seguida, apresentamos revisão de literatura sobre o futuro do trabalho e novas
tecnologias. Há perspectivas distintas sobre o tema, por exemplo, as que preveem um futuro
sem empregos e as que minimizam o impacto no número de postos de trabalho. Em seguida,
tratamos dos efeitos concretos das inovações tecnológicas na organização da produção e da
prestação de serviços e examinamos o capitalismo de plataforma, sendo que adotamos o
conceito – dentre a grande diversidade de nomenclaturas identificadas para analisar da
emergência das plataformas – em razão de situá-las no centro do debate e por ressaltar que
essas mudanças ocorrem de maneira integrada ao modo de produção dominante em nossa
sociedade.
No segundo capítulo aprofundamos a análise sobre os elementos constitutivos do
capitalismo de plataforma, em especial em relação às formas de trabalho. A partir da
classificação das formas de trabalho realizada por Valerio de Stefano16, tratamos do trabalho
sob demanda por meio de aplicativos, em que há combinação de oferta e demanda de mão
de obra por meio da internet e a execução das atividades ocorre presencialmente, e do
crowdwork, em que a plataforma é o espaço da procura pela força de trabalho e da realização
das tarefas contratadas.
Para compreender as características e o funcionamento das relações de trabalho no
capitalismo de plataforma, examinamos as dinâmicas de trabalho e o modo de operação, as
condições de trabalho, o gerenciamento algorítmico e as associações entre dependência e
precariedade em cada uma das formas de trabalho.
A revisão de literatura é insuficiente para termos um bom panorama sobre a dinâmica
dessas relações de trabalho, em razão da pouca quantidade de dados disponíveis, das poucas
informações sobre determinados aspectos do trabalho e da escassez de pesquisas que tratam
do tema.
Para aprofundar o estudo e entender mais pormenorizadamente a dinâmica de
trabalho nas plataformas digitais, desenvolvemos dois estudos de caso. Trata-se de uma
maneira de identificar as motivações na busca por essas atividades, as percepções dos
trabalhadores em sua interação com a plataforma, a dimensão da segurança econômica que
os ganhos proporcionam e o conteúdo da liberdade em estabelecer os seus horários de
trabalho.
DE STEFANO, Valerio. The rise of the “just-in-time workforce”: on-demand work, crowdwork, and labor
protection in the “gig-economy”. Comparative Labor Law & Policy Journal, v. 37, n. 3, p. 471–504, 2016.
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Decidimos realizar o estudo de caso da Uber em relação ao trabalho sob demanda
por meio de aplicativos por diversas razões. É uma das plataformas mais proeminentes do
mundo que utiliza essa forma de trabalho, tanto que passou a ser a referência desse modelo
de negócios - uma série de outras plataformas adotam o seu modo de funcionamento e há
estudiosos que criaram o neologismo “uberização” para descrever essa forma de organizar a
prestação de serviços. É também a plataforma que tem o maior número de trabalhadores no
Brasil, com crescimento exponencial a cada ano de atividade no país.
Em relação ao crowdwork, escolhemos em desenvolver o estudo de caso da Amazon
Mechanical Turk por algumas razões. É uma das plataformas que foi pioneira em utilizar
essa forma de trabalho, é uma das referências no mundo para o crowdwork, estabeleceu uma
dinâmica de trabalho que posteriormente foi adotada por outras plataformas, tem uma grande
quantidade de trabalhadores cadastrados (aproximadamente 500 mil) e permite a
combinação de oferta e demanda da força de trabalho conforme a geolocalização do
trabalhador, o que foi fundamental para nós identificarmos brasileiros registrados na MTurk
dispostos a responderem o nosso questionário.
No terceiro capítulo, examinamos o instrumental do Direito do Trabalho para dar
respostas em face do cenário apresentado nos capítulos anteriores. O objeto de análise está
centrado no Direito Individual do Trabalho. Portanto, em um primeiro momento verificamos
a compatibilidade entre as categorias jurídicas previstas no ordenamento jurídico – o
trabalho subordinado e o trabalho autônomo – e as dinâmicas de trabalho nessas plataformas.
Concluímos que, em vista do desenvolvido nos capítulos anteriores, as categorias jurídicas
revelam-se insuficientes, uma vez que não levam em consideração características marcantes,
como as relações entre dependência e precariedade e as peculiaridades em relação à
transparência, sistema de avaliações, sistema de remuneração e de tempo de trabalho.
Por isso, investigamos propostas para regular o trabalho no capitalismo de plataforma
que vão além da dicotomia existente no ordenamento jurídico brasileiro e tratamos da
criação de novos direitos para os trabalhadores, sempre buscando lastro nos dados e nas
manifestações colhidas nos estudos de caso. Ainda que não seja objeto desta tese, abordamos
a organização e a atuação coletiva dos trabalhadores, como uma possível agenda de pesquisa
a ser considerada no futuro. Finalmente, desenvolvemos a nossa proposta para regular o
trabalho sob demanda por meio de aplicativos e o crowdwork.
Ao apresentarmos uma proposta para regular o trabalho sob demanda por meio de
aplicativos e o crowdwork, desenvolvemos um modelo que não está previsto no
ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, apesar de o estudo conter elementos importantes
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para o cotidiano dos atores que operam no Poder Judiciário, o destinatário principal deste
trabalho são aqueles responsáveis pelo desenho inicial da proteção social no Brasil: o Poder
Legislativo e os formuladores de políticas públicas, além da academia. A combinação de
metodologias utilizada nessa tese e a classificação proposta oferecem instrumentos para uma
estruturação de política de proteção social17.

3. Metodologia
A perspectiva adotada nessa pesquisa é interdisciplinar, em que trazemos
instrumentos das ciências sociais para apoiar este estudo jurídico. As análises
exclusivamente teóricas sobre o Direito do Trabalho têm o valor de auxiliar no avanço da
doutrina, jurisprudência e legislação. Contudo, nesta pesquisa optamos por aproximar o fato
social – no caso, o trabalho nas plataformas digitais – da teoria. Assim, é possível aprofundar
a compreensão sobre as formas de trabalho no capitalismo de plataforma, permitindo-nos
analisar o papel e as possibilidades do Direito do Trabalho no crowdwork e no trabalho sob
demanda por meio de aplicativos.
No primeiro capítulo, introduzimos a economia política multidimensional, nos
termos colocados por Yochai Benkler, e utilizamos seus conceitos no intuito de desenvolver
o nosso entendimento sobre as interações entre tecnologia e trabalho. Nesta parte,
empregamos o método analítico-descritivo para abordar como são as inter-relações entre
tecnologia, instituições e ideologia e o que é o capitalismo de plataforma. A revisão da
literatura partiu da obra de Yochai Benkler a respeito da matéria e de pesquisas realizadas
nos sistemas Dedalus, da Universidade de São Paulo, e Hollis, da Universidade de Harvard,
sobre os seguintes termos: “futuro do trabalho” e “empregos”, “future of work” e “jobs”,
“capitalismo de plataforma”, “platform capitalism”, “economia de bico”, “gig economy”,
“sharing economy”, “economia de compartilhamento”.
No segundo capítulo, tratamos das formas de trabalho no capitalismo de plataforma
a partir da classificação realizada por Valerio de Stefano: trabalho sob demanda por meio de
aplicativos e crowdwork. Nesta parte, adotamos o método analítico-descritivo, em que
apontamos como é o trabalho nas plataformas digitais.
Abordamos o tema de duas formas. A primeira foi a revisão da literatura sobre o tema
em pesquisas nos sistemas Dedalus e Hollis buscando os seguintes termos: “trabalho sob
17
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demanda por meio de aplicativos”, “on-demand work via apps”, “crowdwork”, “trabalho” e
“plataforma”, “work” e “platform”.
A segunda foi o estudo de caso sobre o trabalho na Uber e na Amazon Mechanical
Turk. Inicialmente, fizemos revisão de literatura, a partir de procura, nos referidos sistemas,
dos termos “Uber” e “trabalho”, “Uber” e “work”, “Amazon Mechanical Turk” e “trabalho”,
“Amazon Mechanical Turk” e “work”. Em seguida, desenvolvemos a parte empírica da
pesquisa, elaborando questionários e os aplicando em trabalhadores da Uber e da Amazon
Mechanical Turk, com o objetivo de apreender as dinâmicas de trabalho nessas plataformas
no Brasil e identificar a relação entre precariedade e dependência.
No terceiro capítulo, analisamos a maneira pela qual o Direito do Trabalho intervém
no capitalismo de plataforma. Nesta parte, adotamos os métodos analítico-descritivo, em que
abordamos a compatibilidade do ordenamento jurídico e as novas formas de trabalho, e
normativo, em que tratamos de como pode ser a aplicação do Direito do Trabalho nessa seara
e o que entendemos que deve ser o papel desse ramo jurídico no tema. Primeiramente,
fizemos uma revisão de literatura, a partir de busca nos sistemas Dedalus e Hollis e na
Biblioteca Digital da LTr procurando os termos: “trabalho sob demanda por meio de
aplicativos” e “direito do trabalho”, “on-demand work via apps” e “employment law”,
“trabalho sob demanda por meio de aplicativos” e “direito coletivo do trabalho”, “ondemand work via apps” e “labor law”, “crowdwork” e “direito do trabalho”, “crowdwork”
e “employment law”, “crowdwork” e “direito coletivo do trabalho”, “crowdwork” e “labor
law”, “Uber” e “direito do trabalho”, “Uber” e employment law”, “Uber” e “direito coletivo
do trabalho”, “Uber” e “labor law”, “Amazon Mechanical Turk” e “direito do trabalho”,
“Amazon Mechanical Turk” e “employment law”, “Amazon Mechanical Turk” e “direito
coletivo do trabalho”, “Amazon Mechanical Turk” e “labor law”. No tocante à
jurisprudência, partimos de levantamento prévio realizado em outra pesquisa sobre as
reclamações trabalhistas em relação à Uber existentes no país e fizemos pesquisas nos
Tribunais Regionais do Trabalho que emitem online a certidão eletrônica de ações
trabalhistas para verificar o ajuizamento de reclamações em face da Amazon Mechanical
Turk.
A seguir, analisaremos mais detidamente a metodologia adotada para o estudo de
caso em cada uma das plataformas na parte empírica.
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3.1. Amazon Mechanical Turk
Inicialmente, foi realizada revisão da literatura sobre a AMT, como mencionado, e
se identificaram pesquisas com trabalhadores que atuam na plataforma. Dentre as analisadas,
a conduzida pela Organização Internacional do Trabalho entre novembro e dezembro de
2015 com norte-americanos e indianos foi a mais abrangente, tratando de 5 grandes temas
que conformavam as relações de trabalho na plataforma18. Diante disso, decidimos utilizar
a referida pesquisa como parâmetro, o que nos permitiu abarcar aspectos importantes da
relação de trabalho e colocar a situação dos trabalhadores brasileiros em perspectiva com a
dos norte-americanos e dos indianos.
Em fevereiro de 2018, trocamos correspondência eletrônica com Janine Berg,
economista da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e autora do artigo Income
security in the on-demand economy: Findings and policy lessons from a survey of
crowdworkers,19 que discute os resultados da mencionada pesquisa da OIT. Janine Berg
demonstrou interesse na aplicação do questionário em trabalhadores brasileiros e nos enviou
maiores informações sobre a pesquisa.
O meio factível de encontrar os trabalhadores que atuam na MTurk é pela própria
plataforma, uma vez que são identificados somente por combinação de letras e números que
não permite que qualquer um, com exceção da própria AMT, saiba os dados de quem executa
as atividades. Desta forma, levando em conta que a MTurk não disponibiliza as informações
dos trabalhadores, há necessidade de inserir o questionário como uma tarefa a ser realizada
na plataforma, como as pesquisas que analisamos, dentre elas a da OIT, fizeram. Ou seja, há
necessidade de pagar o trabalhador para responder o questionário.
Diante disso, em março de 2018, apresentamos um requerimento para a Comissão
de Pós-Graduação, acompanhado de parecer circunstanciado elaborado pelo orientador,
Professor Otavio Pinto e Silva, solicitando a aprovação ética da realização da pesquisa nesses
moldes. Em maio de 2018, fomos informados que em abril o Professor José Eduardo Faria,
Presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Direito, aprovou o pedido.
No mês de maio, exploramos detidamente a plataforma, para compreender o
mecanismo de oferta de tarefas e a dinâmica com os trabalhadores, com o objetivo de evitar
contratempos no período em que os questionários estivessem disponíveis para serem
respondidos, como a falta de geração de código ao final da pesquisa, que permite analisar se
18
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o questionário foi respondido e, consequentemente, pagar o trabalhador. Além disso,
desenvolvemos o questionário, a partir da pesquisa realizada pela OIT e de reflexões com o
Professor Otavio Pinto e Silva, traduzindo-o e fazendo adaptações. O questionário foi
dividido em 5 blocos e as questões traziam alternativas em que os trabalhadores deveriam
optar por uma (ou algumas, dependendo da pergunta) ao respondê-las.
No primeiro, colocamos 7 questões principais 20 sobre temas sociodemográficos,
como os estados em que viviam, ano de nascimento, sexo biológico, estado civil e grau de
instrução, para obtenção de dados sobre o contexto social em que os participantes da
pesquisa estavam inseridos e sobre o perfil pessoal dos trabalhadores.
No segundo, inserimos 21 questões principais sobre as condições de trabalho, como
o crowdwork ser a principal atividade profissional, a frequência com que trabalham, a
satisfação com a atividade, o valor da remuneração média e os motivos de terem procurado
a plataforma, para compreender a dinâmica entre os trabalhadores, as plataformas e os
tomadores de serviços, a centralidade do crowdwork na vida dos trabalhadores e as
características mais importantes da relação de trabalho.
No terceiro, apresentamos 2 questões principais a respeito de outros trabalhos que os
participantes da pesquisa tinham, como suas características, remuneração, carga horária e
importância no orçamento doméstico, para analisar as demais atividades desenvolvidas pelos
trabalhadores e como se relacionavam com o crowdwork.
No quarto, colocamos 2 questões principais sobre a situação profissional prévia dos
trabalhadores, como as atividades que realizavam antes de iniciar o crowdwork, as razões
para o término do trabalho, as características da prestação de serviço, os ganhos e o tempo
em que trabalharam nessa atividade, para identificar as circunstâncias que levaram os
trabalhadores a procurarem a MTurk.
No quinto, inserimos 13 perguntas principais sobre a situação socioeconômica, como
o valor total do orçamento familiar, a centralidade dos ganhos obtidos pelo participante para
a subsistência da família, a suficiência da remuneração e o acesso à previdência social e
saúde, para conhecer de uma forma global a renda do trabalhador e de sua família.
Finalmente, foi apresentada uma pergunta acerca de mudanças que os trabalhadores
gostariam que fossem implementadas no crowdwork e uma outra sobre considerações que
os participantes quisessem nos apresentar. Ambas demandavam o oferecimento da resposta
de forma escrita.
20

