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H I S T Ó R I C O

▪ Nos anos 80 surgiram os primeiros "motoboys“, mas apenas em 2009 a profissão de 

Motofretista foi regulamentada.

▪ Com a chegada da tecnologia bancária, pen drives, scanners e disseminação da internet, 

verificou-se a diminuição das entregas físicas de documentos. Acreditava-se  que a 

profissão entraria em declínio.

▪ O comércio eletrônico chega e acaba preenchendo a lacuna das                            

entregas emergenciais de documentos.

▪ Surgem os Aplicativos de entrega de alimentos.



MOTO FRETE

Em 2009, ano da regulamentação da profissão, a American Life de 

maneira inovadora, foi a pioneira no Brasil ao criar um modelo de 

seguro exclusivo para Motofretistas.

American Life



Operadores nos serviços de transporte de mercadorias em motocicletas e 

motonetas Registrados (CLT), Autônomos ou MEI.

PÚBLICO ALVO

No Brasil estima-se que exista perto de 1 milhão de profissionais

e o estado de São Paulo responde por aproximadamente 30%

desse segmento.



ESTATÍSTICAS

Em 2018, foram 366 motociclistas mortos segundo dados da Prefeitura de São Paulo.

Entre os motociclistas, 91% dos óbitos foram de homens, com ocupação predominante de 

motofretistas (50 casos).

O número de óbitos desses profissionais passou de 28 em 2017, para 50

em 2018.

A participação desses trabalhadores nesta preocupante realidade,

equivale a 14% dos motociclistas mortos e aproximadamente 6% de

todas as vítimas fatais.



PANDEMIA

Aumento expressivo no número de viagens por Motofretista, com maior 

exposição ao risco de acidentes.



GARANTIAS

✓ Morte (causas naturais ou acidentais);

✓ Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente;

✓ Auxílio Funeral;

✓ Despesas com Verbas Rescisórias.

CCT vigente



CAPITAIS E PRÊMIOS

GARANTIAS, CAPITAIS SEGURADOS E PRÊMIOS.

Morte

Invalidez Permanente 

Total ou Parcial por 

Acidente

Auxílio Funeral 

Despesas com 

Verbas 

Rescisórias

Prêmio mensal 

Individual         CLT

Prêmio mensal 

individual 

AUTÔNOMO

Prêmio anual 

Individual       MEI

R$22.974,00 R$11.487,00 R$2.500,00 - R$17,42 R$23,49 -

R$25.000,00 R$25.000,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$22,53 R$27,79 -

R$27.000,00 R$27.000,00 R$2.500,00 R$2.500,00 R$25,97 R$30,61 -

R$40.500,00 20.250,00 R$2.500,00 - - - R$660,00



CARACTERÍSTICAS

✓ Contratação à partir de 01 vida (pagamento à vista);

✓ Custo fixo, independentemente da idade do segurado (limitado a 65 anos);

✓ Não exigência de contrato de exclusividade para autônomos;

✓ Comissionamento: 30% (trinta por cento).



CUSTEIO

✓ Não contributário (100% pago pelo Estipulante);

✓ À vista ou boleto bancário, com mínimo de R$ 50,00 de parcela.



CONTRATAÇÃO

✓ Proposta de Contratação: Preenchida, assinada e carimbada

pelo Estipulante (empresa), acompanhada pelo Contrato Social.

✓ Proposta de Adesão: O proponente (Motofretista) preenche, 

responde a DPS de próprio punho e assina a proposta.



FILIAL SP
filialsp.operacional@alseg.com.br

Processos Susep Nº :

VG 10.005338/00-01 – DG 015414.004232/2004-84 – Freedom 015414.100194/2003-17 – Gold 10.003894/99-11 – Diet 015414.100463/2003-37 – PME 015414.100193/2004-64 – Moto Frete 015414.100750/2003-47

Moto Taxi 15414.002164/2005-08 – PCHV 015414.100236/2004-92 – SV 015414.001827/2008-10 – WEB 10.005338/00-01

Ouvidoria: 0800 -770 – 1102 / Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 – 755 – 5985   CNPJ: 67.865.360 /0001-27

Os registros dos planos na Susep não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação às suas  comercializações.

Av. Angélica, 2.632, 13° andar - Higienópolis- São Paulo – SP - www.alseg.com.br

Obrigado!
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