
por isso, procuro me organizar 
e fazer minha solicitação até 
no máximo o meio da tarde”, 
explica.

PERDENDO O RECEIO
Por fim, Vau conta que até 

sua mãe, Teresinha da Silva, 
de 65 anos, que tinha receio 
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Atualmente, junto à Prefeitura 
de Vera Cruz, são 18 motoboys 
cadastrados. Dentre eles, alguns 
trabalham como autônomos e 
outros como microempreende-
dores individuais (MEIs), bem 
como 12 deles exercem a ativi-
dade como principal. No muni-
cípio, não há regulamentação 
própria, contudo são seguidas 
as diretrizes da lei federal nº 
12.009, que regulamenta o exer-
cício da atividade desses profis-
sionais. Para os interessados em 
se tornar motoboys no municí-
pio, solicita-se que busquem o 
alvará junto à Prefeitura.

Emerson já realizou diversos serviços, entre eles o transporte de amostras de sangue
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Entregar produtos em tempo 
reduzido. Garantir economia no 
transporte de uma mercadoria 
de um ponto ao outro. Con-
tar com a comodidade de ter 
faturas pagas ou o documento 
entregue em um órgão público, 
sem sair de casa ou da empre-
sa. Essas são algumas das faci-
lidades que têm impulsionado a 
procura pelo serviço de mo-
toboy. Na hora de realizar seu 
trabalho, esse motorista dispõe 
de mobilidade no trânsito, sem 
contar a rapidez de encontrar 
uma vaga para estacionar e a 
redução nos gastos com a ma-
nutenção do veículo.

A profissão vem se moder-
nizando. Se antes, era mais 
comum ver esse condutor 
realizando entrega de lanches, 
transporte de documentos, 
mercadorias ou peças para 
oficinas mecânicas, coletando 
assinaturas e fazendo serviços 
em correios, cartórios e de co-
brança, hoje ele vem atendendo 
também a outras demandas. O 
profissional pode ser acionado 
para fazer as compras do mer-
cado e da farmácia, depositar 
dinheiro no banco e transportar 
amostras de sangue e materiais 
hospitalares. 

Dessa forma, tem crescido não 
só a confiança das empresas 
em delegar atividades aos 
motoboys. Cada vez mais, ele 
realiza serviços particulares, 
tem acesso a senhas dos car-
tões dos clientes, mexe com 
dinheiro. São idosos que têm 
dificuldades de sair de casa ou 
de se locomover, pessoas que 
não possuem veículo próprio, 
indivíduos que não dispõem 
de tempo para se ausentar de 
suas atividades rotineiras ou do 
trabalho e que veem no profis-
sional uma forma de facilitar ou 
agilizar serviços. 

Há 12 anos, Emerson Luis 
Soares, 36 anos, trabalha como 
motoboy. Nesse período, já fez 
de tudo: cobranças, serviços de 
escritório, transportou peças 
automotivas, mercadorias e 
até amostras de sangue de um 
hospital a outro. “Sempre soube 
da importância desse serviço 
[para os hospitais], pois podia 
estar ajudando a salvar uma 
vida naquele momento, com a 
agilidade na entrega daquele 
material”, revela. Certas vezes, 
também já transportou instru-
mentos de trabalho para essas 
instituições de saúde. “Era uma 
época de trabalho puxado, 
tinha que estar sempre à dispo-
sição. Mas também era de muita 
atenção pela responsabilidade 
com a mercadoria que carrega-
va”, relembra. 

E por falar em responsabi-
lidade, para Emerson esse é 
um aspecto fundamental na 
hora de conquistar a confiança 

da clientela. Quando carrega 
mercadoria de material frágil, 
como vidro, afirma que embala 
com cuidado e ajeita bem no 
baú da moto. “O cliente confia 
que o produto vai chegar em 
perfeito estado ao destino e é 
isso que prezo. Sempre que a 
mercadoria é danificada pago 
pelo conserto ou o valor do 
produto”, conta.  

