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RESUMO
O presente estudo discute a atividade laboral do motociclista, apontando os
índices de acidentes, assim como apresenta iniciativas do setor privado e do governo,
visando mapear e implementar medidas para redução dos acidentes.
Em destaque, o trabalho apresenta a iniciativa da empresa Ambev e do
governo paulista no intuito de efetivar programas para diminuição dos acidentes com
motociclistas.
Com o Programa “Segurança com Motos”, implantado pela Ambev, que é
segmentado em quatro pilares, foi possível reduzir em 83% o índice de acidentes
com motos na empresa, provando a eficiência de um sistema de gestão, o qual a
prioridade é a integridade física dos colaboradores.
Com o crescente mercado dos profissionais que utilizam a motocicleta como
instrumento de trabalho, é imprescindível que a discussão sobre segurança seja feita
por toda a sociedade brasileira, visto que o alto índice de acidentes causam impactos
consideráveis nos cofres públicos, e, consequentemente, na sociedade em sua
totalidade.
O Brasil possui a maior frota de motocicletas do mundo, exigindo, assim,
políticas públicas cada vez mais eficientes visando regulamentar o setor. Ao mesmo
tempo, a iniciativa privada tem a obrigação de garantir as condições mínimas de
segurança para os profissionais motociclistas.
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1. INTRODUÇÃO
De acordo com a Portaria de número 1.565 de 13 de outubro de 2014 do
Ministério do Trabalho e Emprego, as atividades laborais com utilização de
motocicleta ou motoneta no deslocamento do trabalhador em vias públicas são
consideradas perigosas. A Portaria ainda estabelece que as atividades listadas na
tabela 1 não são consideradas perigosas.
Tabela 1: Atividades não Perigosas
Atividades não perigosas de acordo com Anexo 5 da NR-16
1
2
3
4

a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso
da residência para o local de trabalho ou deste para aquela;
as atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou
que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los;
as atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados.
as atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual,
assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por
tempo extremamente reduzido.

Os acidentes são constantes para os usuários de motocicletas. Isso ocorre
em razão de vários fatores, como imprudência no trânsito, cobrança de
produtividade, além, lógico, do sistema caótico do trânsito nas principais cidades do
País.
Indiretamente, a sociedade tem uma parcela de culpa nesse ciclo, visto
que, para cumprir as exigências do consumidor final, como rapidez na entrega, o
motociclista acaba burlando os requisitos de segurança, visando atender à demanda
e, com isso, aumentar o seu ganho.

Figura 1: Ciclo de Responsabilidade

Atualmente mais de 60% dos acidentes de trânsito no Brasil estão
relacionados com motocicletas. O Brasil é o País com maior número de motoboys no
mundo. Somente no estado de São Paulo, há cerca de 500.000.
Normalmente, as empresas desviam os olhares desses trabalhadores,
que, em sua grande maioria, são terceirizados. Não existe, em geral, um programa
especial financiado pelos empregadores visando à prevenção e à diminuição dos
acidentes.

2. METODOLOGIA
Trata-se de um trabalho que utiliza como metodológica o levantamento
bibliográfico e documental de programas públicos e privados de relevância sobre o
tema abordado. Para isso, foram pesquisados artigos científicos, dissertações, teses,
livros e sites confiáveis direcionados à Segurança e Saúde do Trabalho, além da
segurança no trânsito.
Ainda foi realizada uma análise crítica do programa de prevenção de
acidentes com motos implantado na empresa Ambev.
3. REFERENCIAL TEÓRICO
Segundo PASTORE, 2011, o custo para o Brasil com os acidentes de
trabalho é de aproximadamente R$ 71 bilhões anuais.
MORAES, 2008, mostra que parte dos trabalhadores inicia sua jornada de
trabalho em pontos localizados em uma praça, em um beco ou em uma simples
calçada mais larga da cidade. São locais que lhes permitem ficar esperando por um
serviço qualquer a ser contratado. Esse “posto” de trabalho carece das condições
básicas esperadas em um local de trabalho regular. Além de ser a céu aberto, não
há nenhuma estrutura de alimentação, banheiro, local de descanso, etc. Parte dos
trabalhadores utiliza os banheiros coletivos de edifícios ou mesmo a rua para suas
necessidades fisiológicas, pois não têm outro local para isso. O custo da alimentação,
também muito comumente, fica a cargo dos próprios trabalhadores, sobretudo
daqueles que não possuem nenhum vínculo de emprego formal. Alimentam-se,
então, como podem e sempre partem em busca de alimentações de baixo custo. Fica
evidente que o motoboy é um profissional que “pertence” à rua e que ali deve
permanecer. Entretanto, em algumas empresas, há salas de espera para os
trabalhadores, embora tenham, em geral, pouco conforto. Essas empresas se
diferenciam das demais pelo conjunto de benefícios que oferecem a seus
empregados. Isso nos revela que existem, de fato, inúmeros tipos de vínculo
empregatício na profissão, o que faz a diferença de renda salarial ser bastante
razoável. Diante disso, os motoboys movimentam-se entre os empregos sempre em
busca de salários melhores ou de melhores condições de trabalho. Essa variada gama
de formas de contrato e de remuneração indica uma dinâmica complexa não apenas
na mobilidade dos próprios motoboys, mas também na disputa mercadológica entre
as empresas de motoboys por seus clientes. Porém, como a demanda por serviço
também é grande, e como a oferta de mão de obra responde à demanda por serviços,
como resultado temos inúmeras combinações possíveis de um tipo de serviço ainda
bastante desregulamentado.
Nos últimos anos, no Brasil, tem sido observado o uso crescente dos
serviços de entrega de mercadorias por motoboys, caracterizada pela rapidez e
agilidade na entrega de produtos. A presença e a tendência de crescimento do
número desses trabalhadores parecem irreversíveis, em curto e médio prazos.
Outrossim, estudos revelam diferenças importantes em relação ao número de vítimas
e à gravidade dos acidentes de trânsito para diferentes grupos de usuários da via
pública. Em vários trabalhos, verifica-se que pedestres, motociclistas e ciclistas são
as principais vítimas desses acidentes, e as que sofrem trauma de maior gravidade.
(SILVA, DANIELA, 2008)
Alguns autores apontam, como possível causa para o aumento do número
de vítimas entre os motociclistas, a crescente utilização da motocicleta no mercado
formal ou informal de trabalho, especialmente em serviços de tele-entrega de
mercadorias (motoboys) ou transporte de passageiros (mototáxis). Destacam
também a maior exposição desses profissionais nas vias públicas, com realização de

