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Como consequência, 
muitos trabalhadores
sofreram um forte 
impacto em sua
renda familiar. E sem 
dinheiro, não 
conseguem pagar
suas contas.

Sabemos que ficar
em casa é a medida
mais eficaz no
combate ao Corona
Vírus.

Porém, sem pessoas 
circulando na rua, o
número de corridas 
em aplicativos caiu 

drasticamente.



Quais benefícios os 
trabalhadores de 
aplicativos podem 
recorrer enquanto 
durar a pandemia?

Pensando nisso, elaboramos esta
cartilha, que busca esclarecer 



E antes de tudo, é importante ficar
claro que esses benefícios podem
vir da empresa responsável pelo

aplicativo que você trabalha:

A partir de agora, vamos 
explicar um a um para você:



O QUE A UBER CONTINUA A
OFERECER AO TRABALHADOR?

Benefícios concedidos
por empresas 

responsáveis por 
aplicativos

a) Telemedicina para
os trabalhadores e

suas famílias:
Atualmente, a Uber, em parceria com
a Vale Saúde Sempre, oferece aos
trabalhadores e seus dependentes
descontos em consultas, exames e
medicamentos, sem cobrança de
anuidade. A parceria também
possibil ita a contratação do plano
Telemedicina, com serviço de
orientação médica online 24 horas.



 
O que é?
 

A 99 criou o podcast “Papo de
Motora”, disponível na
plataforma Spotify, com
informações sobre a pandemia e
a participação de especialistas no
assunto. A empresa também informa
disponibilizar educação a distância para
auxiliar seus trabalhadores.

 

Parcerias com diversas empresas na oferta de
produtos e serviços gratuitos ou com
descontos. Verifique lista completa de
parceiros no site da 99.

a) Informação e
treinamento:

b) Parcerias:

O QUE A 99 CONTINUA A
OFERECER AO TRABALHADOR?

c) Manutenção da categoria
Somos99: 

A 99 se compromete a congelar
temporariamente a categoria de seu
programa de vantagens durante o
período de influência da pandemia.



 

Quem pode receber? O motorista que
 

- Comprovar diagnóstico ou
recomendação médica de quarentena
em razão de COVID-19, por meio de
atestado médico contendo:

 

- possuir conta ativa nos aplicativos
fornecidos pela DiDi/99 pelo período
mínimo de 30 (trinta) dias anteriores à
solicitação; e,
- ter realizado pelo menos uma
corrida/entrega nos 60 (sessenta) dias
anteriores à emissão do atestado
médico.

- Nome do trabalhador, data, 
Código Internacional de Doença 
(CID), assinatura e carimbo com
número de registro no CRM do 
médico;
- O atestado médico deve ter
sido emitido há não mais que 5 
dias da solicitação do auxílio;

d) Auxílio Financeiro:



 

a) Se o afastamento
decorrer de diagnóstico
de COVID-19, o
aplicativo determina a
suspensão do motorista
por 28 dias, e
multiplica por 28 o
ganho médio diário do
motorista; 

 

b) Se o afastamento
decorrer de
recomendação médica
(suspeita ou grupo de
risco), o aplicativo
determina a suspensão
do motorista por 14
dias, multiplicando por
14 o seu ganho médio
diário.

 

Ainda, o motorista deve: 
- Informar conta bancária
de titularidade do
trabalhador para
recebimento do auxílio;
- Não ter sido beneficiado
anteriormente por este
auxílio financeiro;
- Documentos adicionais
podem ser solicitados.
 

Qual o valor pago? O cálculo será feito
dependendo da razão do afastamento,

obedecendo o mínimo de R$ 500,00:
 



 

Por ganho médio
diário a empresa
considera a média de
ganhos por dia no
período compreendido
entre os três meses
anteriores à
solicitação, para
motoristas e
entregadores
parceiros.

Os trabalhadores
que solicitarem o 

auxílio serão 
bloqueados 

temporariamente
nos aplicativos 
fornecidos pela 

DiDi/99. O
desbloqueio correrá 

automaticamente.
 



