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20 de fevereiro, 2023 - 

A Alianza Unidos World Action exige que empresas de plataformas digitais 

forneçam estações de serviço para seus trabalhadores. 

 
Nós, os trabalhadores de plataformas digitais, somos atualmente um dos setores mais precários. O 

contraste entre, por um lado, empresas que ganham milhões e posam como "tecnológicas e 

modernas" e, por outro lado, trabalhadores que não gozam de nenhum direito trabalhista como se 

estivéssemos nos primórdios do século XX, é enorme.  

No entanto, nos últimos anos, trabalhadores de plataformas digitais vêm se organizando em 

proporções maiores e lutando por seus direitos em todo o mundo. Realizamos manifestações, 

paralisações internacionais, atividades solidárias e centenas de eventos em nossa luta por condições 

de trabalho decentes.  

Um dos piores problemas que nós, entregadores e motoristas, enfrentamos é que fazemos nosso 

trabalho na rua, em turnos ininterruptos cobrindo muitas horas, sem espaço de trabalho fixo e usando 

nossos próprios instrumentos de trabalho, como bicicletas, motocicletas ou carros e nossos celulares.  

Trabalhamos quando chove, quando está quente ou frio, completamente desprotegidos das 

condições climáticas. Enquanto isso, as empresas enriquecem com nossos esforços diários, sem 

sequer contribuírem para que seus funcionários possam cobrir suas necessidades básicas. 

Com isso em mente, exigimos que empresas e governos estabeleçam Estações de Serviço: espaços 

onde os entregadores e motoristas possam descansar, se refrescar, beber água ou bebidas quentes, 

usar o banheiro, carregar os celulares, se abrigar da chuva. Estes devem incluir componentes de 

segurança e higiene e ferramentas básicas de mecânica automobilística para reparos de emergência 

de nossos carros e outras necessidades que possamos ter para realizar nosso trabalho.  

Nós, da Alianza Unidxs World Action (AUWA), estamos organizando o 1º Congresso Internacional de 

Trabalhadores de Plataformas Digitais, a ser realizado durante o mês de abril na Califórnia, EUA, um 

espaço para fortalecer a organização e a luta por nossos direitos. Aguardando com expectativa este 

evento tão importante. Estamos promovendo a ideia de que as Estações de Serviço sejam abertas 

instantaneamente para os trabalhadores de plataformas digitais em vários países, comprovando com 

fatos a viabilidade de nossas demandas. Durante esses dias, disponibilizaremos esses espaços para 

os trabalhadores, onde realizaremos vários eventos e campanhas para tornar visíveis nossas 

demandas: 

1) Um aumento imediato de nossos honorários 

2) Direitos plenos dos trabalhadores: dias de férias, licença médica remunerada, seguro médico e de 

acidentes, contribuições para a aposentadoria 

3) Que as empresas e os governos implementem Estações de Serviço para motoristas e agentes de 

entrega em todas as cidades do mundo onde desempenhamos nossas funções. 

4) Defesa sobre o direito de organização. Não a sanções, bloqueios ou retaliações contra 

trabalhadores organizados. Reconhecimento dos nossos sindicatos. 

 

 