manobras arriscadas no trânsito e desempenho de altas velocidades no exercício
profissional. (SILVA, DANIELA, 2008)

4. AVALIAÇÃO DE RISCO PRÁTICA DA ATIVIDADE DE COLETA DE LIXO
DOMICILIAR
4.1.

Estatísticas

O panorama dos acidentes viários no Brasil não é bom. De acordo com o
estudo Retrato da Segurança Viária 2016 (realizado pela Ambev, com análise de
dados da Falconi Consultoria de resultados), o registro brasileiro até dezembro de
2014 pode ser analisado na Figura 01, que mostra que “cerca de 81% dos óbitos por
acidentes de trânsito estão concentrados em 13 estados brasileiros”.
Apenas São Paulo, Minas Gerais e o Paraná representam um terço de todas
as mortes. São Paulo é o estado com maior número de óbitos do Brasil. Apesar disso,
tem o segundo menor indicador de óbitos por 100 mil habitantes do País, atrás
apenas do estado do Amazonas. Piauí é o estado com maior indicador de óbitos por
100 mil habitantes do Brasil, sendo também o que tem maior percentual de óbitos
de motociclistas.
O levantamento indica ainda que, mesmo com uma redução de 7,4% no
número de vítimas fatais, o Sudeste lidera o ranking de óbitos em estradas e vias do
País. Só em 2013, 14.935 morreram na região. São Paulo é o estado que detém o
maior número de mortes, com 6.734 vítimas, seguido por Minas Gerais (4.408) e
pelo Paraná (3.164)”. O estudo ainda nos mostra que o Brasil piorou em 33,4% em
relação ao estudo feito anteriormente.
A análise do estudo Retrato da Segurança Viária de 2016 mostra que a região
Centro-oeste é a que teve maior indicador de óbitos por 100 mil habitantes no Brasil
em 2014, sendo 4.725 pessoas, em sua maioria em automóveis ou motociclistas,
37% e 36%, respectivamente. Já a região Norte possui perfil de motociclistas mortos
superiores ao nacional (44% no Norte e 37% no Brasil). Outro ponto agravante é
que 82% das rodovias são classificadas como em condições Regular, Ruim ou
Péssima.
Na região Nordeste, 44% de sua frota é composta por motocicletas, e 51%
dos óbitos foram com motociclistas.
No Sudeste, maior PIB per capita do Brasil, houve o maior número de
óbitos, desses 31% foram pedestres atropelados e 28%, motociclistas.
A região Sul apresenta o melhor IDH e também a maior proporção de óbitos
de pessoas em automóveis, (39% das mortes), o que se deve ao fato de que a frota
dessa região é formada por 71% de automóveis.

Tabela 2: Número de óbitos por acidentes de trânsito para os estados brasileiros

Fonte: Retrato da Segurança Viária, 2016.

5.

