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Objetivo: Verificar quais impactos em 
termos sociais e laborais, que os 
taxistas vem percebendo e discutindo 
entre seus pares e grupos de classes 
na cidade de Caxias do Sul.

Metodologia: A técnica de coleta de 
dados utilizada, foi a análise de 
conteúdo, o material coletado trata-se 
dos depoimentos de taxistas na Cidade 
de Caxias do Sul através de postagens 
em grupos de redes sociais e entrevistas 
para veículos de comunicação. 
Utilizando o período anterior e posterior 
da homologação da lei que regula os 
aplicativos de mobilidade, sancionada 
em 09 de Janeiro de 2018. A análise 
qualitativa é de caráter descritivo, 
através das respostas coletadas, para 
expor a influência material e emocional 
percebida por esses trabalhadores, 
demonstrando se o comportamento é 
linear, ou se existem alterações ao longo 
do tempo, indicando uma mudança de 
postura individual ou até mesmo do 
grupo de taxistas. 

Resultados: A partir da análise dos 
resultados obtidos, observa-se que houve 
uma alteração no comportamento dos 
taxistas em relação aos motoristas de Uber 
após o período de regulamentação da lei de 
aplicativos. O fato de ter sido regularizado, 
fez com que muitos motoristas de táxi 
mudassem o seu comportamento em relação 
aos condutores do aplicativo, desde a 
aceitação, até a conscientização para 
aprimoramento do seu atendimento 
prestado. 

Discussão: Os resultados apresentaram 
que esse impacto do Uber em relação 
aos taxistas, desencadeou efeitos 
materiais, como por exemplo, a 
diminuição de renda dos taxistas devido 
a baixa procura pelo serviço em questão, 
efeitos emocionais pois estimulou 
conflitos, comentários agressivos e 
ameaças, e efeitos laborais, como a 
precarização do trabalho e o fato dos 
taxistas se sentirem desprotegidos pela 
incerteza de perder o trabalho.
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