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Porquê Taxas de Segurança?
A globalização aumentou de forma
marcante a pressão sobre os motoristas
e operadores profissionais para
sacrificarem a segurança. Quer seja
o caso de novos mercados em rápida
expansão com poucas salvaguardas
para os padrões e as condições
dos motoristas, quer seja o caso da
desregulamentação que anuncia
atores medíocres que não fazem parte
do sindicato que tiram trabalho aos
operadores do sindicato, o resultado
é o mesmo: reduzir a capacidade dos
trabalhadores em transportes para
conquistarem ou manterem condições
seguras e fomentar a corrida para o
abismo.
Clientes da indústria economicamente
poderosos, tais como os gigantes do
varejo, têm um controle enorme de
suas cadeias de suprimento e dos
termos e condições para o transporte
de bens. Em muitos mercados de
transportes rodoviários, por exemplo,
os mega varejistas operam como
empregadores de facto dos motoristas
de caminhão, ditando de um modo
geral as taxas e condições do trabalho
que terceirizam. Seu esforço para pagar
taxas de transportes cada vez mais
baixas leva a esquemas de contratação
e subcontratação que ameaçam não
só o bem-estar dos motoristas de
caminhão como também a segurança
de todos os usuários das estradas.
Depois de mais de uma década de
campanhas, o sindicato australiano
dos trabalhadores em transportes
(Transport Workers’ Union, TWU)
conseguiu fazer aprovar uma legislação
histórica das Taxas de Segurança como
parte essencial de sua Campanha
Taxas de Segurança para abordar
os problemas que os membros

enfrentam na indústria. Embora
os enquadramentos reguladores e
jurídicos possam ser diferentes em
outros países, a premissa básica das
Taxas de Segurança pode ser uma
ferramenta importante para aumentar
os padrões dos trabalhadores em
transportes rodoviários e fortalecer os
sindicatos em transportes rodoviários
no mundo inteiro.

A Experiência do TWU Australiano
– Fazendo Campanha para Taxas de
Segurança

Segurança Rodoviária
Tal como na maioria dos países,
dirigir um caminhão na Austrália é
um trabalho perigoso. O número de
motoristas de caminhão australianos
que morrem no trabalho é 15 vezes
superior à média da profissão. No
entanto, o “local de trabalho” dos
motoristas de caminhão consiste
principalmente em estradas públicas,
as mesmas estradas usadas por pessoas

que fazem o mesmo trajeto rodoviário
todos os dias, compradores, ônibus
escolares, outros veículos comerciais
e famílias em férias. Mais de 330
pessoas morrem cada ano nas estradas
australianas em acidentes envolvendo
caminhões.

A Ligação entre Pagamento e
Segurança
Nos últimos 20 anos de globalização
e desregulamentação, o custo dos
transportes rodoviários baixou
efetivamente na Austrália. Taxas baixas
pagas aos operadores de transportes
traduzem-se em taxas de pagamento
mais baixas para os motoristas. Isso
aumenta a pressão sobre os motoristas,
ditando roteiros irrealistas, jornadas
longas, e janelas de entrega estreitas,
que em conjunto pressionam os
motoristas no sentido de uma condução
a alta velocidade, sobrecarga, pular
a manutenção dos veículos ou fadiga
durante a condução.
Além disso, taxas baixas encorajam

O que queremos dizer com “Taxas de Segurança”?
A campanha Taxas de Segurança procura responsabilizar os clientes no topo da
cadeia de transportes, que definem taxas e condições, pela segurança em toda
sua cadeia de suprimentos de transportes.
Esses mega varejistas e outros grandes clientes dos transportes têm
o poder econômico para pressionar as taxas para baixo, o que coloca os
motoristas e operadores de transportes sob uma pressão tremenda, resultando
em incentivos no sentido de conduzirem a alta velocidade, dirigirem fatigados e
pularem a manutenção dos veículos.
A campanha Taxas de Segurança, através da legislação e de ações sindicalistas,
exige que a segurança dos motoristas e a segurança de todos os usuários das
estradas constituam o ponto de partida quando se determinam as taxas para os
transportes rodoviários.

a subcontratação de trabalho menos
rentável, que pode ser de novo
subcontratado para empresas cada vez
mais pequenas que não fazem parte do
sindicato e motoristas-donos a taxas
ainda mais baixas. (1)

governo e motoristas de caminhão.
Alguns dos testemunhos mais
convincentes em toda a campanha
vieram dos próprios motoristas,
incluindo histórias e depoimentos de
motoristas ativos na campanha.

