
Autônomos estão entre a cruz e a espada para contornar a 

situação diante do Coronavírus 
 

Com a epidemia, autônomos estão procurando saída entre exposições ao vírus e criatividade 

para garantir alguma renda  

 

 

O mundo está em ebulição, angústia e transformações sociais devido a uma epidemia do 

novo vírus CODIV-19 que tem feito a população ficar em isolamento social. Em ocorrência  

dessa urgência de tentar controlar o aumento da contaminação, vários estabelecimentos 

estão sendo fechados para evitar aglomerações. 

Para os profissionais autônomos, o trabalho agora tem sido não só se adaptar ao novo 

contexto, mas arranjar meios de se sustentar, tentado driblar não apenas as dificuldades 

financeiras, como também o risco de se contaminar diante desse novo desafio.   

 É o que vive Jailson Nascimento, 41, morador do bairro da Iputinga em Recife. Motorista do 

aplicativo Uber, que ainda trabalha remotamente, e se encontra na constante vulnerabilidade 

ameaçadora ao contrário do que recomenda o Ministério da Saúde.  

 

 “Tenho feito o que está ao meu alcance, porque, inclusive, sou do grupo de risco. Tenho 

diabetes.” 

 

Já os microempreendedores buscam ainda mais o auxílio da tecnologia e criar estratégias 

junto com o marketing digital para não deixar as vendas ficarem no estoque por tempo 

indeterminado.  

Para Thayane Gabriele, 20, que tem um loja virtual no instagram de T-shirts, agora é a hora 

de pensar não somente em vender os produtos, mas a colaboração humana e consciente, 

que é um gerenciamento de crise eficaz para essa tempestade.  

 

“Você tem que ser mais humano e se preocupar com quem está do outro lado recebendo a 

informação. E se a pessoa está em uma crise, e ver que você está só preocupado em vender, 

ela meio que lhe descarta. Então eu comecei a fazer posts mais sociais. Logo no começo da 

pandemia, eu fiz posts sobre cuidados, sobre como você sair do tédio e tudo mais, isso 

acabou tendo um retorno muito grande.” afirma.  

 

Acompanhe a entrevista completa dos desafios enfrentados de Jailson Nascimento e 

Thayane Gabriele. 

 

P: Seu trabalho, como motorista de Van ainda continua? ou já tem feito algo para 

complementar a sua renda? 

JN: Na verdade não tinha clientes. Os hotéis fechados, pousadas, aglomerações em praias 

e também ninguém estava fazendo nenhum tipo de passeio, os aeroportos também, e como 

o meu serviço de Transfer atende ao turismo, não tinha nenhuma procura. As pessoas estão 

respondendo ao decreto das autoridades de ficar em casa nesse período. Devido a isso, 

passei a rodar mais pelo uber, que é minha fonte secundária de renda. 

 

 



P: Qual o maior aprendizado que este período de isolamento trouxe para você em 

relação ao seu trabalho?                          

JN: Aprendi que quando você precisa e tem a responsabilidade de prover e sustentar os seus, 

você vai para luta. Eu deveria está em casa, mas minha família precisa de mim então você 

procura meios, saídas e ideias para que você possa levar o pão para casa. Tenho aprendido 

a poupar também, gastar só com o necessário porque não sabemos como será depois que 

tudo isso passar. 

P: Você está se prevenindo? o Uber tem dado algum orientação?    

JN: A orientação da Uber era que, nós, motoristas, comprasse Álcool em Gel e enviasse para 

eles uma foto do produto e do cupom fiscal, que eles iriam nos reembolsar. E quando estou 

em casa, estou sempre lavando as mãos. 

  

*** 

 

P: Qual o principal desafio encontrado no momento de encarar essa mudança na forma 

de trabalhar? 

TG: Sem dúvidas para mim, hoje, o principal desafio são as entregas. Porque eu não tenho 

loja física, minha loja é online e eu preciso fazer as entregas, que requer um contato pessoal. 

Como a loja ainda não é de um porte muito grande, eu não consigo manter um serviço de 

motoboy, então, quem faz tudo, inclusive as entregas, sou eu. Eu preciso de transporte 

público para ir até os lugares, preciso encontrar as pessoas que também precisam de 

transporte público.  

 

P: E como você tem procurado contornar essas situações? 

TG: Eu não posso pensar em vender, eu tenho que pensar em coisas que vão além disso, 

porque eu tenho que pensar em mim claro, porque a crise me afeta diretamente, mas eu 

também tenho que pensar nas outras pessoas que não querem consumir só venda.  Então 

eu tenho que contornar a situação criando conteúdos. Por exemplo, esses dias mesmo eu 

criei um vídeo, e eu nunca tinha postado vídeo no feed da loja, e deu muito engajamento e 

foi muito massa, muita gente seguiu e muita gente compartilhou, então, assim, as estratégias 

de criação de conteúdo estão dando certo para trazer novos seguidores e novos clientes. 

Antes eu não me preocupada em criar estratégias de vendas, e senti na pele agora que 

realmente é preciso você ter um cronograma, algumas coisas diferentes para poder chamar 

a atenção do seu público. 

 

P: O governo disponibilizou um auxílio emergencial para beneficiar os trabalhadores 

que possuem empregos informais, você será beneficiada por essa medida? O que 

achou? 

TG: Eu não tenho como ser beneficiada porque conta pela renda das pessoas que moram 

aqui em casa. Não tenho direito a esse benefício, e também porque eu preciso ter cadastro 

único ou pagar o INSS, que eu também não pago porque o porte da minha loja ainda não é 

para pagar INSS. Mas o que eu achei foi uma mixaria. É de fato melhor do que nada, mas o 

valor não compensa.  

 

Por: Erick Miranda, Ingrid Oliveira, Elayne Holanda, Pollyanna Nery, Veronica Cristina e 

Renan Franza. 

 