ÉPOCAS DIFÍCEIS
Na profissão, Emerson conta 

que há épocas boas e outras em 
que a demanda cai. A exemplo, 
relembra quando empresas de 
calçado e embarcação de Vera 
Cruz, para as quais costumava 
realizar serviços de transporte 
diariamente, fecharam as por-
tas. “Isso aconteceu algumas 
vezes ao longo desses anos de 
trabalho e era difícil. Contava 
com aquela atividade para 
pagar as contas e de um dia 
para o outro não tinha mais”, 
completa.

O INÍCIO
Certa vez, Emerson foi com-

prar medicamentos na farmácia 
e a atendente, ao ver que ele 
tinha um compartimento com 
baú em sua moto, perguntou 
se ele fazia serviços de entrega. 
A partir daquele dia, a ideia 
começou a martelar na sua ca-
beça. Resolveu arriscar. Passou 
de comércio em comércio per-
guntando o que os empresários 
achavam de ter um serviço 
como esse em Vera Cruz. Con-
firmou que era uma necessi-
dade. “Os dois primeiros anos 
e meio foram mais difíceis, o 
pessoal não conhecia tanto o 
trabalho e era mais desconfia-
do”, conta. Com o tempo, os 
pedidos começaram a aparecer 
e só aumentaram. É por isso que 
hoje trabalha juntamente com 
outro motoboy, dividindo as 
tarefas sempre que a demanda 
aumenta, e tem na atividade, 
sua principal fonte de renda.

Atividade que pode ajudar a salvar vidas

Agilidade no transporte de lanches, peças e documentos

Com pouco tempo livre, Vau utiliza o serviço de motoboy

Com ajuda do motoboy, mais tempo para o trabalho

Se surgir a necessidade de 
comprar alguns itens no mer-
cado ou na farmácia ou se 
faltarem produtos no salão 
de beleza ou a ração do seu 
cachorro, o cabeleireiro Vau 
Eskatenny, 37 anos, faz questão 
de chamar um motoboy. Para 
ele, que trabalha o dia todo, 
muitas vezes até tarde da noi-
te e nos fins de semana, falta 
tempo para realizar atividades 
simples como essas. “Uso esse 
serviço pra tudo. É tão prático, 
pois o tempo em que eu perde-
ria indo ao centro, posso ficar 
aqui no salão e atender meus 
clientes”, aponta. 

Vau começou a usar o ser-
viço há cinco anos, quando 
trabalhava em Santa Cruz do 
Sul e os colegas lhe indicaram. 
Quando montou seu salão de 
beleza em Vera Cruz, sentiu  
necessidade de continuar a 
utilizá-lo. Hoje, conta com dois 

profissionais que fazem as mais 
diferentes atividades e diz ter 
muita confiança no caráter e no 
trabalho que realizam. “Desde 
o início sempre entreguei di-
nheiro para pagarem minhas 
contas ou depositarem e nunca 
tive motivos para desconfiar”, 
conta. Segundo ele, a confiança 
fica além dele e do motoboy. 
“Costumo deixar produtos ou 
presentes escolhidos em lojas e 
peço para eles retirarem. Assim 
os vendedores já sabem que 
podem confiar neles e que eu 
deixei autorizada a retirada”, 
completa.

Para o cabeleireiro, a relação 
com os profissionais também  
exige comprometimento da 
sua parte, pois como cliente 
precisa estar atento aos horá-
rios de trabalho dos motoboys 
para não sobrecarregá-los. “Sei 
que eles costumam fazer entre-
gas até por volta das 18 horas, 
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Tradicionalmente, moto-
boys têm trabalhado para 
empresas do ramo alimen-
tício, de peças automotivas 
e em escritórios contábeis. 
Para o empresário Rafael 
Moraes, proprietário de 
uma pizzaria e lancheria, 
é essencial contar com esse 
serviço, visto que 65% dos 
pedidos são feitos através 
do delivery. Entre as vanta-
gens, destaca a praticidade 
que é proporcionada aos 
clientes, ao terem o lanche 
entregue em casa. “Se não 
tivéssemos o delivery, tal-
vez muitos clientes não fa-
riam pedidos, como os ado-
lescentes que não possuem 
carteira de motorista”, ex-
plica. Segundo Rafael, no 
ramo alimentício, alguns 
empresários costumam 
contratar esses profissio-
nais em períodos de maior 
movimento, já outros têm 
carteira assinada, como é 
o caso dos motoboys que 
trabalham na sua pizzaria. 