Dependendo da resposta na questão principal, é possível que uma outra questão, relacionada com aquela, seja
apresentada ao participante.

29

Além disso, inserimos 5 perguntas-teste simples em cada um dos blocos
mencionados para verificar a atenção dos trabalhadores. Foram as questões 1.8, 2.19, 3.3,
4.3 e 5.14. Os trabalhadores que erraram ao menos uma dessas respostas foram considerados
como desatentos e não se levou em conta o seu questionário para efeitos do resultado total.
Como mencionamos, não há uma base de dados universal dos trabalhadores que
atuam na AMT para que fosse possível estabelecer uma amostragem prévia. Em razão disso,
ao inserirmos o questionário como tarefa a ser executada na plataforma – o que também foi
feito pela OIT -, estabelecemos como único critério o trabalhador estar localizado no Brasil.
Não foram colocados outros critérios, como número mínimo de tarefas realizadas, para se
ter acesso ao maior número possível de trabalhadores brasileiros. Considerando que a imensa
maioria de trabalhadores vive nos EUA ou na Índia, indicar um outro critério além da
localização poderia restringir em demasia o número de participantes.
Antes de o trabalhador começar a responder as perguntas do questionário, foi inserida
uma página inicial contendo o termo de consentimento de participação, expondo os dados
do pesquisador responsável, o objeto, justificativa e procedimento da pesquisa, a inexistência
de desconfortos, riscos e despesas para os participantes, os benefícios do estudo, a
participação voluntária e o compromisso de assegurar o sigilo e a privacidade do trabalhador
e colocou-se um e-mail para contato. Ao clicar para iniciar o questionário, o trabalhador
expressava a sua concordância com o referido termo.
A pesquisa ficou no ar entre 01 e 25 de junho de 2018 e foi realizada por 56
trabalhadores. Os questionários de 4 trabalhadores não foram contabilizados em razão de
terem errado ao menos uma das perguntas-teste. O tempo médio de resposta dos 52
trabalhadores foi de 18 minutos e 49 segundos. Os trabalhadores receberam US$ 4 para
responder ao questionário, o mesmo valor pago pela OIT em 2015. Não houve contratempos
nos dias em que a pesquisa estava aberta para receber respostas.
Em todo o período em que a pesquisa esteve disponível para ser executada na
plataforma, observamos as diretrizes para solicitantes acadêmicos criadas pelo Projeto We
are Dynamo, em que se estabelecem regras para ser um bom solicitante, como descrever
claramente a tarefa que deve ser executada, apresentar informações sobre a pesquisa que está
sendo realizada, indicar um tempo razoável para o desenvolvimento do trabalho, aprovar a
atividade com a maior brevidade possível, manter a privacidade do trabalhador, mencionar

30

de forma transparente o que motiva a rejeição de uma tarefa e oferecer o pagamento de, ao
menos, o valor do salário mínimo hora21.
O resultado completo da pesquisa com os trabalhadores brasileiros da Amazon
Mechanical Turk está no apêndice A desta tese.

3.2. Uber
Primeiramente, foi realizada revisão da literatura sobre a Uber, como mencionado, e
se identificaram pesquisas com trabalhadores que atuam na plataforma. Em algumas delas,
verificou -se a aplicação de questionário e a condução de entrevistas com seus os motoristas.
Dentre elas, interessou-nos o artigo Dependence and precarity in the platform economy,
escrito por Juliet Schor, Will Attwood-Charles, Mehmet Cansoy, Isak Ladegaard e Robert
Wengronowitz 22 , em que se analisou dados de entrevistas feitas com trabalhadores de
diversas plataformas, pela relação que se identificou entre dependência e precariedade dos
motoristas da Uber.
Em um momento inicial, consideramos em adotar a referida pesquisa como padrão.
Trocamos correspondências eletrônicas com a Professora Juliet Schor, da Boston College,
que se mostrou receptiva em compartilhar informações e experiências sobre a pesquisa. Em
março de 2018, reunimo-nos com a Professora em Boston e discutimos os méritos, as
limitações e as dificuldades com aquelas entrevistas.
Levando em conta a conversa com a Professora Juliet Schor e a importância em ter
elementos que permitissem uma análise com indicadores semelhantes entre a Uber e a AMT,
decidimos elaborar um questionário que se aproximasse daquele da Mechanical Turk e
tivessem elementos da pesquisa conduzida pela Professora Juliet Schor. No mês de julho de
2018, desenvolvemos o questionário, em constante diálogo com o Professor Otavio Pinto e
Silva, e também o dividimos em 5 blocos. As respostas dos trabalhadores eram oferecidas
conforme alternativas previamente apresentadas.
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em:
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No primeiro, colocamos 6 questões principais23 sobre aspectos sociodemográficos,
como cidade em que moravam, ano de nascimento, estado civil e grau de instrução, para
compreender o perfil pessoal dos participantes e o contexto social em que estavam inseridos.
No segundo, apresentamos 29 questões principais sobre as condições de trabalho,
como há quanto tempo dirigiam na plataforma, a centralidade da atividade em sua vida
profissional, a opinião sobre o sistema de avaliações, o valor da remuneração e a carga
horária, para entender a dinâmica de trabalho entre o motorista, a plataforma e os clientes da
Uber e as principais notas distintivas da atividade.
No terceiro, inserimos 2 perguntas principais sobre as demais atividades que os
motoristas realizavam além de dirigir para a Uber, como se houve procura por uma outra
ocupação e se possuía um segundo trabalho, para analisar a relação das tarefas desenvolvidas
na Uber com outras que eventualmente tivessem.
No quarto, colocamos 2 perguntas principais sobre as experiências profissionais
prévias, como a tarefa que realizava antes de começar na Uber e se o vínculo foi rompido
para iniciar na plataforma, no intuito de apreender os motivos que levaram os trabalhadores
a procurar o trabalho sob demanda por meio de aplicativos.
No quinto, apresentamos 11 questões principais sobre a situação socioeconômica do
motorista, como a comparação com o quadro de um ano atrás, o valor total da renda familiar,
a suficiência das remunerações para a subsistência mensal e a participação de outras pessoas
no orçamento familiar, para compreender a segurança econômica do trabalhador e de sua
família.
Por fim, elaboramos uma pergunta sobre os aspectos do trabalho na Uber que os
motoristas mudariam e uma outra sobre comentários que o participante poderia fazer a
respeito da pesquisa e do trabalho sob demanda por meio de aplicativos. Nessas duas não
havia alternativas pré-estabelecidas.
Não existe uma base de dados pública dos motoristas que trabalham para a Uber.
Sendo assim, optamos por abordar os motoristas para responderem ao questionário em
viagens que fizemos com a Uber na cidade de São Paulo. A pesquisa conduzida pela
Professora Juliet Schor adotou o mesmo método para se aproximar dos motoristas em Boston.
Cogitamos ir ao espaço destinado aos trabalhadores da plataforma que aguardam chamada
no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Entretanto, as diversas restrições impostas pela
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Uber para acessar o local 24 e o relato feito por participantes da pesquisa sobre o rígido
controle de entrada fizeram-nos desistir dessa forma de contato.
Criamos uma versão online do questionário para facilitar a compilação dos dados e
a condução da pesquisa com os motoristas. Nos momentos em que precisávamos nos
deslocar pela cidade, fazíamos um pedido de viagem pelo aplicativo e, ao ingressar no
veículo, apresentávamo-nos, explicávamos do que se tratava a pesquisa e o termo de
consentimento de participação. Em alguns casos, os motoristas pediram para que fosse lido
na íntegra, o que foi realizado. Assim que o motorista concordava em participar da pesquisa,
dávamos início ao questionário. No término da viagem, o participante lia o termo e o
assinava, sendo-lhe fornecida uma cópia do documento. Antes do início da viagem, também
avisávamos que atribuiríamos a nota máxima ao final da viagem independentemente da
concordância em responder o questionário, para que a participação na pesquisa não fosse
influenciada pela avaliação feita pelo passageiro ao término da corrida.
Em 11 casos, os motoristas não concordaram em participar da pesquisa, apesar da
explicação do seu objeto e do conteúdo do termo de consentimento de participação. A
maioria das negativas deu-se por receios de a privacidade não ser resguardada - mesmo isso
sendo assegurado por nós -, a plataforma ter conhecimento de posicionamentos dos
motoristas e ocorrer alguma espécie de represália. Nos casos em que houve a negativa em
participar, seguimos viagem normalmente até o destino final e nenhuma informação foi
coletada para essa pesquisa.
Os questionários foram aplicados entre 17 de agosto a 04 de outubro de 2018 e contou
com a participação de 102 trabalhadores. O tempo médio de resposta foi de 31 minutos e 12
segundos. Não houve contratempos no período em que realizamos a pesquisa.
O resultado completo da pesquisa com os motoristas da Uber em São Paulo está no
apêndice B desta tese.

