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Em 10 anos, 200 mil mortes e 2,4 milhões de invalidez
permanentes com motociclistas no Brasil. O que os
governos estão fazendo para resolver essa tragédia?
Não existe política pública de governos para quem anda de moto no País, após uma década os números
impressionam mais que qualquer guerra, prejuízos já somam R$ 96, 5 bilhões.
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MPT do Paraná investiga empresas
de aplicativos de motofrete

mostrar as empresas
que sem motoboys
elas não existem.

O Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR) tem intenção
de publicar em abril relatório de uma investigação que envolve
empresas de aplicativos de entregas no Estado.
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A revolução 4.0, como Uberização,
usa truques psicológicos para
manter os motoristas a serviço de
suas projeções de ganhos e interesse
comerciais “gamificação”
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Dumping Social é prejuízo gerado
para categoria dos motoboys
As empresas de aplicativos na prática lesionam a classe trabalhadora
porque operam com preço abaixo das condições habituais de mercado.
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Condumoto e Licença Motofrete
podem ser feitos no SindimotoSP
Pg 06

Correios quer entrar na briga
dos aplicativos de empresas
de motofrete como Ifood,
Rappi e Uber Eats
A rapidez nas entregas realizada pelos
motoboys está na mira dos Correios, serviço
público de entrega de correspondência e
encomendas do governo federal. O objetivo
é aproveitar essa modalidade de prestação
de serviços já realizado por empresas de
aplicativos no motofrete como Loggi ou Rappi
para ampliar setor de atividades.
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Correios quer entrar na briga dos aplicativos de empresas
de motofrete como Ifood, Rappi e Uber Eats
A rapidez nas entregas realizada pelos motoboys está na mira dos Correios,
serviço público de entrega de correspondência e encomendas do governo
federal. O objetivo é aproveitar essa modalidade de prestação de serviços
já realizado por empresas de aplicativos no motofrete como Loggi ou Rappi
para ampliar setor de atividades.
O projeto ainda está sendo estudado, mas a estatal
já estaria em busca de parcerias no setor privado para
criar uma empresa de entrega de encomendas expressas, por exemplo.
Atualmente, quem necessita enviar algum item pelos Correios precisa ir até uma agência para fazer a
postagem, o objeto entra na fila da logística interna
antes de chegar ao carteiro e só então é enviado para

o destino final. Com o serviço expresso realizado por
motociclistas profissionais, parte dessa etapa ou todas, dependendo do contexto, pode ser eliminada
gerando redução de custos e de tempo.
O sistema seria igual a quem já explora os profissionais do motofrete, como Loggi, Uber, Rappi, iFood e
outros, com colaboradores cadastrados à disposição
para atender os pedidos assim que entram na rede.

Segundo informações divulgadas pela imprensa geral, a definição desse modelo híbrido de negócios vem
sendo realizada pelo braço
CorreiosPar e ainda depende da conclusão de estudos técnicos e viabilidade
econômica. Depois disso,
um projeto-piloto deve receber feedbacks para então ser
implementado em várias outras
praças, porém, inicialmente, em São
Paulo, estado que concentra maior número de encomendas pelos Correios.

MPT do Paraná investiga empresas de aplicativos de motofrete
O Ministério Público do Trabalho do Paraná (MPT-PR) tem intenção de
publicar em abril relatório de uma investigação que envolve empresas de
aplicativos de entregas no Estado.
O avanço cada vez maior das empresas de aplicativos no motofrete também é alvo de investigação em
Curitiba. Loggi, Rappi, Uber Eats e iFood, entre outras, tem preocupado as autoridades públicas.
Os motoboys que prestam o serviço convencional
de entregas protestam contra a nova modalidade
devido a precarização das relações trabalhistas que
elas promovem. Os argumentos dos trabalhadores
motociclistas são competição desleal e sucateamento da profissão.
O procurador do Trabalho Alberto Emiliano de Oli-