Taxas de Segurança e os Mega
Varejistas

Estudos de mais de 1.000 motoristas
de caminhão, conduzidos pelo
TWU em 2011 e 2012, descreveram
detalhadamente as pressões exercidas
pelos grandes varejistas que podem
levar a práticas inseguras tais como
sobrecarga, conduzir a alta velocidade e
fadiga durante a condução.

O foco da campanha primária do TWU
tem sido nos mega varejistas porque
sua grande pegada econômica lhes
confere o poder de mercado para
definir taxas e condições que afetam
a indústria de transportes mais vasta.
A indústria varejista como um todo
representa quase um de três caminhões
nas estradas australianas.
Embora se empenhe em outros
varejistas, o foco inicial do TWU incide
num dos gigantes australianos, Coles,
em que o sindicato está procurando
obter um acordo de fretamento para
elevar o nível e fortalecer os direitos
de organização do sindicato em toda a
cadeia de suprimentos de transportes.

A Campanha
Apresentando Evidências
O TWU revisou e resumiu décadas de
evidência de determinações judiciais
e coroniais, estudos acadêmicos
e inquéritos encomendados pelo
governo para mostrar que os sistemas
de remuneração que resultam em
baixas taxas de pagamento causam
práticas inseguras na indústria dos
transportes rodoviários. (2) Foram
realizados dois grandes simpósios na
Casa do Parlamento em Camberra
para apresentar os depoimentos
de representantes da indústria,
especialistas acadêmicos, órgãos do

“O estudo mais recente do TWU sobre
motoristas de caminhão, publicado
em Abril desse ano [2013], constatou
que 73 por cento dos inquiridos
que transportam fretes para Coles
apontaram os grandes varejistas
como a causa principal de pressões
perigosas na indústria caminhoneira.”

Mobilização de Membros
Os delegados (delegados sindicais)
treinados através do sindicato
conduziram campanhas entre os
trabalhadores que conseguiram o
que eles denominaram de ‘cláusulas
de criação de poder’ em acordos
coletivos – uma linguagem que não
só melhorou as condições a curto
prazo, mas deu aos trabalhadores
mais oportunidades para entenderem
e participarem em campanhas que
abordam problemas mais amplos
na indústria. Por exemplo, essas
cláusulas aumentaram o tempo livre
para treinamento e trabalho sindical,
organizaram as datas de expiração de
acordos e estabeleceram direitos para
os trabalhadores temporários. Também
estabeleceram comitês de Taxas de
Segurança nas principais empresas de
caminhões constituídos por delegados

e representantes da gerência para
discutir a segurança, incluindo a
monitorização da segurança do trabalho
terceirizado. Através dessas campanhas
de negociação de ‘cláusulas de criação
de poder’, os delegados desenvolveram
um entendimento da necessidade
de criar uma campanha para visar
Coles e outros grandes varejistas –
que estão claramente atuando como
‘empregadores indiretos’ – para
melhorar os salários e as condições.
Para pressionar Coles no sentido
de uma reunião para negociar o
fretamento, o TWU e seus delegados
conduziram muitas ações em e à volta
de armazéns Coles em todos os Estados
e territórios da Austrália, trouxeram
delegações de motoristas de caminhão
e vítimas de colisões para falarem
na Assembléia Geral de Acionistas
da empresa e se uniram a grupos
comunitários na oposição a planos
imperfeitos de expansão dos armazéns
em que a segurança dos motoristas de
caminhão estava em risco. Os principais
delegados em cada Estado foram
treinados para falar em encontros, com
os mídia e em eventos públicos.

A Legislação
O TWU mobilizou e treinou membros e
delegados para lutarem pela aprovação
da legislação sobre Taxas de Segurança,
a chamada Lei de Remuneração por
Segurança Rodoviária (The Road Safety
Remuneration Act). Através de lobbying
junto aos membros membros, pressão
negocial, greves de zelo, bloqueios,
atividades e protestos públicos –
através de uma campanha focalizada
e abrangente durante uma série de
anos – em 2012 o TWU conseguiu
obter o apoio necessário para aprovar
a legislação de grandes companhias de
transportes, associações da indústria,