4. Contribuição original à ciência jurídica brasileira
A contribuição original à ciência jurídica brasileira dada por esta tese se divide em
duas. A primeira é a interdisciplinaridade do estudo desenvolvido nesta pesquisa. Os
referenciais teóricos utilizados encontram-se muito pouco explorados pela academia
brasileira, especialmente por aqueles que estudam o mundo do trabalho. O trabalho de
sistematização e a síntese deste material podem ser utilizados para embasar outras
24
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abordagens sobre a relação entre tecnologia e trabalho. Da mesma forma, os estudos de caso,
com revisão de literatura e parte empírica, da Uber e da Amazon Mechanical Turk apresenta
à ciência jurídica brasileira as dinâmicas de trabalho nessas plataformas em profundidade e
detalhe ainda não encontrados, oferecendo maiores subsídios para o estudo jurídico da
matéria.
A segunda parte da contribuição oferecida por esta tese é uma nova proposta de
regular o trabalho nestas plataformas. Para tanto, é mapeado o ordenamento jurídico
brasileiro, seus instrumentos, além do debate sobre alternativas possíveis no Direito do
Trabalho. Acreditamos que a proposta - criação de uma legislação especial com três
categorias para classificar os trabalhadores: autônomos, dependentes e subordinados, e a
atribuição de direitos conforme o enquadramento – se adequa à complexidade que as
inovações tecnológicas imprimem às relações de trabalho e, ao mesmo tempo, oferece
proteção social àqueles que participam do capitalismo de plataforma.
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CONCLUSÕES
A tecnologia, o desenvolvimento de técnicas que transformam a organização da
produção e a maneira pela qual construímos ordem em nossa sociedade impactam a forma
como vivemos. A compreensão do papel da tecnologia nos âmbitos econômico, político e
social é decisiva quando se verificam as possibilidades para interferir no mundo e conceber
políticas públicas e regulações que produzam resultado alinhado a determinado objetivo.
As inter-relações entre tecnologia, instituições e ideologia, descritas pela economia
política multidimensional e adotadas nesta tese, ocorrem mutuamente na definição dos
rumos políticos, econômicos e sociais. Sob essa perspectiva, as inovações tecnológicas não
são neutras ou imunes às relações de poder instituídas, mas influenciam as instituições e a
ideologia, assim como são moduladas por ambas.
A análise do presente momento pela economia política multidimensional aponta para
um cenário de peças se movendo. Nesse contexto existem tensões entre o neoliberalismo e
o combate às desigualdades, a emergência de novas tecnologias da informação e
comunicação e a busca das instituições pelo seu papel. Se o quadro não nos permite indicar
com precisão caminhos que serão trilhados, abre-nos a possibilidade de analisarmos a
posição que os elementos componentes das referidas dimensões ocuparão.
Nessa conjuntura, uma das matérias que atrai maior atenção, em razão do impacto
das novas tecnologias na organização da produção, é o futuro do trabalho. Do ponto de vista
qualitativo, há razoável consenso quanto ao fato de que mudanças estão em curso. Não há o
mesmo consenso em sua análise. Alguns estudos priorizam o viés da fragmentação e
fissuração do trabalho, ao passo que outros enfatizam as novas qualificações necessárias
para encontrar ocupações no mercado de trabalho. Da perspectiva quantitativa, existem
trabalhos indicando uma queda expressiva do número de empregos, enquanto outros
apresentam dados que apontam poucas mudanças substantivas, além de uma terceira vertente
sugerir que ocorre um movimento de abertura de postos de trabalho que exigem novas
qualificações e de fechamento daqueles não especializados, repetitivos e que não demandam
quaisquer aptidões – nela, o saldo final é favorável à geração de empregos.
A adoção de inovações tecnológicas na organização da produção produz impactos
diversos no mercado de trabalho, como o uso de plataformas para trocar produtos ou serviços
entre pessoas ou pessoas e empresas. Há uma diversidade de denominações utilizadas para
retratar esse fenômeno. Adotamos o conceito de capitalismo de plataforma por enfatizar o
fato de operar na lógica do modo de produção predominante na sociedade e a centralidade
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das plataformas no desenvolvimento das atividades econômicas. Também, o uso do termo é
associado a contraposição à uma narrativa convencional excessivamente acrítica sobre as
trocas intermediadas pelas plataformas, ressaltando, dentre outros aspectos, a manutenção
das desigualdades econômicas e a precarização do trabalho, bem como a imposição de
disponibilidade constante dos trabalhadores.
As principais características do trabalho sob demanda por meio de aplicativos são:
(i) as relações de trabalho são triangulares, em que a plataforma ocupa papel importante no
desenvolvimento da atividade econômica comercializada; (ii) o algoritmo tem função central
no gerenciamento automático das tarefas executadas pelos trabalhadores, sendo que a
dimensão do controle é variável entre as plataformas; (iii) os sistemas de avaliações têm
atribuições distintas, desde servirem como referência para a contratação de trabalhadores
pelos usuários até determinarem as suas permanências na plataforma; (iv) o trabalhador
detém certo grau de liberdade para estabelecer os seus horários de trabalho; (v) em geral, há
uma relação entre dependência e precariedade, em que quanto maior a primeira, maior a
segunda.
A plataforma mais famosa que utiliza o trabalho sob demanda por meio de
aplicativos é a Uber, que oferece serviços de transporte. De acordo com a pesquisa realizada
com os seus motoristas em São Paulo, o perfil médio do trabalhador é do sexo masculino
(96,1%), casado (47%), com aproximadamente 40 anos e ensino médio completo (61,8%),
tendo iniciado as atividades há menos de um ano (56,9%) e com intenção de permanecer
indefinidamente na plataforma (76,5%). Os motoristas estão satisfeitos com a Uber em razão
de ser a fonte de renda que lhes permite sobreviverem em um contexto em que ou não se
encontra outra ocupação (28,4%) ou os valores oferecidos no mercado de trabalho são muito
baixos (32,4%). Os trabalhadores são economicamente dependentes da plataforma (77,5%),
trabalham mais de 10 horas por dia (53%), realizam 19 viagens diárias, recebem entre
R$ 20,00 a R$ 25,00 por hora e definem a carga horária conforme a meta de ganhos,
estabelecida de acordo com suas necessidades de subsistência (55,9%).
A partir da condução do estudo de caso, pudemos verificar que além das
características acima mencionadas, o trabalho ocorre especificamente da seguinte maneira:
(i) a plataforma determina o valor e o momento do pagamento; (ii) a combinação do sistema
de avaliações, do algoritmo e do acompanhamento das atividades por meio do aplicativo
permite um intenso controle das corridas realizadas pelos motoristas e disciplina a mão de
obra; (iii) a coordenação das atividades é feita pelo algoritmo; (iv) existe uma série de
condutas que os motoristas devem observar, sob pena de serem sancionados em caso de