veira Neto é o relator do caso. “Temos uma investigação em curso no Paraná. Nós entrevistamos mais
de 40 motofretistas. Esses dados estão sendo apurados. O MPT está realizando investigações específicas nessas empresas que atuam nesse ramo das
plataformas digitais”, afirma o procurador.
O Ministério Público paranaense publicou há pouco tempo estudo específico sobre essas plataformas
digitais e mostrou que elas têm, sim, responsabilidade pelo trabalho desses profissionais. A partir de
decisões proferidas em ações individuais, o próximo

passo é o MPT ingressar com ação coletiva para garantir direitos mínimos
O MPT, através do relator ressalta que a legislação
que trata do serviço específico hoje dá destaque à
questão do trânsito e que análise legislativa da atuação das plataformas digitais deve esclarecer o papel
das plataformas nas relações de trabalho. “Estamos
falando de plataformas digitais que influenciam na
execução do trabalho. O trabalho dos motofretistas
requer uma proteção específica. Que proteção será?
Isso tem que se verificar. Nas investigações, o MPT
quer apurar qual o papel dos aplicativos nessa relação. Se atua como plataforma ou recrutador que
organiza esse motofretista no serviço de entrega”,
finaliza Alberto.

Dumping Social é prejuízo gerado para categoria dos motoboys
Dumping social é a prática na qual as empresas de
aplicativos no motofrete busca vantagens comerciais
através da adoção de condições desumanas de trabalho que ocorrem com agressões aos direitos trabalhistas, também gerando dano à sociedade. Verifica-se ainda a obtenção de vantagem indevida perante
a concorrência devido aos baixos preços praticados.
Todas essas situações são evidentes nas empresas
de aplicativos que atualmente exploram o setor de
motofrete.
Assim, conclui-se que o dano moral gerado é coletivo, uma vez que a reparação do dano, em alguns
casos, pode ter natureza social e não meramente individual, atingindo toda a classe trabalhadora, portanto, parcela determinável da comunidade, que atinge
indistintamente toda a sociedade.
A teoria do dumping social, de acordo com o Tribu-

nal Superior do Trabalho, teve origem no contexto de globalização
da economia, com o consequente
desmembramento das indústrias,
tendo como desculpa a globalização, porém, é mera desculpa para
diminuir custos e aumentar lucros.
Tal prática acaba favorecendo as
empresas de aplicativos no motofrete que não observam a legislação trabalhista em detrimento daquelas
que cumprem as regras impostas pelo ordenamento
trabalhista. Dessa forma, a empresa inadimplente
com as obrigações laborais acaba se favorecendo,
pois gasta menos com o pagamento das obrigações
legalmente impostas e que as possibilita diminuir
seus preços, gerando assim concorrência desleal em
face das outras empresas.

Tais práticas geram dano à sociedade, e, principalmente, o trabalhador
motociclista, configurando ato ilícito
por exercício abusivo do direito, uma
vez que extrapolam os limites econômicos e sociais.
Devem ser efetivas a concretização
dos direitos fundamentais e trabalhistas, pois o contrário disso acaba por esvaziar todo o
conteúdo desses mesmos direitos, que passariam a
figurar como normas meramente ilustrativas.
Não basta apenas enunciar os direitos, é preciso,
sobretudo, serem protegidos pelo governo federal
através do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, que já receberam denúncias do
SindimotoSP e Febramoto, que aguardam posicionamento favorável ao trabalhador.