Boas Práticas/ Soluções

5.1. Política Pública - Programa VIDA DÊ PREFERÊNCIA: Movimento Paulista
de Segurança.
Esse programa tem como principal objetivo mapear os acidentes e óbitos no
trânsito no Estado de São Paulo e fornecer subsídios para que o Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito possa elaborar e desenvolver políticas públicas e ações
para alcançar a meta de reduzir pela metade as vítimas fatais nos acidentes de
trânsito no Estado de São Paulo até 2020”. De acordo com o Centro de Liderança
Pública -CLP, o movimento objetiva alcançar as seguintes metas/ entregas:
•
•
•
•
•
•
•

Implementar um modelo de sucesso de gestão;
Implementar um sistema de coleta e análise de dados;
Definir metas de óbitos e feridos consistentes;
Desenvolver uma atuação em pilares;
Implementar um plano de ação para os próximos 10 anos;
Preparar os servidores para assumirem e exercerem a liderança dos desafios
do programa;
Promover e instituir a cultura de gestão por resultado.

Esta ação do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito é um exemplo
de política pública eficiente, em que a forma, clara e objetiva, busca mapear os
acidentes, partindo do princípio de “primeiro tenho que conhecer” e, em seguida,
buscar e implementar medidas de controle e prevenção com o objetivo maior de
preservar a vida.

5.2. Política

Privada – Modelo Ambev

Preocupada com a segurança dos trabalhadores, a Ambev elabora e
desenvolve políticas de segurança, visando garantir saúde e integridade de seus
colaboradores. Faz deste pilar um importante elo entre empresa/colaborador. Em
2016, ela apresentou, no Fórum Melhores Práticas em Segurança Viária, promovido
pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa: “Segurança com Motos”. Trabalho
desenvolvido para a segurança dos motociclistas (A força de vendas da Ambev é
praticamente toda dominada por motocicletas), tendo como desafio reduzir em 50%
o número de acidentes nos próximos 3 anos. O programa é baseado em 4 pilares,
representados pela figura 2.

Figura 2: Pilares do Programa Segurança com Motos - AMBEV

No Pilar Treinamento e Educação, é realizada a avaliação documental e do
histórico dos futuros condutores, além de curso de pilotagem segura, com carga
horária teórica de 2 horas e carga horária prática de 4 horas, ministrado por instrutor
da Ambev.
Os instrutores passam por capacitação/formação no Centro de Treinamento
da Honda, tendo como foco a preparação dos Técnicos de Segurança do Trabalho,
sendo treinados em torno de 150 profissionais.
Após 6 meses na função, todo condutor passa por um novo curso de pilotagem
Segura, e cada unidade da Ambev torna-se responsável por realizar no mínimo dois
treinamentos de pilotagem segura ao ano, com carga horária média de 6 horas.
Semanalmente, é realizado o mini treinamento de Segurança na Sala de Vendas
ministrado pelo próprio Gestor. Também semanalmente é feita uma pista de
segurança na saída para a rota.
O conteúdo do treinamento realizado pelos condutores está disponível
também para funcionários que utilizam a moto como meio próprio de condução,
resultando em mais de 20.000 condutores impactados diretamente com essa ação.
Medida essa que reforça o compromisso da Ambev em garantir a saúde e a
integridade dos seus colaboradores.

No Pilar Fiscalização e Controle, é realizado monitoramento on-line da moto,
em que parâmetros, como velocidade excedida; aceleração brusca; freada brusca e
parada maior que 5 min são verificados, proporcionando uma redução de 60% dos
acidentes com moto. E ainda cada condutor é avaliado a cada 2 meses, em rota, por
seu gestor.
No Pilar Manutenção, existe uma avaliação periódica, em que a liderança
realiza diariamente a “Blitz de Segurança”, verificando se a moto e condutor estão
aptos para cumprirem a jornada. Há também o Projeto de Gestão de Frota, que visa
otimizar, operacionalizar, por meio de oficinas terceirizadas internas em algumas
unidades, o controle e gestão da manutenção da frota, além de fazer o
acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas e dos documentos e
multas.
No Pilar Equipamentos, são disponibilizados equipamentos de proteção
individual reforçados. É realizada a renovação da frota com motocicleta Trail – Honda
NXR Bros, com freio a disco e partida elétrica, além de melhorias de segurança em
parceria com a Honda.
6. Conclusões
Apesar do triste cenário brasileiro, iniciativas como a do Governo do Estado
de São Paulo, em parceria com diversas empresas privadas, e as iniciativas tomadas
pela Ambev demonstram que é possível reduzir o índice de acidentes com
motocicletas.
Os resultados da Ambev, referente ao programa “Segurança com Motos”,
são exemplo de gestão efetiva, tendo como resultado a diminuição drástica dos
acidentes, em cerca de 83%, se comparados com os ocorridos entre o período de
2008 e 2015. Dessa forma, é possível comprovar que, ao investir em capacitação,
manutenção, equipamentos de boa qualidade, controle e fiscalização, é possível
garantir o bem maior ,“a vida”, e o bem-estar dos colaboradores.
Há ainda muito a ser feito, principalmente nos demais estados brasileiros,
porém é importante ressaltar que iniciativas, como as do governo do Estado de São
Paulo e da Ambev, estão disponíveis como exemplo. A implementação delas depende
apenas da boa vontade dos governantes e das empresas privadas.
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