307

descumprimento de parte das recomendações; (v) quanto mais dependentes da Uber para
sobreviverem, maior a precariedade das condições de trabalho; (vi) os motoristas
determinam os seus horários de trabalho; (vii) a Uber ocupa uma posição de poder diante
dos trabalhadores.
No crowdwork, a plataforma é o meio utilizado na execução do trabalho e todas as
relações ocorrem virtualmente no quadro da crowdsourcing, uma espécie de terceirização
online, por meio de uma chamada aberta, para um grupo indefinido, disperso, global e
numeroso de trabalhadores remotos. Muitas das microtarefas se relacionam com o trabalho
cultural, em que os trabalhadores classificam e processam elevadas quantidades de dados.
As principais características do crowdwork são: (i) as relações são triangulares, em
que a plataforma e os seus clientes definem o conteúdo e o modo de execução da atividade;
(ii) o algoritmo e o gerenciamento automático dos clientes das plataformas controlam as
tarefas realizadas pelos trabalhadores; (iii) o sistema de avaliações geralmente é utilizado
pelos clientes para selecionar os contratados; (iv) a definição da jornada de trabalho fica a
critério do trabalhador; (v) existem relações entre dependência e precariedade.
A plataforma mais emblemática que utiliza o crowdwork é a Amazon Mechanical
Turk. Segundo a pesquisa realizada com os seus trabalhadores no Brasil, o perfil médio é de
homens (73%), solteiros (88,4%), com 30 anos de idade e ensino superior completo (71,4%),
atuando há 6 meses ou menos (65,5%), tendo realizado até 200 tarefas (65,3%). A principal
motivação é a complementação de renda (42,4%). Os trabalhadores têm jornada de até 10
horas semanais (72,2%), trabalham 3 dias ou mais por semana (78,9%) e recebem até
R$ 100,00 nesse período (76,9%), valor que é pago por meio de vales que podem ser
utilizados no site da Amazon. Os trabalhadores manifestam desejo de executar mais tarefas
na plataforma (94,2%), mas a baixa remuneração os desestimula (30,6%). Outro foco de
insatisfação é a falta de pagamento mesmo quando realizadas as tarefas.
A dinâmica do trabalho, além de incluir as acima mencionadas sobre o crowdwork,
é a seguinte: (i) o preço da remuneração é fixado pelo cliente; (ii) a ocasião do pagamento é
determinada pela plataforma; (iii) a coordenação do trabalho e o poder disciplinar são
compartilhados pela plataforma e pelo cliente; (iv) o controle das atividades é realizado pelo
cliente, com a possibilidade de não remunerar a tarefa que entender inadequada; (v) quanto
mais dependentes da plataforma, menor o grau de segurança econômica; (vi) os
trabalhadores têm autonomia para definirem os horários de trabalho; (vii) a MTurk e os
clientes ocupam posição de poder diante dos trabalhadores.
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A disseminação da AMT, no Brasil, é bloqueada pelo fato de a grande maioria das
tarefas disponíveis na plataforma ser em língua inglesa e pela falta de tomadores de serviço
que demandem atividades cujas instruções sejam dadas em português. A baixa remuneração
que geralmente é oferecida e o pagamento não ser em espécie somados com o fato de a
compreensão do inglês, no Brasil, ser associada a um grau de escolaridade maior acaba por
não tornar o trabalho na AMT tão atrativo.
Tanto no trabalho sob demanda por meio de aplicativos como no crowdwork, as
plataformas e os algoritmos são centrais para o desenvolvimento da atividade econômica,
são viabilizadas pelo uso da tecnologia da informação e comunicação, representam uma das
novas fronteiras da fragmentação e fissuração do trabalho, contratam os trabalhadores como
autônomos e frequentemente são consideradas como invisíveis.
A invisibilidade das atividades realizadas pelos trabalhadores no capitalismo de
plataforma decorre do excessivo destaque dado à tecnologia na consecução das tarefas, do
uso de termos que retiram o conteúdo laboral dos serviços executados e do modo de
contratação. Trazer esse trabalho à tona é fundamental para assimilar os seus efeitos e
debater adequadamente a necessidade de regulá-lo, sob o ponto de vista do Direito do
Trabalho.
As diferenças nas projeções sobre o futuro do trabalho mencionadas acima,
especialmente sob a ótica quantitativa, decorrem de recortes setoriais e espaciais distintos,
entendimentos a respeito do comportamento dos atores sociais e compreensões opostas sobre
a repetição de padrões históricos ou a inauguração de novos tempos. Independentemente da
perspectiva que se adote, as formas de trabalho no capitalismo de plataforma já apontam
para efeitos bem concretos do impacto da tecnologia na organização do trabalho: identificouse a criação de empregos sem qualquer proteção aos trabalhadores, em que as relações de
trabalho operam em dinâmica distinta da tradicionalmente concebida, com maior espaço
para os trabalhadores determinarem o seu horário de trabalho e nas quais dependência e
precariedade caminham lado a lado.
Ou seja, para além das discussões sobre a necessidade de preparar a força de trabalho
para um cenário em que as empresas demandarão novas capacidades ou de uma conjuntura
na qual não haverá postos de trabalho suficientes para todas as pessoas, entendemos que os
efeitos imediatos da tecnologia da informação e comunicação no mercado de trabalho são
tangíveis o suficiente para que se coloque o debate sobre a importância de regulação
trabalhista do crowdwork e do trabalho sob demanda por meio de aplicativos. Nesse sentido,
fica patente como a tecnologia não é neutra, uma vez que são visíveis os seus impactos nas
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dinâmicas de trabalho correntes: as condições de trabalho daqueles que dependem da
plataforma são precárias e a forma pela qual os algoritmos e plataformas operam criam uma
acentuada assimetria de poderes entre as empresas e os trabalhadores. Contudo, entendemos
ser possível pensar em maneiras alternativas de utilizar a tecnologia de forma que existam
aspectos positivos para os trabalhadores.
O Direito do Trabalho, enquanto ramo jurídico concebido para responder à
desigualdade econômica inerente ao contrato de trabalho, estabelecer regras para mitigar
essa assimetria e balanceá-la por meio de proteção jurídica ao trabalhador, é um dos
instrumentos que pode regular o trabalho sob demanda por meio de aplicativos e o
crowdwork. As condições que motivaram o surgimento do Direito do Trabalho permanecem
no capitalismo de plataforma, o que justifica a sua intervenção nesse âmbito para redistribuir
renda e poder, promover a dignidade dos trabalhadores, democratizar o trabalho e viabilizar
a organização e a atuação coletivas.
As dinâmicas do trabalho no capitalismo de plataforma não apontam a necessidade
de transformação da essência, dos paradigmas ou da estrutura do Direito do Trabalho.
Entretanto, há espaço para mudar o seu funcionamento, colocando-se em debate a suficiência
de seus conceitos, a necessidade de redefinição de categorias, a criação de novas regulações
e as perspectivas hermenêuticas, sempre tendo em vista os princípios e funções desse ramo
jurídico, assim como o objetivo de proteger o trabalhador que atua nas plataformas.
Como regra geral, a regulação do trabalho, no Brasil, é diretamente relacionada com
a classificação dos trabalhadores: o enquadramento como empregado é regido pela
Constituição Federal, CLT e leis esparsas, enquanto o autônomo é disciplinado pelo texto
constitucional e pelo Código Civil. Como debatido no Capítulo 3, nenhuma das categorias é
capaz de dar conta completamente das novas dinâmicas de trabalho no capitalismo de
plataforma.
Para ter acesso aos direitos trabalhistas previstos na legislação, é necessário que a
relação de trabalho tenha as seguintes características: pessoa natural, pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação. A pesquisa realizada com os motoristas da
Uber em São Paulo e a análise dos estudos já feitos sobre a plataforma destacam que a
caracterização do vínculo empregatício depende dos casos concretos e da identificação da
não eventualidade. Além disso, nas demais plataformas que utilizam o trabalho sob demanda
por meio de aplicativos, a depender da intensidade da coordenação e do controle das
atividades realizadas pelos trabalhadores, do monitoramento das tarefas e da centralidade do
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sistema de avaliações, é possível que não se verifique o elemento fático-jurídico
subordinação.
A pesquisa com os trabalhadores da Amazon Mechanical Turk, no Brasil, e a análise
dos estudos desenvolvidos sobre a plataforma apontam que a caracterização da relação de
emprego também depende da identificação da não eventualidade e da concepção adotada
sobre a subordinação. Em outras plataformas de crowdwork, a maior liberdade para a escolha
de tarefas pode mitigar as visões da subordinação objetiva ou estrutural no caso concreto.
A principal consequência do não enquadramento do trabalhador como empregado é
a sua classificação como autônomo, deixando-o completamente desprovido de proteção em
um cenário no qual, independentemente da constatação dos cinco elementos fático-jurídicos
que caracterizam a relação de emprego, encontra-se em posição de desigualdade diante da
plataforma. Ou seja, no sistema binário da regulação do trabalho brasileira, a ausência de
algum elemento fático-jurídico deixa o trabalhador completamente desamparado.
E mesmo que o trabalhador seja classificado como empregado, há peculiaridades do
trabalho sob demanda por meio de aplicativos e do crowdwork não previstos na legislação
vigente. As possibilidades dos trabalhadores em determinarem os seus horários de trabalho
operam em uma lógica distinta da regulação geral do tempo de trabalho prevista na CLT.
Além disso, demandas que surgiram a partir dessas novas formas de trabalho, como a
regulação do sistema de avaliações com a portabilidade e o contraditório em casos de
discordância de notas atribuídas pelos clientes, ficam sem qualquer amparo do ponto de vista
legal.
As insuficiências do modelo de regulação do trabalho no Brasil para o trabalho sob
demanda por meio de aplicativos e para o crowdwork - os critérios da relação de emprego
que não se adequam plenamente às dinâmicas de trabalho e a falta de previsões para regrar
aspectos que surgiram com essas novas formas – acabam por afastar da tutela do Direito do
Trabalho os trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Ou seja, aqueles em situação de
desigualdade econômica em uma relação de trabalho ficam sem proteção jurídica apropriada.
Em face desse cenário, apresentamos uma proposta que protege o trabalhador sem
desnaturar o modelo de negócios das plataformas. Entendemos que a intervenção mais
adequada do Direito do Trabalho nas formas de trabalho do capitalismo de plataforma
analisadas nesta tese é a criação de uma legislação específica em que o trabalhador pode ser
classificado em três categorias: autônomo, dependente e subordinado.
Primeiramente, destacamos que há um núcleo de direitos aplicados a todo e qualquer
trabalhador que realize atividades em plataformas: liberdade sindical e o reconhecimento
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efetivo da negociação coletiva, a erradicação de todas as formas de discriminação em matéria
de emprego e ocupação, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e a abolição
efetiva do trabalho infantil – todos considerados como direitos fundamentais do trabalho
pela OIT -, além do direito à portabilidade das avaliações entre as plataformas, ao
contraditório, à informação ao preço e oferta de trabalho e à transparência quanto à
importância das avaliações para a plataforma.
A proposta de incluir os trabalhadores autônomos na regulação e estender a eles os
direitos acima mencionados decorre de os direitos fundamentais do trabalho terem
abrangência subjetiva ampla, cuja aplicação não está sujeita à identificação do vínculo
empregatício. Além disso, a portabilidade, o contraditório, a informação e a transparência
são elementos que gravitam em torno do sistema de avaliações, característica das formas de
trabalho no capitalismo de plataforma que são determinantes independentemente da
classificação do trabalho. Ou seja, caso o trabalhador decida executar atividades em outra
modalidade contratual que não a da autonomia, o histórico de avaliações do trabalhador
continua a ser relevante em termos profissionais e pode influenciar decisivamente o seu
desempenho.
A segunda categoria é o trabalhador dependente. Não se trata de uma figura
intermediária entre o autônomo e o subordinado, mas uma outra categoria com
características distintas de ambas. Adotamos o entendimento apresentado na proposta
coordenada por Emmanuel Dockès, em que o trabalhador se encontra em situação de
vulnerabilidade e, para executar as suas tarefas, depende da vontade ou dos meios do
tomador de serviços.
Por conta da dependência dos trabalhadores da plataforma, sugerimos, além daqueles
direitos indicados no núcleo do trabalho no capitalismo de plataforma, a previsão dos
seguintes: (i) escolher como, quando e quanto trabalhar; (ii) salário mínimo (ou piso salarial
estabelecido em instrumento coletivo) proporcional à carga horária mensal e um preço
dinâmico para o cálculo da remuneração; (iii) o pagamento de salário com periodicidade
máxima mensal; (iv) 13º salário e férias, proporcionais ou integrais, conforme a carga
horária; (v) FGTS; (vi) regramento sobre término do contrato e remuneração de salário in
natura e utilidade conforme as regras vigentes na CLT; (vii) limitação da jornada de trabalho
em 44 horas semanais e 8 diárias, podendo realizar até 2 horas extraordinárias por dia, sendo
que o cálculo do tempo de trabalho leva em consideração o período em que o trabalhador
desempenhar a atividade; (viii) descanso semanal remunerado; (ix) reembolso dos custos
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necessários para a prestação do trabalho, como combustível e manutenção de veículos para
os casos das plataformas de transporte; (x) regras de segurança e saúde no trabalho.
A terceira categoria é a do trabalho subordinado. Nesse caso, mantém-se o conceito
de empregado previsto na CLT e aplicam-se todos os direitos estabelecidos no texto
consolidado. Além disso, os mencionados direitos pertencentes ao núcleo do trabalho no
capitalismo de plataforma estendem-se aos empregados. E, adicionalmente, para os
empregadores que decidirem contratar trabalhadores por meio dos contratos intermitentes,
propõe-se um preço dinâmico, calculado a partir de um multiplicador sobre o valor do
salário-hora da categoria a qual o trabalhador pertence, e o direito a uma carga horária
mensal mínima, mensurada a partir da média da jornada dos quatro meses anteriores.
A regulação do trabalho sob demanda por meio de aplicativos e do crowdwork a
partir de três categorias – autônomo, dependente e subordinado – é uma proposta de
experimentalismo no Direito do Trabalho, em que se pretende dar uma resposta direcionada
ao impacto da tecnologia da informação e comunicação no mundo do trabalho. Ademais,
considerando que uma das categorias – a dependência – não está prevista no ordenamento
jurídico brasileiro, entendemos ser mais adequada a sua inserção de maneira circunscrita em
um primeiro momento, o que permite uma análise com maior precisão dos efeitos na prática
e, consequentemente, facilita a adoção de medidas corretivas caso haja necessidade.
No tocante às inter-relações previstas na economia política multidimensional,
quando analisamos a ideologia e as instituições, entendemos que a proposta se alinha às
políticas centradas no combate às desigualdades e, mesmo diante de um cenário de avanço
do neoliberalismo hiper-reacionário no Brasil, identificamos que uma sugestão legislativa
direcionada tem maiores possibilidades de progredir. Ademais, a sua inserção no debate
público pode influenciar nas disputas de ideias na sociedade.
Na relação entre tecnologia e instituições, a proposta apresentada leva em
consideração as peculiaridades do trabalho sob demanda por meio de aplicativos e do
crowdwork em razão das inovações tecnológicas e oferece soluções alternativas à regulação
tradicional. Da mesma forma, o Direito do Trabalho produz efeitos na organização das
plataformas, na medida em que sugere a aplicação de regras laborais para essas formas de
trabalho.
A proposta apresentada para regular as formas de trabalho no capitalismo de
plataforma se limita ao trabalho sob demanda por meio de aplicativos e ao crowdwork e ao
Direito Individual do Trabalho, tratando da classificação dos trabalhadores e de seus direitos
sob essa perspectiva. As inovações tecnológicas produzem efeitos significativos nas relações
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de trabalho e estamos em um período histórico em que as mudanças ocorrem de maneira
veloz. Novos desenvolvimentos da tecnologia da informação e comunicação podem ensejar
a emergência de outras formas de trabalho, o que exigirá um novo exame sobre o seu impacto
e a adequação da legislação trabalhista para proteger os trabalhadores. A constatação de
sinais robustos em direção de uma das tendências do futuro do trabalho também pode
demandar a reavaliação dos instrumentos de tutela do trabalhador. Ainda, novas pesquisas
sobre as formas de trabalho estudadas nesta tese podem apontar para a necessidade de
regulação de outros aspectos não tratados nesta pesquisa.
A agenda de pesquisa futura para as relações de trabalho no capitalismo de
plataforma, sob a perspectiva do Direito do Trabalho, abrange o acompanhamento do
impacto de novas tecnologias, o aprofundamento da proposta de regulação apresentada, o
estudo de demandas ainda não identificadas e a necessidade de regulá-las e a abordagem
dessas relações pelo viés do Direito Coletivo do Trabalho.
O Direito do Trabalho, para continuar a ser um instrumento de redistribuição de
poder e renda e de mitigação da desigualdade econômica nas relações de trabalho, deve olhar
criticamente as transformações no mundo do trabalho sem se apegar às categorias
positivadas no ordenamento jurídico. Nessa tese, buscamos contribuir para a alteração dos
rumos das discussões sobre a proteção do trabalho no capitalismo de plataforma, atualmente
centrada na possibilidade de classificar os trabalhadores como empregados ou autônomos.
A adoção da perspectiva da economia política multidimensional e o desenvolvimento dos
estudos de caso nos permitiram identificar características do trabalho sob demanda por meio
de aplicativos e do crowdwork até então pouco exploradas no debate brasileiro. Assim,
pudemos apresentar um novo modelo de regulação do trabalho para o capitalismo de
plataforma, com três categorias – autônomo, dependente e subordinado – e um conjunto de
direitos alinhado com o impacto das novas tecnologias.
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APÊNDICE A - RESULTADO DO QUESTIONÁRIO – TRABALHADORES DA
AMAZON MECHANICAL TURK
1) Informações sociodemográficas
1.1) Onde você vive?
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