sindicatos e membros do governo e da
comunidade mais vasta.
A Lei cria um Tribunal que irá
monitorizar o pagamento e as
condições na indústria caminhoneira. O
Tribunal tem poder para:
• Fixar níveis de pagamento justos
e condições relacionadas para os
empregados e os motoristas-donos
• Resolver litígios e fazer inquéritos na
indústria
• Criar ordens para retirar incentivos
comerciais que promovam o
trabalho inseguro incluindo práticas
na indústria para o carregamento e
descarregamento de veículos,
períodos de espera, jornadas de
trabalho, limites de carga e métodos
de pagamento.
Criticamente, o Tribunal pode
responsabilizar todos os participantes
da cadeia de suprimentos – tais como
os mega varejistas e outras empresasclientes que controlam as taxas e as
condições. (Pode encontrar uma cópia
da legislação aqui:
http://saferates.org.au/about/)

Organizando e Fortalecendo o
Sindicato
A campanha para regular a indústria
é também necessariamente uma
campanha para organizar e fortalecer
o sindicato. Os trabalhadores
sindicalizados encontram-se na melhor
posição para definir e monitorizar as
práticas de segurança e os resultados e
denunciar infrações e abusos.
A estratégia abrangente da campanha

do TWU envolve os membros
nos aspetos políticos, públicos e
reguladores da campanha e, ainda
mais importante, os membros são
treinados para organizarem todas
as empresas de caminhonaria em
grandes centros de distribuição. O
TWU está comprometido à organização
da maior parte das empresas que
entram em cada grande centro ou
mercado de distribuição para impedir
os clientes dos varejistas de passarem
o trabalho para empresas com padrões
mais baixos que não fazem parte do
sindicato.
É essencial obter um fretamento
junto aos grandes varejistas que
inclua direitos de organização em suas
cadeias de suprimento. A fragmentação
da indústria, freqüentemente
com centenas de empresas que
competem no mercado de trabalho,
torna a organização em empresas
individuais ineficaz – a empresa-cliente
simplesmente passa o trabalho para
operadores de custo mais baixo que
não fazem parte do sindicato.
Os anos de campanha levaram alguns
varejistas a começar a negociar
esse fretamento com o TWU – quer
para evitar o tipo de campanha
contra Coles quer para reduzir a sua
responsabilidade pela segurança
rodoviária. O TWU iniciou projetospiloto para organizar a maior parte
das empresas que entram em grandes
centros de distribuição e conseguiu
obter o acordo de alguns varejistas para
os organizadores do sindicato poderem
falar com os motoristas em seus
centros de distribuição com o objetivo
de criar comitês de organização intraempresas

Embora a lei australiana exija acordos
empresa por empresa, as demandas
dos trabalhadores e a preferência do
cliente, juntamente com mecanismos
de execução na legislação podem servir
para unir os trabalhadores em muitas
empresas com um interesse comum
– afastar os salários da competição
e sindicalizar todo o mercado. Isso
aumenta a densidade sindical e
aumenta o poder dos trabalhadores
e seus sindicatos para definir e fazer
cumprir taxas de segurança, salários
seguros e condições seguras.

Questões a considerar
para adaptar a experiência
australiana:
Desde que a ITF começou a partilhar
informações sobre a campanha Taxas
de Segurança, uma série de afiliados
expressou seu interesse em como usar
esses princípios em outras regiões e em
outros países.
Como é que o conceito das taxas
de segurança – que os varejistas e
outros grandes clientes deverão ser
responsabilizados por taxas e condições
de segurança em toda sua cadeia de
suprimentos – aborda os problemas da
corrida da indústria para o abismo em
outras regiões e em outros países?
Qual é o melhor papel para a ITF
ao examinar esses problemas e
desenvolver campanhas globais para
fortalecer a organização do sindicato
para abordar a fragmentação da
indústria nos transportes rodoviários?

Como é que a ITF e seus afiliados
podem aprender dessa iniciativa e
dessas conquistas australianas para

poderem melhorar a campanha ‘A
Fadiga Mata!’?
Para mais informações sobre a
evidência, a campanha e a legislação,
ver o pacote de informações do TWU
sobre as Taxas de Segurança aqui
http://saferates.org.au/about/
Essa ficha técnica foi produzida
aquando do encontro do Conselho
Executivo da ITF em abril de 2014,
onde Tony Sheldon, Secretário
Nacional do TWU Austrália, fez uma
apresentação ao encontro sobre a
campanha Taxas de Segurança.
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