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Introdução / Objetivo
Resultado
A economia compartilhada modificou a forma de
fazer transações comerciais e sociais em um curto
espaço de tempo. Através de serviços como a
plataforma Uber, observa-se que o modo de
compartilhar viagens com segurança, bom
atendimento de forma colaborativa originou uma nova
ideia de mercado intitulada “uberização”
(NURVALA, 2015; FLEMING, 2017; HILL, 2015).
O serviço é realizada por meio do aplicativo de
celular, no qual os parceiros da Uber estão conectados
por uma rede de informações, estratégias e
comportamentos que auxiliam no trabalho prestado à
empresa (HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 2015).
Citado por Schor (2014) como um modelo
peer-to-peer (P2P), o aplicativo de celular é o
intermediário na negociação, permitindo ao usuário e
o prestador do serviço trocarem avaliações entre si. A
avaliação do passageiro ao motorista influência nas
oportunidades futuras de corridas que ambos terão
acesso. O objetivo deste estudo pretende analisar
como feedback dos passageiros interfere na escolha
de estratégias para os motoristas na plataforma Uber.

Método
Foi utilizado o método de pesquisa qualitativo
exploratório, por meio de entrevistas semiestruturadas
transcritas, com quatro motorista. Sendo três homens
e uma mulher, no primeiro semestre de 2019 na
cidade de Caxias do Sul- RS.

Qual critério
para dar nota
quatro ou três
a passageiros?

-Falta de educação
(não ser
benevolente, bater
a porta).

-Mudar o ponto de
encontro
combinado.

-Sujar o veículo
(deixar lixo,
derrubar comida e
bebida, passar mal).

Discussão
Passageiros e motoristas começam a viagem com 5
estrelas e ao fim da viagem a nota pode ser alterada. A
falta de benevolência com os motoristas (bom dia, boa
tarde, boa noite,etc) afetam a avaliação ao fim da
corrida. Bater a porta é um linguagem não verbal que
sinaliza desgosto com a viagem. Segundo os motoristas
entrevistados, o bater de portas pode causar avarias no
veículo, prejudicando o prestador de serviço. Os horários
da madrugada (meia noite até às seis horas da manhã)
durante os finais de semana tem um risco maior de
deixar o carro sem funcionamento pelo fato de que
alguns passageiros deixam sujeiras que impedem novas
corridas possam ser feitas aquele turno.

Conclusões
Este estudo é um recorte inicial de possíveis pesquisas que podem ser realizadas com os colaboradores da Uber e de
outras empresas do ramo. No decorrer das entrevistas, os motoristas afirmaram não saber o que estava sendo avaliado
nas corridas e que essas informações auxiliam nas correções a serem feitas para exercer um serviço de excelência. As
questões de benevolência com os personagens envolvidos mostra sinais de como essa relação de trabalho de
usuário/motorista estariam sendo percebidas por ambos na região onde for efetuado o estudo.
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