O QUE O IFOOD CONTINUA A
OFERECER  AO TRABALHADOR?

 
O que é? 
É um valor que a empresa destina
aos seus trabalhadores que
forem diagnosticados com
COVID-19 ou que tenham
necessidade de ficar em
 quarentena/isolamento.
Como solicitar? 
Para fazer a solicitação, o entregador

deve acessar a FAQ, selecionar a opção

‘Prevenção ao COVID-19’ e o motivo ‘O

que um entregador deve fazer ao

apresentar os sintomas do coronavírus?’.

a) Fundo Solidário:

 
O benefício tem o

valor mínimo de

R$
300,00



 
Critérios: 
São aptos a receber o fundo
todos que:
- Entregadores titulares da conta que tenham
feito ao menos uma entrega nos 30 dias
anteriores à solicitação do Fundo Solidário,
realizado teste PCR e recebido resultado
positivo para COVID-19.

Prazo para envio de
comprovante: 

 
 

 Por quanto tempo devo ficar em casa para
receber um valor do Fundo?

Por 15 dias, tempo em que sua conta de
entrega também fica inativa, podendo ser
prorrogado por outros dois períodos de 15

dias. Passado esse tempo, a conta é reativada
normalmente.

Para isso, você deve abrir uma nova
solicitação e enviar o laudo médico atestando

a necessidade do afastamento.
Como o entregador vai receber?

Os valores serão pagos via transferência,
para a conta bancária do entregador

cadastrada no app iFood para Entregadores.
 
 



Os entregadores
cadastrados no iFood
passam a ter direito a

SEGURO CONTRA
ACIDENTES que ocorram
enquanto estão fazendo
retiradas e entregas. O

seguro que cobre
invalidez permanente e
lesão temporária, além

de seguro de vida em
casos confirmados de

Covid-19.
 

b) Seguro de Vida
para vítimas fatais:



 
Quem tem acesso? 
Familiares de entregadores com óbitos
confirmados por COVID-19,  desde que
o entregador tenha:
 

- Idade entre 18 e 75 anos; 
-Pelo menos uma entrega feita entre 
01/02/20 e 31/03/20; 
-Cadastro l iberado na plataforma até 
15/03/20.

 
Como acionar o seguro?

 

O iFood disponibiliza em sua
página na internet o

documento da MetLife (em
PDF) necessário para dar

início ao processo de
requerimento do seguro de
vida. Com este documento 

em mãos, a família deve
seguir os seguintes passos:



 
Passo 4:  Envie tudo por e-mail  para
doctos_de_sinistros@metlife.com.
Passo 5: Escreva no assunto do e-
mail:  Nome |Número do CPF do
Entregador |  Número do s inistro na
MetLife, caso tenha.

 

Passo 1:  Preencha os
formulários presentes no
kit sinistro.
Passo  2:  Reúna todos  os
documentos solicitados
no kit sinistro.
Passo 3: Digitalize os
formulários preenchidos
e os documentos.



 
O que é? É uma modalidade de
serviço
na qual o motorista adapta
seu
veículo, criando uma barreira
entre
ele e o usuário, para
minimizar os
riscos de contágio. 
Assim, quando
solicitado o Garupa Seguro
pelo
passageiro, este será
direcionado
especialmente a esses
motoristas que
adaptaram seus veículos.

O QUE O GARUPA CONTINUA A
OFERECER  AO TRABALHADOR?

a) Garupa Seguro:



 
O Governo, por meio
da Lei 13.982, de 02
de abril  de 2020, criou
o Auxílio Emergencial!

Benefícios concedidos
pelo Governo Federal:

 O Presidente da República, Jair Bolsonaro,
editou decreto que prorroga a concessão do

Benefício Extraordinário destinado às
famílias beneficiárias do Auxílio Brasil

durante os meses de janeiro a dezembro de
2022, nos termos da Medida Provisória nº

1.076, de 7 de dezembro de 2021
 