0%
0%
0%
1,9%
1,9%
1,9%
7,6%
0%
3,8%
0%
0%
0%
11,4%
0%
0%
9,5%
5,8%
1,9%
9,6%
0%
11,4%
0%
0%
0%
33,3%
0%
0%

1.2) Qual é o seu sexo biológico?
Masculino
73%
Feminino
27%
1.3) Qual o seu estado civil?
Solteiro(a)
88,4%
Casado(a)
11,6%
Divorciado(a)
0%
Separado(a)
0%
União estável
0%
Viúvo (a)
0%
1.4) Em que ano você nasceu?
____________________
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1.5) Como você avalia a sua saúde?
Muito boa
36,6%
Boa
44,3%
Regular
15,3%
Ruim
1,9%
Muito ruim
1,9%
1.6) Atualmente você tem problemas de saúde, física ou mental, ou doenças há pelo
menos 12 meses ou que se espera que durem pelo menos 12 meses?
Sim
21,1%
Não
78,9%
(Se sim em 1.6) 1.6.1) Esse(s) problema(s) de saúde afeta(m) os tipos de trabalho
remunerado que você pode realizar?
Sim
36,6%
Não
63,4%
(Se sim em 1.6) 1.6.2) O seu problema de saúde ou a sua doença reduz a sua
capacidade de realizar atividades cotidianas?
Sim
54,6%
Não
45,4%
1.7) Qual é o seu grau de instrução?
Menos que ensino 0%
médio
Ensino médio
13,4%
Ensino técnico
1,9%
Ensino superior
71,4%
Mestrado
7,6%
Doutorado
5,7%
1.7) Atualmente você está matriculado em algum curso?
Sim
36,6%
Não
63,4%
(Se sim na 1.7) 1.7.1) Você pretende se formar em qual curso?
Ensino médio
0%
Ensino técnico
0%
Ensino superior
73,6%
Mestrado
10,5%
Doutorado
15,9%
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2) Trabalho na Amazon Mechanical Turk
2.1) Por quanto tempo você está realizando crowdwork? (Por crowdwork
consideramos atividades realizadas em plataformas online em troca de compensação
financeira por indivíduos executando tarefas online, como ocorre com a Amazon
Mechanical Turk)
Menos de um mês
40,5%
De 1 a 6 meses
25%
De 7 até 12 meses
5,8%
Mais de 1 ano
28,7%
2.2) O trabalho sob demanda por meio de aplicativos é a sua principal atividade?
Sim
25%
Não
75%
2.3) Quão satisfeito você está com o trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Muito satisfeito
9,6%
Satisfeito
19,2%
Nem satisfeito nem 59,7%
insatisfeito
Insatisfeito
9,6%
Muito insatisfeito
1,9%
2.3.1) Por favor, descreva as razões pelas quais você está satisfeito ou insatisfeito
com o crowdwork_____________
2.4) O trabalho por meio de aplicativos é a sua principal fonte de renda (por exemplo,
o seu principal trabalho)?
Sim
25%
Não
75%
2.5) Qual a razão mais importante pela qual você realiza trabalho sob demanda por
meio de aplicativos?
Eu não consigo encontrar outro trabalho 9,6%
Eu só posso trabalhar de casa
5,7%
Eu prefiro trabalhar de casa
15,4%
O pagamento é melhor do que nos outros 0%
trabalhos disponíveis
Para complementar a renda dos outros 42,4%
trabalhos
Para ganhar dinheiro enquanto estudo
5,7%
Como forma de lazer
3,8%
Eu gosto
9,6%
Outros.
7,8%

2.5.1) Explique o motivo da resposta indicada na pergunta 2.5. _________________
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(Se você marcou “eu não consigo encontrar outro trabalho” na 2.5) 2.5.2) Por favor,
selecione quais motivos contribuíram para você não encontrar outro trabalho.
Há falta de trabalho onde eu moro
58,3%
Eu fui discriminado
8,3%
Eu tenho qualificação maior do que a 8,3%
necessária para os trabalhos disponíveis
Eu não tenho qualificação para os trabalhos 16,8%
disponíveis
Outros
8,3%
2.7) Além da Amazon Mechanical Turk, em quantas plataformas você trabalhou
desde que começou a fazer crowdwork?
Nenhuma
57,7%
1-2
28,5%
3-4
9,6%
5-8
3,8%
(Se você marcou 1-2, 3-4 ou 3-4) 2.7.1) Em quais plataformas de crowdwork você
trabalhou?_______________________
CrowdFlower
13,6%
CrowdSource
31,8%
Upwork
7,7%
Outras
46,9%
2.8) Quantas HIT (human intelligence tasks) da Amazon Mechanical Turk você já
realizou?
1-50
44,2%
51-100
13,5%
101-200
7,7%
201-300
1,9%
301-400
1,9%
401-500
1,9%
501-700
3,8%
701-900
0%
Mais de 900
25%
2.9) Qual das seguintes frases melhor descreve as suas habilidades em relação às
atividades disponíveis na Amazon Mechanical Turk?
Eu preciso de mais treinamento para 17,4%
completar todas as tarefas disponíveis na
plataforma
Eu preciso de maior conhecimento em 3,8%
língua inglesa para completar todas as
tarefas disponíveis na plataforma
As minhas qualificações atuais permitem 30,8%
que eu realize as tarefas na plataforma
Eu tenho qualificações que me permitem 48%
fazer tarefas mais complexas que as
disponíveis na plataforma
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2.10) Por favor, pense em todas as atividades que você realizou em crowdwork no
último ano. Em uma semanal normal de trabalho, quanto tempo (em horas), você
gastava fazendo atividades pagas nas plataformas?
Até 10 horas
72,2%
Mais de 10 até 20 horas
11,5%
Mais de 20 até 30 horas
7,6%
Mais de 30 até 40 horas
3,8%
Mais de 40 horas
1,9%
2.11) Por favor, pense em todas as atividades que você realizou em crowdwork
no último ano. Em uma semana normal de trabalho, quanto tempo (em horas),
você gastava fazendo atividades não pagas nas plataformas (como procurar por
tarefas, ganhar qualificações, pesquisar a reputação dos solicitantes de tarefas
em fórums online, etc)?
Até 10 horas
86,5%
Mais de 10 até 20 horas
5,7%
Mais de 20 até 30 horas
0%
Mais de 30 até 40 horas
0%
2.12) Em uma semana normal de trabalho, quanto você recebe realizando
crowdwork (em reais)?
Até 100
Mais de 100 até 250
Mais de 250 até 500
Mais de 500

76,9%
11,5%
5,6%
0%

2.13) No último mês em que você fez crowdwork, em quantos dias você
trabalhou mais de 10 (dez) horas?
0
80,7%
1-2
15,5%
3-4
0%
5-7
1,9%
Mais de 7
1,9%
2.14) Quantos dias por semana você geralmente realizada crowdwork?
1
15,4%
2
5,7%
3
11,5%
4
17,3%
5
23%
6
7,8%
7
19,3%
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2.15) Indique o período do dia em que você geralmente realiza crowdwork
(selecione todas que entender pertinentes)
Manhã (5:00-12:00)
40,3%
Tarde (12:00-18:00)
50%
Noite (18:00-22:00)
67,3%
Madrugada (22:00-5:00)
40,3%
2.16) Geralmente, o seu horário de trabalho sob demanda por meio de
aplicativos é compatível com seus outros compromissos familiares?
Muito
65,4%
Médio
25%
Pouco
9,6%
Nada
0%
2.17) Você gostaria de fazer mais crowdwork?
Sim
94,2%
Não
5,8%
(Se sim na 2.17) 2.17.1) Por que você não faz mais crowdwork atualmente?
Eu não sou qualificado para o trabalho 22,5%
disponível nas plataformas
Não há trabalho disponível suficiente
20,4%
O pagamento não é bom o suficiente
30,6%
Eu não tenho mais tempo para fazer o 22,5%
trabalho
Outros
4%
(Se não na 2.17) 2.17.2) Qual a principal razão para você não querer mais
realizar crowdwork?
Eu sou financeiramente estável e 33,3%
trabalho porque quero
Eu ganho dinheiro suficiente nas horas 33,3%
que trabalho atualmente
O pagamento é baixo
33,3%
2.18) Você gostaria de fazer mais trabalhos que não sejam crowdwork?
Sim
90,4%
Não
9,6%
(Se sim em 2.18) 2.18.1) Por que você não faz mais trabalhos que não sejam
crowdwork atualmente?
Eu não sou qualificado para o trabalho 21,3%
disponível nas plataformas
Não há trabalho disponível suficiente
38,3%
O pagamento não é bom o suficiente
8,5%
Eu não tenho mais tempo para fazer o 25,5%
trabalho
Outros
6,4%
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(Se não em 2.18) 2.18.2) Por que você não gostaria de fazer mais trabalhos que
não sejam crowdwork?
Eu sou financeiramente estável e trabalho 40%
porque quero
Eu ganho dinheiro suficiente nas horas que 40%
trabalho atualmente
Eu quero gastar mais tempo com lazer ou outras 20%
atividades que envolvam trabalho não pago
2.19) No seu trabalho na Amazon Mechanical Turk, alguma vez você teve o
trabalho rejeitado (e não recebeu pagamento?
Sim
55,8%
Não
44,2%
2.20) Qual é a sua taxa de rejeição de HIT (em %)?
Menos de 1
34,4%
De 1 a 5
48,3%
Mais de 5 a 10
10,3%
Mais de 10 a 15
0%
Mais de 15 a 20
3,5%
Mais de 20 a 25
0%
Mais de 25 a 30
3,5%
2.21) Geralmente, você acha que as rejeições são justificáveis?
Todas foram justificáveis
27,6%
A maioria foi justificável
20,7%
Algumas foram justificáveis
17,2%
Poucas foram justificáveis
27,6%
Não foram justificáveis
6,9%
(Se você respondeu qualquer que não “todas foram justificáveis”) 2.21.1) Por
favor, diga-nos por que você achou que a rejeição foi ou não foi justificável. Por
favor, explique. _______________________