Editorial
O tempo esquentou para as empresas de aplicativos no motofrete, que desde o início das
denúncias do SindimotoSP e Febramoto aos órgãos competentes, como Ministério Público
do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, estão tendo que explicar na justiça os atos
praticados contra trabalhadores motociclistas, como precarização das relações trabalhistas.
Essa questão ainda, tem aumentado acidentes de trânsito na categoria devido as empresas
incentivarem a velocidade entre os motoboys, prática ilegal e proibida por lei federal. Agora,
resta esperar o bom senso das autoridades na regulamentação dos aplicativos, para o bem de
todos, inclusive os motofretistas.
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Número de mortes e acidentes no país com
verdadeiro estrago nas famílias brasileira
Somente em 2018, mais de 320 mil indenizações foram pagas nos três tipos de cobertura: morte, invalidez
permanente e reembolso de despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Do total de
indenizações pagas no ano passado, 70% foram para acidentes de trânsito com vítimas que adquiriam
algum tipo de invalidez permanente. Foram mais de 228 mil ocorrências nessa cobertura. Representando
apenas 27% da frota nacional, as motocicletas foram responsáveis por cerca de 75% das indenizações
pagas em 2018, acumulando mais de 246 mil pagamentos.
Estudo obtido em Relatório Anual
da Seguradora Líder apresentou dados que ajudam a dimensionar os
danos causados pela violência no
trânsito em todo o país com objetivo
de ser uma contribuição para a mudança deste cenário.
De janeiro a dezembro de 2018, foram pagas 328.142 indenizações para
vítimas de acidentes de trânsito e
seus beneficiários. Neste mesmo período e seguindo a mesma tendência
dos anos anteriores, a motocicleta
representou a maior parte das indenizações, 75%, apesar de representar
apenas 27% da frota nacional.
A Região Nordeste foi a responsável pela maior concentração das
indenizações pagas pelo Seguro DPVAT (30%), embora sua frota seja
apenas a 3ª maior do País (17% dos
veículos), atrás das regiões Sudeste
(49% da frota nacional) e Sul (20%
da frota nacional) - Fonte Denatran.
A maior incidência de acidentes
ocorreu no período do anoitecer, entre 17h e 19:59h, representando 23%
das indenizações, seguido pela tarde, que representou 21% das indenizações no período.
Dos pagamentos do período para
acidentes com motocicletas, 74% foram para Invalidez Permanente e 8%
para Morte. 88% das indenizações
por Morte em acidentes com motocicletas foram para vítimas do sexo
masculino. Para os casos de vítimas
com sequelas permanentes, 79% das
indenizações por acidentes com motocicletas também foram para vítimas do sexo masculino, enquanto as
indenizações por acidentes com os
demais veículos, pagas também para
os homens, representaram 65%, o
que demonstra que a concentração de vítimas do sexo masculino é
maior nos acidentes com motocicletas do que com os demais veículos.
As vítimas de acidentes com motocicletas são em sua maioria jovens
em idade economicamente ativa. No
período citado, as vítimas entre 18 e
34 anos concentraram 49% dos acidentes fatais e 53% dos acidentes
com sequelas permanentes.
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motociclistas dobrou em 10 anos causando
as. Na contagem, São Paulo lidera a lista.
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Condumoto e Licença Motofrete
podem ser feitos no SindimotoSP
O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 8 às 17 hs e os motofretistas podem obter
mais informações ou comparecer diretamente no
sindicato na Rua Dr. Euríco Rangel, 58 - Brooklin,
São Paulo.
Lembrando que só é possível obter os documentos
depois de ter realizado o Curso 30 Horas e alterado a
CNH para Motofretista. O SindimotoSP e o Instituto
Motofrete oferecem o curso gratuitamente.
Abaixo, segue lista para obter o Condumoto e a Licença Motofrete (placa vermelha) somente para CNH da
cidade de SP e quem ainda não tirou os documentos.
Para o Condumoto - Celetista e Autônomo
1. CNH categoria “A” expedida há pelo menos 2
anos (original e cópia).
2. Certidão de Distribuição e Execução Criminal
junto a Justiça Federal (original) emitida pelo site
www.jfsp.jus.br (SindimotoSP tira gratuitamente
para associados)
3. Comprovante de endereço com CEP e bairro (original e cópia).
4. Duas fotos 2x2 recentes e coloridas
Para o Motofrete (placa vermelha) – motofretista registrado em carteira
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Cópia da Carteira de Trabalho (páginas da
foto, qualificação civil e contrato de trabalho).
3. Apólice de seguro e vida complementar não inferior a 3 vezes o valor do seguro obrigatório (original e cópia) que consta na Convenção Coletiva SindimotoSP / Sedersp 2012 -2014.
4. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em

