
 
 

 

PROPOSTA ENEM 

Com base na leitura dos textos motivadores apresentados e nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa 

sobre o tema OS DESAFIOS DOS DIREITOS DO TRABALHADOR NA ERA DA 

UBERIZAÇÃO NO BRASIL apresentando proposta de intervenção social que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista.  

 

“Quem luta, pode perder. Quem não luta, já perdeu”. 
Bertolt Brecht 

TEXTO I   

O que é a uberização do trabalho e qual o impacto dela?  

Cerca de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa, aproximadamente, 12,4% da população. 

Com um cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam alternativas de trabalho, 

seja para garantir alguma forma de sustento, seja para complementar a renda. 

Com esse contexto, e a necessidade das pessoas de ganharem dinheiro para sobreviver, surgiu o 

que ficou conhecido como a uberização do trabalho. Esse modelo prevê um estilo mais informal, 

flexível, realizado por demanda. A advogada trabalhista Deborah Gontijo afirma que a uberização é, 

na verdade, a modernização das relações de trabalho. 

“É natural que isso aconteça por conta do cenário econômico, não só do Brasil, mas do mundo. Há 

um grande aumento na automação e na inteligência artificial, que cuida das tarefas repetitivas. Isso 

faz com que aumente uma demanda por um novo tipo de trabalho, no qual as próprias pessoas 

querem ter uma nova rotina, com autonomia nas tarefas e a possibilidade de optar por quando 

querem trabalhar”, explica. 

Contudo, a advogada Deborah ressalta que o modelo, de certa forma, também traz uma precarização 

do trabalho. “Quando a pessoa não tem uma relação de emprego formalizada, ela perde algumas 

garantias, não recebe por horas extras, pode trabalhar muito a mais do previsto em lei, em horários 

prejudiciais à saúde. Ela arca com todos os riscos da atividade profissional”, exemplifica. 

 Disponível em: Acesso em 18 de julho de 2020.  

TEXTO II 

O aplicativo Uber chegou ao Brasil em 2014 e já conta com 50 mil motoristas em mais de 50 cidades, 

onde exerce um forte impacto sobre o mercado de transporte. A empresa é capaz de crescer rápido 

porque tem custos baixos no processo. Os motoristas não são contratados diretamente: assinam um 

acordo de prestadores de serviço autônomos. O Uber se coloca apenas como uma “ponte” entre o 

motorista e quem precisa se locomover. Sem vínculo empregatício, os motoristas arcam com riscos 

e custos, como a compra e a manutenção de seus carros, mas precisam seguir regras estabelecidas 

pela empresa.  

Nesse cenário, há ações trabalhistas que questionam esse ponto básico do modelo de negócios do 

Uber, que tem paralelo com outras grandes empresas, como AirBnB ou o serviço de entregas com  
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bicicletas iFood. Ex-motoristas do Uber processam a companhia afirmando que há, sim, vínculo 

nessa relação, e exigem o pagamento de direitos estabelecidos pela lei trabalhista. O Uber afirma, 

no entanto, que não é uma empresa de transporte, mas de tecnologia, que fornece um aplicativo a 

motoristas que são empreendedores independentes.  

Essas duas visões estão atualmente em disputa na justiça brasileira. O mesmo processo está 

ocorrendo em outros países. Em outubro de 2016, por exemplo, uma corte trabalhista britânica 

decidiu que motoristas do Uber são funcionários da empresa de caronas pagas, e não apenas 

prestadores autônomos de serviços. 
 Disponível em: Acesso em: 18 jul. 2020. 

TEXTO III 

 

Fonte: divulgação. 

 

TEXTO IV 

Com a pandemia, entregadores de aplicativos têm mais trabalho, menos renda e maior risco à saúde.  
Em manifestações realizadas no mês de julho, entregadores prometiam “parar” o serviço de entregas 
em boa parte do país, setor comandado principalmente por três empresas: iFood, Rappi e Uber Eats. 
Movimentos nas redes sociais pediam que, para contribuir com a paralisação, consumidores não 
fizessem pedidos via aplicativos de entrega de comida. 
A BBC News Brasil reuniu levantamentos e análises das estatísticas mais recentes sobre o universo 
desses trabalhadores, especialmente baseados nos números divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), e o retrato confirma algumas das demandas apresentadas na greve 
dos trabalhadores. Os dados indicam remuneração menor, jornadas longas e migração de 
profissionais qualificados de outras áreas durante a pandemia, em meio ao alto risco de contágio pela 
covid-19 que os trabalhadores enfrentam durante as entregas. 
“A percepção dos entregadores é que o aumento da jornada está relacionado à contratação de 
grande número de novos entregadores durante a pandemia, o que gerou uma oferta maior de 
entregadores disponíveis, provocando, como consequência, a redução das chamadas para entregas. 
Para manter a remuneração, os entregadores passaram a trabalhar mais horas. Associado a isso, 
houve redução de períodos com tarifas dinâmicas e redução de oferta de prêmios”, afirma relatório 
realizado pelo Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp (Cesit – 
Unicamp). 

 Disponível em: Acesso em 18 de julho de 2020 