3) Outros trabalhos além da Amazon Mechanical Turk
3.1) Em qualquer momento das últimas quatro semanas, você procurou por
qualquer trabalho remunerado, além do crowdwork?
Sim
51,9%
Não
48,1%
(Se sim em 3.1) 3.1.1) Qual a melhor frase descreve o que você estava
procurando como outro trabalho?
Eu estava procurando por um novo trabalho para 25,9%
substituir o crowdwork
Eu estava procurando por um trabalho extra
74,1%
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(Se sim em 3.1) 3.1.2) Quais são os motivos que te levaram a procurar um outro
trabalho?
Não há trabalho suficiente na plataforma que pague o que 34,6%
eu preciso para viver
Eu realizo crowdwork para preencher o tempo antes de 26,9%
encontrar outro trabalho
Eu quero fazer algo diferente
28,9%
Outros
9,6%
3.2) Além do crowdwork, você tem outro(s) trabalho(s) remunerado(s) ou é
dono(a) de empresa(s)?
Sim
67,3%
Não
32,7%
(Se sim em 3.2) 3.2.1) Além do crowdwork, quantos outros trabalhos
remunerados ou empresas você tem?
1
74,3%
Mais de 1
25,7%
(Se sim em 3.2) 3.2.2) Algum desses trabalhos ou empresas é na economia de
bico (gig economy), economia de compartilhamento ou capitalismo de
plataforma (por exemplo, Uber)?
Sim
20%
Não
80%
(Se sim em 3.2) 3.2.3) Qual a melhor descrição do seu papel no
trabalho remunerado ou empresa fora do crowdwork?
Empregado trabalhando por salário-hora
Empregado com salário mensal
Autônomo
Proprietário ou sócio em empresa (com empregados remunerados)
Proprietário ou sócio em empresa (sem empregados remunerados)
Trabalho sem remuneração

seu outro
8,6%
48,6%
25,7%
11,4%
0%
2,7%

(Se sim em 3.2) 3.2.4) Nesse trabalho remunerado ou empresa fora do
crowdwork, quanto do seu tempo você trabalha em casa?
Nenhum
37,1%
Um pouco
8,6%
Algum
34,3%
Todo
20%
(Se sim em 3.2) 3.2.5) Há quanto tempo você trabalha nesse trabalho
remunerado ou tem essa empresa fora do crowdwork?
De 0 até 6 meses
11,4%
Mais de 7 até 12 meses
8,5%
Mais de 1 ano
80,1%

353

(Se sim em 3.2) 3.2.6 Considerando as semanas em que você realizou trabalho
remunerado ou gerenciou a empresa fora do crowdwork no último ano, quanto
você ganhava por mês em média?
Menos de 1000
70,7%
Mais de 1000 até 2000
21,7%
Mais de 2000 até 3000
3,8%
Mais de 3000
3,8%
(Se sim em 3.2) 3.2.7) Considerando o valor que você ganha por hora trabalhada,
você gostaria de trabalhar mais horas nesse trabalho remunerado ou
gerenciando essa empresa fora do crowdwork se tivesse a oportunidade?
Sim
51,4%
Não
48,6%

4) Trabalho pré-Amazon Mechanical Turk
4.1) Imediatamente antes de começar o crowdwork, você
Trabalhava ou gerenciava uma empresa e 50%
continua a fazer atualmente
Trabalhava em um emprego diferente
42,3%
Gerenciava uma empresa que não existe 0%
mais
Estava desempregado
32,7%
Estava na escola
30,8%
Cuidava de crianças, idosos ou pessoas 5,7%
com deficiência
(Se trabalhava em um emprego diferente ou gerenciava uma empresa que não
existe mais em 4.1) 4.1.1) Quanto tempo você trabalhou nessa atividade antes
de começar o crowdwork?
Até 6 meses
14,3%
Mais de 6 meses até 1 ano
28,5%
Mais de 1 ano
57,2%
(Se trabalhava em um emprego diferente ou gerenciava uma empresa que não
existe mais em 4.1) 4.1.2) O trabalho que você realizava antes de começar o
crowdwork era a sua principal fonte de renda?
Sim
85,7%
Não
14,3%
(Se trabalhava em um emprego diferente ou gerenciava uma empresa que não
existe mais em 4.1) 4.1.3) Considerando as semanas que você trabalhou antes
de começar o crowdwork, quanto você ganhava por mês? (em reais)
Menos de 1000
14,2%
Mais de 1000 até 2000
28,6%
Mais de 2000 até 3000
28,6%
Mais de 3000
28,6%
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4.2) Você saiu do seu trabalho antes de começar o trabalho sob demanda por
meio de aplicativos?
Sim
13,4%
Não
86,6%
(Se não em 4.2) 4.2.1) O trabalho que você fazia antes de começar o crowdwork
é o mesmo trabalho remunerado que você tem fora do crowdwork?
Sim
67,2%
Não
32,8%
(Se sim em 4.2) 4.2.2) Qual a razão pela qual o trabalho que você fazia antes de
começar o crowdwork acabou?
Eu pedi demissão
57,1%
Eu fui dispensado sem justa causa
28,5%
Eu fui dispensado por justa causa
0%
Eu pedi para ser mandado embora
14,4%
Era um trabalho temporário que chegou 0%
ao fim
Eu me aposentei
0%
Outros
0%
5) Situação financeira
5.1) Pensando em todos os trabalhos que você tem atualmente, se comparar as
horas de trabalho que você atualmente faz por semana com as que você fazia
um ano atrás, o número de horas de trabalho semanal
Aumentou
44,2%
Manteve-se
30,8%
Diminuiu
25%
5.2) Você é a pessoa que mais contribui para a renda do lar? (considere todas as
pessoas que contribuem financeiramente para a manutenção da residência)
Sim
34,6%
Não
65,4%
5.3) Pensando na renda que você obtém de todos os seus trabalhos, se comparar
o que você recebe atualmente por mês com o que recebia um ano atrás, a sua
renda mensal...
Aumentou
30,8%
Manteve-se
34,6%
Diminuiu
34,6%
5.4) Qual o valor da renda que você obtém atualmente de todos os seus trabalhos
mensalmente?
Até 1000
28,8%
Mais de 1000 até 2000
25%
Mais de 2000 até 3000
13,4%
Mais de 3000
32,8%
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5.5) Considerando outras fontes de renda que você tem acesso, o(a) seu(ua)
esposo(a), companheiro(a), parceiro(a) ou quem vive junto com você contribui
no orçamento doméstico?
Sim
76,9%
Não
23,1%
5.6) Além da renda do seu trabalho e de outras pessoas que vivem com você, o
orçamento doméstico é complementado por alguma fonte de renda (por
exemplo, benefício da Previdência Social, recebimento de aluguel, pensão,
dentre outros)?
Sim
32,7%
Não
67,3%
5.7) A sua família te ajuda financeiramente?
Sim
63,4%
Não
36,6%
5.8) Considerando a renda mensal do seu lar, ela é suficiente para cobrir os
gastos básicos necessários para viver? (por exemplo, com moradia, alimentação,
roupas, transporte)?
Sim
90,4%
Não
9,6%
5.9) Quanto você consegue economizar em média por mês?
0
34,6%
Até 100
23,2%
Mais de 100 até 500 21,1%
Mais de 500
21,1%
5.10) Você tem casa própria?
Sim
Sim, mas estou pagando financiamento
Não

44,2%
5,8%
50%

(Se não em 5.10) 5.10.1) Por favor, selecione a melhor descrição de onde você
vive?
Eu alugo uma casa/apartamento
50%
Eu vivo de graça (com família, amigos, etc) 50%
Outros
0%

5.11) Você faz parte de um sistema de aposentadoria (pública ou privada) que
vai te garantir uma determinada renda quanto você se aposentar?
Sim
28,8%
Não
71,2%
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5.12) Algum dos trabalhos que você faz promove o recolhimento da
contribuição para a Previdência Social ou você recolhe voluntariamente para a
Previdência Social?
Sim
38,5%
Não
61,5%
5.13) Você tem plano de saúde?
Sim
63,5%
Não
36,5%
(Se sim em 5.13) 5.13.1) O seu plano de saúde é financiado:
por um dos seus empregadores
por você e pelos seus empregadores
Por um dos empregadores de um dos membros de sua família
Somente por você

36,4%
0%
30,3%
33,3%

6 ) Se você pudesse mudar algo no trabalho sob demanda por meio de
aplicativos, o que seria?
_______________________________________________________________
7) Você tem outros pensamentos que gostaria de dividir sobre a experiência no
trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
_______________________________________________________________

Perguntas-teste
1.8) Quantos homens já pularam do Planeta Terra e tocaram o Sol com as duas
mãos?
Muitos
Nenhum
Alguns

7,2%
92,8%
0%

2.19) Por favor, indique o quanto você concorda ou discorda das seguintes
frases
Discorda
fortemente

Crowdwork 0%
pode
ser
divertido
Eu morei 100%
em todos os
países do
mundo uma
vez por ano

Discorda Não
um pouco concorda
nem
discorda
3,8%
5,7%

Concorda
um pouco

Concorda
fortemente

53,9%

36,6%

0%

0%

0%

0%
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Eu gosto de
responder
pesquisas
online
Um mais
três nunca é
igual a sete
Eu prefiro
responder
pesquisas
do
que
outras
atividades
de
crowdwork
A resposta
deste item é
“não
concorda
nem
discorda”

0%

7,7%

13,5%

48%

30,7%

7,1%

0%

0%

0%

92,9%

7,7%

15,4%

30,7%

26,9%

19,3%

1,9%

0%

92,9%

0%

5,8%

3.3) Quantos homens moram em Saturno?
Um milhão
7,1%
Duzentos mil
0%
Nenhum
92,9%
Cento e oitenta e nove
0%
4.3) Em qual planeta você mora?
Sol
7,1%
Lua
0%
Terra
92,9%
5.14) 1 + 1 =
0
1
2

7,1%
0%
92,9%
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APÊNDICE B - RESULTADO DO QUESTIONÁRIO – MOTORISTAS DA UBER
1) Informações sociodemográficas
1.1) Onde você vive?
São Paulo
57,8%
Grande São Paulo 41,2%
Outra cidade
1%
1.2) Qual é o seu sexo biológico?
Masculino
96,1%
Feminino
3,9%
1.3) Em que ano você nasceu?
____________________
1.4) Qual o seu estado civil?
Solteiro(a)
32,3%
Casado(a)
47%
Divorciado(a)
6,9%
Separado(a)
2%
União estável
11,8%
Viúvo (a)
0%
1.5) Qual é o seu grau de instrução?
Menos que ensino 11,8%
médio
Ensino médio
61,8%
Ensino técnico
2,9%
Ensino superior
23,5%
1.6) Atualmente você está matriculado em algum curso?
Sim
88,2%
Não
11,8%
(Se sim na 1.6) 1.6.1) Você pretende se formar em qual curso?
Ensino médio
8,3%
Ensino técnico
0%
Ensino superior
91,7%
Mestrado
0%
Doutorado
0%
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2) Trabalho na Uber
2.1) Por quanto tempo você está realizando trabalho sob demanda por meio de
aplicativos? (Por trabalho sob demanda por meio de aplicativos, consideramos
atividades realizadas por trabalhadores e demandadas pelos consumidores a partir de
aplicativos, como ocorre com a Uber)
Menos de um mês
9,8%
De 1 até 12 meses
47,1%
Mais de 1 ano
43,1%
2.2) Por mais quanto tempo você pretende ficar no trabalho sob demanda por meio
de aplicativos?
Menos de um mês
9,8%
De 1 até 12 meses
13,7%
Indefinidamente
76,5%
2.3) O trabalho sob demanda por meio de aplicativos é a sua principal atividade?
Sim
80,4%
Não
19,6%
2.4) Quão satisfeito você está com o trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Muito satisfeito
19,6%
Satisfeito
56,9%
Nem satisfeito nem 18,6%
insatisfeito
Insatisfeito
4,9%
Muito insatisfeito
0%
2.4.1) Por favor, descreva as razões pelas quais você está satisfeito ou insatisfeito
com o trabalho sob demanda por meio de aplicativos_____________
2.5) O trabalho por meio de aplicativos é a sua principal fonte de renda (por exemplo,
o seu principal trabalho)?
Sim
77,5%
Não
22,5%
2.6) Qual a razão mais importante pela qual você realiza trabalho sob demanda por
meio de aplicativos?
Eu não consigo encontrar outro trabalho 28,4%
O pagamento é melhor do que nos outros 32,4%
trabalhos disponíveis
Para complementar a renda dos outros 26,5%
trabalhos
Para ganhar dinheiro enquanto estudo
2,9%
Como forma de lazer
0%
Outros.
9,8%