nome do interessado (original e cópia
frente e verso) caso a motocicleta esteja com placa cinza.
5. Certificado de Registro do Veículo
(CRLV) - (original e cópia) caso a motocicleta esteja com
placa cinza.
6. Idade máxima permitida para a
motocicleta: 8 anos excluído o ano de
fabricação.
7. Cilindrada mínima permitida:
120cc.
8. Caso a documentação da motocicleta não esteja no nome do interessado,
providenciar o Contrato de Composse.
9. Motocicleta tem que ser da cor
branca.
Observação: caso o condutor esteja registrado em carteira profissional
(Celetista) fica dispensado à apresentação do Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM). Caso a motocicleta seja
Zero KM fica dispensado CRV e CRLV,
porém, é necessário Nota Fiscal da
motocicleta (original e cópia). Caso a
empresa não seja credenciada no DTP,
trazer o CCM no código 2488 (prefeitura de SP) e solicitar o CNIS na Previdência Social.
Para o Motofrete (placa vermelha) – motofretista autônomo
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Apólice de seguro e vida no valor mínimo de
R$ 40.500,00 (original e cópia).

3. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8
anos excluído o ano de fabricação.
4. Cilindrada mínima permitida: 120cc.
5. Declaração comprobatória de regularidade junto
ao Instituto Nacional Seguro Social – INSS, caso o
interessado não esteja registrado em carteira profissional de trabalho, do contrário, apresentar carteira
profissional de trabalho
(original e cópia).
6. Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM) código 2488.
7. Certificado de Registro
do Veículo (CRV) em nome
do interessado (original e
cópia frente e verso) caso a
motocicleta esteja com placa cinza.
8. Certificado de Registro
do Veículo (CRLV) - (original
e cópia).
9. Caso a documentação da motocicleta não esteja
no nome do interessado, providenciar o Contrato de
Composse.
Observação: caso a motocicleta seja Zero KM fica
dispensado CRV e CRLV, porém, é necessário Nota
Fiscal da motocicleta (original e cópia).

A revolução 4.0, como Uberização, usa truques psicológicos
para manter os motoristas a serviço de suas projeções de
ganhos e interesse comerciais “gamificação”
Devido a problemas com a justiça e até com motoristas insatisfeitos, o Uber vê cada vez mais perto
a falta de compromisso e interesse do prestador de
serviço. Por isso, a empresa está procurando formas
para reconstruir esse amor, após reconhecer que o
investimento na experiência do motorista tem sido
menor do que deveria. Recentemente, uma reportagem no New York Times mostrou como a companhia
tem usado truques psicológicos para manipular os
motoristas, fazendo-os trabalhar por mais horas, cobrindo uma área maior do que cobririam.
O Uber contratou cientistas sociais e de dados e
experimenta técnicas de videogame e recompensas
não-financeiras, buscando induzir os motoristas a
dirigir por mais tempo e com mais dedicação. Esses

incentivos psicológicos fazem parte do esforço para
buscar um sistema de eficiência máxima, equilibrando demanda e oferta, ao menor custo para
passageiros e para a empresa, deixando ao motorista a responsabilidade de permanecer mais tempo
ao volante.
Essa influência acontece através da gamificação,
ou seja, o motorista é incentivado a permanecer horas a fio trabalhando para bater metas, método bem
parecido com o usado pelas empresas de aplicativos no motofrete, que induzem motociclistas a baterem metas através de jornadas de trabalho maiores.
De acordo com o jornal americano, o Uber estaria até mesmo usando um algoritmo semelhante ao
do Netflix de carregar automaticamente o próximo

episódio, o que, acreditam especialistas, contribui
significativamente com a prática de passar horas
a fio assistindo a uma série. No caso do aplicativo
de corridas, isso acontece com o motorista recebendo notificação de uma próxima corrida enquanto a
atual está no fim do trajeto.
As inovações do Uber mostram novas maneiras
das empresas lidarem com trabalhadores em uma
economia cada vez mais baseada em trabalhos temporários, já que os motoristas ou motociclistas são
considerados microempreendedores, que fazem seu
horário e administram sua rotina. Assim, com esses
truques psicológicos, as companhias conseguem
convencer essas pessoas a ficarem a serviço dos objetivos das grandes corporações.