O empresário explica 
que é através dos dois pro-

fissionais, que atuam de terça-
feira a domingo no estabeleci-
mento, que grande parte dos 
clientes concebe sua percepção 
sobre a empresa. Dessa forma, 
frisa a importância da serieda-
de e da responsabilidade no 
trabalho que realizam. “Eles 
acabam sendo o contato pre-
sencial entre o estabelecimento 
e o cliente, pois estão de casa 
em casa e, por isso, faz toda a 
diferença a forma como eles 
abordam as pessoas e fazem a 
entrega nos locais”, completa. 

No ramo de peças automo-
tivas, o gerente de um esta-
belecimento em Vera Cruz, 
Marcelo Ziebell, explica que a 
economia é uma das vantagens 
de se contar com os serviços 
de motoboys. “Não compensa 
fazer uma entrega de carro. 
Hoje, temos oficinas cadastra-
das e para as quais prestamos 
serviço em Santa Cruz do Sul e 
Vera Cruz e precisamos garan-
tir a agilidade dessa entrega, 
por um custo baixo também”, 
revela. Com 10 profissionais 
contratados de carteira as-
sinada na empresa, entre os 

aspectos que mais lhe chamam 
a atenção é a cobrança que os 
clientes fazem pela rapidez na 
entrega. “Cada vez se quer ter 
o produto mais rápido e isso 
faz com que a pressão aumen-
te sobre os motoboys e que 
eles corram mais no trânsito, 
o que é uma das reclamações 
de muitos outros motoristas”, 
esclarece. Marcelo frisa que 
dessa forma, os profissio-
nais ficam mais sujeitos 
a acidentes, por estarem 
sempre no trânsito e 
circulando pelas cidades.

Já para Ja-
nine  Dorz , 
administra-
dora em um 
e s c r i t ó r i o 
contábil, a re-
lação com 
os moto-
boys deve 
s e r  d e 
confiança. 
“Eles trans-
portam docu-
mentos da em-
presa para clientes e órgãos 
públicos ou fazem os serviços 

na cidade vizinha. Por isso, 
precisam nos fazer acredi-
tar nessa responsabilidade 
que têm conosco”, aponta. 
Hoje, Janine explica que 
não há um motoboy com 
vínculo empregatício na 
empresa, mas que sempre 
que um profissional é con-
tratado é feito o pagamento 
pelo serviço prestado.

acerca da confiabilidade nos 
profissionais, já chama o mo-
toboy. “É muito mais fácil 
que eles façam os serviços de 
banco pra ela, pois assim, não 
precisa andar com dinheiro 
por aí e fica menos vulnerável 
a assaltos”, revela. 

Em Santa Cruz do Sul, para 
exercer a atividade regularmen-
te, o condutor precisa obter 
um alvará de licença. Dessa 
forma, deve apresentar CNH 
vigente, comprovante de ende-
reço, declaração de endereço 
exclusivo para ponto de refe-
rência e certificado de curso 
específico para motoboy. Essa 
especialização está prevista na 
lei federal e deve ser procurada 
junto às autoescolas. De acordo 
com o chefe do Setor de Di-
visão de Concessão de Alvará 
de Funcionamento, Tiago Pires, 
o município segue a lei fede-
ral. No entanto, afirma que há 
projeto de lei em estudo para 
regulamentar essa atividade 
no município. Atualmente, são 
aproximadamente 90 cadastros 
de “serviços de entrega rápida” 
junto à Prefeitura.

SANTA CRUZ

A lei nº 12.009, de 29 de julho 
de 2009, regulamenta o exercí-
cio da atividade de motoboys, 
bem como de mototaxistas, 
profissionais que transportam 
passageiros. Ela prevê que o 
condutor precisa ter no mínimo 
21 anos e possuir habilitação há 
pelo menos dois anos na cate-
goria A, para exercer a ativida-
de. Além disso, ele deve usar 
colete de segurança - dotado 
de dispositivos retrorrefletivos -, 
nos termos da regulamentação 
do Conselho Nacional de Trânsi-
to (Contran). 

LEI 12.009

sobre duas rodas
A praticidade das 
entregas