360

2.7) Além da Uber, em quais plataformas você trabalhou desde que começou a fazer
trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Nenhuma
45,1%
Easy
0%
99
48%
Cabify
1%
Duas dessas plataformas
4,9%
Mais de duas dessas plataformas
1%
2.8) Quantas viagens com a Uber você já realizou?_____
2.9) Por favor, pense em todas as atividades que você realizou em trabalho sob
demanda por meio de aplicativos no último ano. Em um dia normal de trabalho,
quanto tempo (em horas), você gastava fazendo atividades nas plataformas?
De 1 até 4
0%
Mais de 4 até 8
23,5%
Mais de 8 até 10
23,5%
Mais de 10 até 12
21,6%
Mais de 12
31,4%
2.10) Por favor, pense em todas as atividades que você realizou em trabalho sob
demanda por meio de aplicativos no último ano. Em um dia normal de trabalho,
quanto tempo (em horas), você gastava fazendo atividades não pagas nas
plataformas (como esperar por chamados)?
Menos de 1
32,4%
De 1 até 2
49%
Mais de 2 até 4
17,6%
Mais de 4
1%
2.11) Em um dia normal de trabalho, quanto você recebe realizando trabalho
sob demanda por meio de aplicativos (em reais), descontada a taxa do
aplicativo?
Até 200
43,1%
Mais de 200 até 500
56,9%
Mais de 500 até 1000
0%
Mais de 1000
0%
2.11.1) Em um dia normal de trabalho, quanto você gasta com despesas fixas
para trabalhar (como combustível, seguro, manutenção, depreciação, limpeza,
telefone celular, plano de dados, etc)?
Até 50
35,3%
Mais de 50 até 100
55,9%
Mais de 100 até 200
8,8%
Mais de 200
0%
2.11.2) Você controla os gastos fixos que você tem?
Sim
72,5%
Não
27,5%
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2.12) Em um dia normal de trabalho, quantas viagens você realiza?___
2.13) Na última semana em que você realizou trabalho sob demanda por meio
de aplicativos, em quantos dias você trabalhou por mais de 10 horas?
0
32,4%
Até 2
13,7%
Mais de 2 até 5
28,4%
Mais de 5
25,5%
2.14) Quantos dias por semana você geralmente realiza trabalho sob demanda
por meio de aplicativos?
Até 2
0%
Mais de 2 até 5
31,4%
Mais de 5
68,6%
2.15) Por favor, indique os períodos do dia em que você geralmente realiza
trabalho sob demanda por meio de aplicativos.
Manhã (5:00-12:00)
86,3%
Tarde (12:00-18:00)
86,3%
Noite (18:00-22:00)
62,7%
Madrugada (22:00-5:00)
15,7%
2.16) Como você decide quantas horas irá trabalhar em um determinado dia?_
2.17) Geralmente, o seu horário de trabalho sob demanda por meio de
aplicativos é compatível com seus outros compromissos familiares?
Muito
30,4%
Médio
38,2%
Pouco
17,6%
Nada
13,7%
2.18) Como você avalia o preço dinâmico da Uber?
Positivo
67,6%
Negativo
8,8%
Indiferente
23,5%
2.19) Se você identifica o preço dinâmico, você dirige por mais tempo no dia?
Sim
40,2%
Não
59,8%
2.20) Você sente que a Uber te induz a realizar corridas quando há preço
dinâmico?
Sim
24,5%
Não
75,5%
2.21) A Uber lhe forneceu algum dos instrumentos que você usa para trabalhar
(como carro, telefone celular, seguro etc)?
Sim
0%
Não
100%
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2.22) Qual é a situação do veículo que você usa para trabalhar?
Proprietário antes de começar a trabalhar para a Uber 33,3%
Proprietário e comprei para trabalhar para a Uber
35,3%
Alugado
29,4%
Emprestado
2%
2.23) Qual o modalidade de corridas pela Uber você realiza com mais frequência?
UberPool
0%
UberX
96,1%
UberSelect
2,9%
UberBlack
1%
UberBag
0%
UberBlackBag
0%
2.23.1) Qual é a melhor modalidade que você é cadastrado? Por quê?_____
2.23.2) Qual é a pior modalidade que você é cadastrado? Por quê?_______
2.24) Você gostaria de realizar mais trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Sim
70,6%
Não
29,4%
(Se sim em 2.24) 2.24.1) Por que você não faz mais trabalho sob demanda por meio
de aplicativos atualmente?
Não há trabalho suficiente disponível
6,3%
O pagamento não é bom o suficiente
15,6%
Eu não tenho mais tempo para fazer o trabalho 59,4%
Outros
18,8%
(Se não em 2.24) 2.24.2) Por que você não gostaria de fazer mais trabalho sob
demanda por meio de aplicativos?
Eu sou estudante
2,9%
Eu sou financeiramente estável
2,9%
Eu ganho dinheiro suficiente nas horas que 18,6%
trabalho atualmente
Eu tenho compromissos diários que me 11,4%
impedem de trabalhar mais
Eu quero gastar mais tempo com lazer ou 14,3%
outras atividades que envolvem trabalho
não pago
Eu quero realizar trabalhos diferentes do 14,3%
trabalho sob demanda por meio de
aplicativos
Outros
35,7%
2.25) Você gostaria de fazer mais trabalhos que não sejam trabalho sob demanda por
meio de aplicativos?
Sim
68,6%
Não
31,4%
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(Se sim em 2.25) 2.25.1) Por que você não faz mais trabalhos que não sejam trabalho
sob demanda por meio de aplicativos atualmente?
Não há trabalho suficiente disponível
60%
O pagamento não é bom o suficiente
15,7%
Eu não tenho mais tempo para fazer o 1,4%
trabalho
Outros
22,9%
(Se não em 2.25) 2.25.2) Por que você não gostaria de fazer mais trabalhos que não
sejam trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Eu sou estudante
9,4%
Eu sou financeiramente estável
3,1%
Eu ganho dinheiro suficiente nas horas que trabalho 6,3%
atualmente
Eu tenho compromissos diários que me impedem de 25%
trabalhar mais
Eu quero gastar mais tempo com lazer ou outras 0%
atividades que envolvem trabalho não pago
Eu quero realizar trabalhos diferentes do trabalho sob 0%
demanda por meio de aplicativos
Outros
56,3%
2.26) Qual é o seu rating na Uber? _________________
2.27) Você já foi suspenso da Uber?
Sim
92,2%
Não
7,8%
(Se sim em 2.27) 2.27.1) Você achou a suspensão justa?
Sim
88,9%
Não.
11,1%
Por quê?________________________________________________
2.28) Você tem receio de receber uma suspensão ou de ser excluído da Uber?
Sim
41,2%
Não
58,8%
2.29) Como você avalia o sistema de ratings da Uber?
Positivo
60,8%
Negativo
17,6%
Indiferente
21,6%
Por quê?_______________________________________________________
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3) Outros trabalhos além da Uber
3.1) Em qualquer momento das últimas quatro semanas, você procurou por qualquer
trabalho remunerado, além do trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Sim
75,5%
Não
24,5%
(Se sim em 3.1) 3.1.1) Qual a melhor frase descreve o que você estava procurando
como outro trabalho?
Eu estava procurando por um novo trabalho para 72%
substituir o trabalho sob demanda por meio de aplicativos
Eu estava procurando por um trabalho extra
28%
(Se sim em 3.1) 3.1.2) Quais são os motivos que te levaram a procurar um outro
trabalho?
Não há trabalho suficiente na plataforma que pague o que 8,7%
eu preciso para viver
Eu realizo trabalho sob demanda por meio de aplicativos 60,9%
para preencher o tempo antes de encontrar outro trabalho
Eu quero fazer algo diferente
13%
Outros
17,4%
3.2) Além do trabalho sob demanda por meio de aplicativos, você tem outro(s)
trabalho(s) remunerado(s) ou é dono(a) de empresa(s)?
Sim
27,5%
Não
72,5%
(Se sim em 3.2) 3.2.1) Além do trabalho sob demanda por meio de aplicativos,
quantos outros trabalho remunerados ou empresas você tem?
1
92,3%
Mais de 1
7,7%
(Se sim em 3.2) 3.2.2) Algum desses trabalhos ou empresas é na economia de bico
(gig economy), economia de compartilhamento ou capitalismo de plataforma?
Sim
0%
Não
100%
(Se sim em 3.2) 3.2.3) Qual a melhor descrição do seu papel no seu outro trabalho
remunerado ou empresa fora do trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Empregado trabalhando por salário-hora
0%
Empregado com salário mensal
32,1%
Autônomo
42,9%
Proprietário ou sócio em empresa (com empregados remunerados) 7,1%
Proprietário ou sócio em empresa (sem empregados remunerados) 17,9%
Trabalho sem remuneração
0%
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(Se sim em 3.2) 3.2.4) Há quanto tempo você trabalha nesse trabalho remunerado ou
tem essa empresa fora do trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
De 0 até 6 meses
17,9%
Mais de 7 até 12 meses
0%
Mais de 1 ano
82,1%
(Se sim em 3.2) 3.2.5) Considerando as semanas em que você realizou trabalho
remunerado ou gerenciou a empresa fora do trabalho sob demanda por meio de
aplicativos no último ano, quanto você ganhava por mês em média?
Menos de 1000
17,9%
Mais de 1000 até 2000
39,3%
Mais de 2000 até 3000
7,1%
Mais de 3000
35,7%
(Se sim em 3.2) 3.3.6) Considerando as semanas em que você realizou trabalho
remunerado ou gerenciou a empresa fora do trabalho sob demanda por meio de
aplicativos no último ano, quantas horas por dia você trabalhava em média?
Até 10
32,1%
Mais de 10 até 20
17,9%
Mais de 20 até 30
7,1%
Mais de 30 até 40
25%
Mais de 40 até 50
14,3%
Mais de 50 até 60
0%
Mais de 60
3,6%
(Se sim em 3.2) 3.2.7) Considerando o valor que você ganha por hora trabalhada,
você gostaria de trabalhar mais horas nesse trabalho remunerado ou gerenciando essa
empresa fora do trabalho sob demanda por meio de aplicativos se tivesse a
oportunidade?
Sim
57,1%
Não
42,9%

