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Resumo:

O presente  estudo analisa  a  condição de  trabalho dos  motoboys em Salvador-Ba
compreendendo  a  flexibilização  e  precarização  enquanto  fatos  inerentes  ao  seu
processo  de  trabalho.  As  categorias  explicativas  referem  -  se  aos  fenômenos  da
globalização,  restruturação  produtiva,  flexibilização  e  precarização  social  que
levaram as grandes mudanças no mundo do trabalho. Neste sentido, enquanto uma
nova categoria de trabalhadores , procura - se entender e problematizar o modelo de
gestão dos motoboys. Assim, analisamos o perfil socioeconômico, o espaço laboral,
os  tipos  de  vínculos  estabelecidos  e  mantidos  nesta  atividade  as  estratégias  e
habilidades desenvolvidas que garantem a reprodução e manutenção, e a importância
na  circulação  de  mercadorias  no  setor  de  serviços.  Compreendemos  como  os
motoboys  estão  envolvidos  num  padrão  de  gestão  flexível  responsável  pelo
enfraquecimento de seus direitos sociais e pelos altos níveis de acidente e mortes no
trânsito urbano. Além disso, dentro desse contexto consta - se o modo pelo qual se
acirra  as  formas  de  exploração  da  atividade  de  moto  -  entrega  através  de  dois
conjuntos  de  indicadores.  Primeiro:  1  economia  das  empresas  via  compreensão
salarial; 2 ampliação e intensificação da jornada de trabalho; 3 gerência da pressão
por entregas rápidas; níveis de rendimentos inferiores ao determinado na convenção
coletiva do segmento. Segundo: 1 Transferência de parcela importante do custo de
produção para os trabalhadores; 2 transferência da concorrência das empresas para os
motoboys; 3 Dificuldade de ação solidária ou fragmentação do segmento. Para isso
esse  estudo teve  como suporte  a  pesquisa  da Superintendência  de Engenharia  de
Tráfego sobre os motoboys em Salvador; além de algumas teses produzidas no país
sobre a temática, assim como as informações geradas a partir do trabalho de campo.
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