4) Trabalho pré-Uber
4.1) Imediatamente antes de começar o trabalho sob demanda por meio de aplicativos,
você
Trabalhava ou gerenciava uma empresa e 25,5%
continua a fazer atualmente
Trabalhava em um emprego diferente
69,6%
Gerenciava uma empresa que não existe 2%
mais
Estava desempregado
1%
Estava na escola
2%
Cuidava de crianças, idosos ou pessoas 0%
com deficiência
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(Se trabalhava em um emprego diferente ou gerenciava uma empresa que não existe
mais em 4.1) 4.1.1) Quanto tempo você trabalhou nessa atividade antes de começar
o trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Até 6 meses
5,2%
Mais de 6 meses até 1 ano
10,3%
Mais de 1 ano
84,5%
(Se trabalhava em um emprego diferente ou gerenciava uma empresa que não existe
mais em 4.1) 4.1.2) Considerando as semanas que você trabalhou antes de começar
o trabalho sob demanda por meio de aplicativos, quanto você ganhava por mês? (em
reais)
Menos de 1000
4,1%
Mais de 1000 até 2000
24,7%
Mais de 2000 até 3000
26,8%
Mais de 3000
44,3%
(Se trabalhava em um emprego diferente ou gerenciava uma empresa que não existe
mais em 4.1) 4.1.3) Considerando as semanas que você trabalhou antes de começar
o trabalho sob demanda por meio de aplicativos, quantas horas você trabalhava em
uma semana típica de trabalho?
Até 10
3,1%
Mais de 10 até 20
3,1%
Mais de 20 até 30
4,1%
Mais de 30 até 40
23,7%
Mais de 40 até 50
56,7%
Mais de 50 até 60
4,1%
Mais de 60
5,2%
4.2) Você saiu do seu trabalho antes de começar o trabalho sob demanda por meio
de aplicativos?
Sim
74,5%
Não
25,5%
(Se não em 4.2) 4.2.1) O trabalho que você fazia antes de começar o trabalho sob
demanda por meio de aplicativos é o mesmo trabalho remunerado que você tem fora
do trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
Sim
69,2%
Não
30,8%
(Se sim em 4.2) 4.2.2) Qual a razão pela qual o trabalho que você fazia antes de
começar o trabalho sob demanda por meio de aplicativos acabou?
Eu pedi demissão
18,2%
Eu fui dispensado sem justa causa
58,4%
Eu fui dispensado por justa causa
0%
Eu pedi para ser mandado embora
3,9%
Era um trabalho temporário que chegou 1,3%
ao fim
Eu me aposentei
2,6%
Outros
0%
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5) Situação financeira
5.1) Pensando em todos os trabalhos que você tem atualmente, se comparar as horas
de trabalho que você atualmente faz por semana com as que você fazia um ano atrás,
o número de horas de trabalho semanal
Aumentou
52%
Manteve-se
25,5%
Diminuiu
22,5%
5.2) Você é a pessoa que mais contribui para a renda do lar? (considere todas as
pessoas que contribuem financeiramente para a manutenção da residência)
Sim
70,6%
Não
29,4%
5.3) Pensando na renda que você obtém de todos os seus trabalhos, se comparar o
que você recebe atualmente por mês com o que recebia um ano atrás, a sua renda
mensal...
Aumentou
47,1%
Manteve-se
21,6%
Diminuiu
31,4%
5.4) Qual o valor da renda
mensalmente?
Até 1000
Mais de 1000 até 2000
Mais de 2000 até 3000
Mais de 3000

que você obtém atualmente de todos os seus trabalhos
0%
4,9%
19,6%
75,5%

5.5) Além da renda do seu trabalho e de outras pessoas que vivem com você, o
orçamento doméstico é complementado por alguma fonte de renda (por exemplo,
benefício da Previdência Social, recebimento de aluguel, pensão, dentre outros)?
Sim
26,5%
Não
73,5%
5.6) Considerando a renda mensal do seu lar, ela é suficiente para cobrir os gastos
básicos necessários para viver? (por exemplo, com moradia, alimentação, roupas,
transporte)?
Sim
72,5%
Não
27,5%
5.7) Quanto você consegue economizar em média por mês?
0
59,8%
Até 100
5,9%
Mais de 100 até 500 18,6%
Mais de 500
15,7%
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5.8) Você tem casa própria?
Sim
Sim, mas estou pagando financiamento
Não

51%
6,9%
42,1%

(Se não em 5.8) 5.8.1) Por favor, selecione a melhor descrição de onde você vive?
Eu alugo uma casa/apartamento
65,1%
Eu vivo de graça (com família, amigos, etc) 32,6%
Outros
2,3%
5.9) Você faz parte de um sistema de aposentadoria (pública ou privada) que vai te
garantir uma determinada renda quanto você se aposentar?
Sim
43,1%
Não
56,9%
5.10) Algum dos trabalhos que você faz promove o recolhimento da contribuição
para a Previdência Social ou você recolhe voluntariamente para a Previdência
Social?
Sim
28,4%
Não
71,6%
5.11) Você tem plano de saúde?
Sim
32,4%
Não
67,6%
(Se sim em 5.11) 5.11.1) O seu plano de saúde é financiado:
por um dos seus empregadores
por você e pelos seus empregadores
Por um dos empregadores de um dos membros de sua família
Somente por você

15,2%
12,1%
27,3%
45,5%

6 ) Se você pudesse mudar algo no trabalho sob demanda por meio de aplicativos, o
que seria?
_______________________________________________________________
7) Você tem outros pensamentos que gostaria de dividir sobre a experiência no
trabalho sob demanda por meio de aplicativos?
_______________________________________________________________
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
Pesquisador responsável:
Renan Bernardi Kalil, doutorando em direito do trabalho pela Universidade de São Paulo
(USP), sob orientação do Professor Otavio Pinto e Silva, em período sanduíche na Faculdade
de Direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos (EUA).
Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa “Capitalismo
de plataforma e proteção social: trabalho sob demanda por meio de aplicativos, crowdwork
e direito do trabalho”. Leia com atenção as informações abaixo antes de dar o seu
consentimento para participar do estudo. Qualquer dúvida, entre em contato com Renan
Bernardi Kalil no e-mail renankalil@usp.br.

Objetivo, justificativa e procedimentos:
O projeto de pesquisa “Capitalismo de plataforma e proteção social: trabalho sob demanda
por meio de aplicativos, crowdwork e direito do trabalho” é sobre as relações de trabalho no
capitalismo de plataforma (também chamado de gig-economy/economia de bico, sharing
economy/economia de compartilhamento, dentre outras denominações). Estão sendo
conduzidos dois estudos de caso. Um será sobre o trabalho sob demanda por meio de
aplicativos.
O outro é sobre as condições de trabalho no que eu denomino de trabalho-de-multidão
(crowdwork). O trabalho-de-multidão (crowdwork) é o trabalho que coloca em contato um
grupo indeterminado de organizações, empresas e indivíduos por meio da Internet,
permitindo o contato global de clientes e trabalhadores, a partir do uso de plataformas
digitais. A plataforma de trabalho-de-multidão mais conhecida é a Amazon Mechanical Turk
e o estudo de caso é sobre essa plataforma.
As questões elaboradas são uma adaptação do questionário feito pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) em pesquisa realizada em 2015. O objetivo é compreender
como se desenvolvem as relações de trabalho no trabalho-da-multidão (crowdwork) e as
condições de trabalho nessas plataformas e identificar as semelhanças e diferenças desse tipo
de trabalho no Brasil e em outros países. Entender como ocorre o trabalho nessas plataformas
é relevante para que se formulem respostas adequadas para os trabalhadores.

Desconfortos e riscos:
Não há desconfortos ou riscos na realização dessa pesquisa.

Benefícios:
A partir das respostas apresentadas, busca-se obter maior conhecimento sobre as dinâmicas
das relações de trabalho no trabalho-de-multidão (crowdwork) e, levando em conta essas
bases, pensar nas formas em que o direito do trabalho pode oferecer meios de proteger os
trabalhadores que desempenham atividades nesses tipos de plataformas digitais.
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Despesas do voluntário:
Todos envolvidos nessa pesquisa são isento de custos.

Pagamento:
Considerando que a resposta ao questionário está sendo colocado como tarefa a ser realizada
por meio da plataforma Amazon Mechanical Turk, será realizado pagamento de US$ 4
(quatro dólares americanos) para os trabalhadores que aceitarem participar da pesquisa. A
adoção desse procedimento foi autorizada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Direito da
USP em 18 de abril de 2018.

Participação voluntária:
A sua participação nesse estudo é voluntária e você terá plena e total liberdade para desistir
de participar a qualquer momento.

Garantia de sigilo e privacidade:
As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer informação divulgada
será feita sob forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida. O pesquisador
garante que o nome dos participantes não será divulgado.

Ao clicar para continuar e iniciar a pesquisa, você declara que foi esclarecido sobre os
objetivos, procedimentos e benefícios do presente estudo, que participa de livre e espontânea
vontade, que foi assegurado o direito de abandonar o estudo a qualquer momento, que não
possui qualquer grau de dependência profissional ou educacional com o pesquisador
envolvido nesse projeto, que não se sente pressionado a participar dessa pesquisa, que pode
solicitar informações sobre a pesquisa a qualquer momento e que concorda em participar da
pesquisa.
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Pesquisador responsável:
Renan Bernardi Kalil, doutorando em direito do trabalho pela Universidade de São Paulo
(USP), sob orientação do Professor Otavio Pinto e Silva.
Você está sendo convidado(a) para participar como voluntário(a) da pesquisa “Capitalismo
de plataforma e proteção social: trabalho sob demanda por meio de aplicativos, crowdwork
e direito do trabalho”. Leia com atenção as informações abaixo antes de dar o seu
consentimento para participar do estudo. Qualquer dúvida, entre em contato com Renan
Bernardi Kalil no e-mail renankalil@usp.br.

Objetivo, justificativa e procedimentos:
O projeto de pesquisa “Capitalismo de plataforma e proteção social: trabalho sob demanda
por meio de aplicativos, crowdwork e direito do trabalho” é sobre as relações de trabalho no
capitalismo de plataforma (também chamado de gig-economy/economia de bico, sharing
economy/economia de compartilhamento, dentre outras denominações). Estão sendo
conduzidos dois estudos de caso. Um será sobre o crowdwork (também chamado de
trabalho-de-multidão).
O outro é sobre o trabalho sob demanda por meio de aplicativos. Trata-se de uma relação de
trabalho de curto prazo, em que a plataforma viabiliza a combinação entre oferta e demanda
de mão de obra por meio do software para a execução de uma atividade nas proximidades
ou no próprio local em que está situado fisicamente o tomador de serviços. A plataforma de
trabalho sob demanda por meio de aplicativos mais conhecida é a Uber e o estudo de caso é
sobre essa plataforma.
As questões elaboradas foram divididas em 5 áreas principais: (i) informações sóciodemográficas, para entender o contexto social vivenciado pelos trabalhadores e onde estão
inseridos pessoal e profissionalmente; (ii) condições de trabalho, para a compreensão das
dinâmicas das relações de trabalho entre o motorista, a plataforma e o consumidor; (iii)
outros trabalhos, para verificar como eventuais distintos trabalhos que os motoristas
possuem, bem como a maneira com que se relacionam com o trabalho na plataforma; (iv)
situação profissional prévia, para entender os motivos que levaram os trabalhadores a
optarem por realizarem atividades junto à Uber; (v) situação financeira, para obter uma visão
global do quadro financeiro da vida do motorista e de sua família.

Desconfortos e riscos:
Não há desconfortos ou riscos na realização dessa pesquisa.

Benefícios:
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A partir das respostas apresentadas, busca-se obter maior conhecimento sobre as dinâmicas
das relações de trabalho no trabalho sob demanda por meio de aplicativos e, levando em
conta essas bases, pensar nas formas em que o direito do trabalho pode oferecer meios de
proteger os trabalhadores que desempenham atividades nesses tipos de plataformas digitais.

Despesas do voluntário:
Todos envolvidos nessa pesquisa são isento de custos.

Participação voluntária:
A sua participação nesse estudo é voluntária e você terá plena e total liberdade para desistir
de participar a qualquer momento.
Se a participação ocorrer durante viagem de carro solicitada por meio do aplicativo Uber, a
avaliação do motorista não será afetada pelas respostas apresentadas ao pesquisador.

Garantia de sigilo e privacidade:
As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer informação divulgada
será feita sob forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida. O pesquisador
garante que o nome dos participantes não será divulgado.

Eu, ________________________, declaro que fui esclarecido sobre os objetivos,
procedimentos e benefícios do presente estudo, que participo de livre e espontânea vontade,
que foi assegurado o direito de abandonar o estudo a qualquer momento, que não possuo
qualquer grau de dependência profissional ou educacional com o pesquisador envolvido
nesse projeto, que não me sinto pressionado a participar dessa pesquisa, que posso solicitar
informações sobre a pesquisa a qualquer momento e que concordo em participar da pesquisa.

Nome do participante: ________________________________
Assinatura do participante: ____________________________
Data: ___/____/____

Nome do pesquisador: Renan Bernardi Kalil
Assinatura do pesquisador: ___________________
Data: ____/_____/_____

