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RESUMO 

 

Este estudo apresenta um modelo de contribuição para elevar o engajamento de motoristas, no 

segmento do transporte rodoviário de passageiros, por meio da gamificação, visando uma 

condução veicular segura e rentável, que gere benefícios para todos os envolvidos. Engajar as 

pessoas, conforme sua atividade proporciona melhores resultados para as empresas, no 

entanto, as pessoas só se engajam no trabalho quando perceberem que há valor naquilo que 

realizam, quando fazem parte de algo maior do que a atividade em si. A cultura e o líder têm 

papel fundamental, principalmente quando alinhados à motivação intrínseca e extrínseca das 

pessoas, conseguem transformar grupos em equipes de alto desempenho. Assim para 

contribuir com o engajamento das pessoas, uma ferramenta atual e assertiva é a gamificação, 

pois gera um movimento coopetitivo entre as pessoas em busca de melhores resultados. Para 

que as empresas tenham resultados sustentáveis, a estratégia e a atitude das pessoas devem 

estar alinhadas. Neste trabalho foi aplicada uma pesquisa e construído em conjunto com os 

profissionais da Viação Cometa a mecânica de gamificação para apoiar o programa já 

existente na empresa que visa condução segura e rentável, o projeto contribuirá para otimizar 

a performance dos motoristas e seu nível de engajamento na visão dos seus gestores.  

 

Palavras-chave: Engajamento, motorista, gamificação, direção rentável, direção segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study presents a contribution model to increase the engagement of drivers in the segment 

of road passenger transport, by means of gamification, aiming at a safe and profitable 

vehicular driving, that generates benefits for all involved. Engaging people, according to their 

activity, provides better results for companies, however, people only engage in work if they 

realize that there is value in what they do, when they are part of something greater than their 

activity itself. The leader has a fundamental role in the intrinsic and extrinsic motivation of 

the teams, when he is assertive in maintaining these, manages to form a high performance 

team. Thus, to contribute to people's engagement, a current and assertive tool is gamification, 

as it generates a co-competitive movement among people in search of better results. For 

companies to achieve sustainable results, people's strategy and attitude must be aligned. It was 

applied a research and built together with the professional drivers of Viação Cometa the 

mechanics of gamification to support the already existing program in the company that aims 

to safe and profitable driving, the project contributed to optimize the performance of drivers, 

their level of engagement in the vision of its managers. 

 

Keywords: Engagement, driver, gamification, profitable direction, safe direction. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo do trabalho está em constante transformação, atualmente o desenvolvimento 

tecnológico, levou o setor industrial a um patamar sem precedentes. A quarta revolução 

industrial aproximou o mundo físico do virtual, estimulou a criação de novos modelos de 

negócios e trabalho. A internet das coisas (IOT), a gestão e análise preditiva de grande 

volume de dados, a cibersegurança, computação em nuvens e a realidade das redes sociais, 

são exemplos radicais desta chamada indústria 4.0, conforme afirma Mendel (2016). Com a 

mudança global no mundo dos negócios, os empregos também mudaram. Algumas pessoas 

trabalham excessivamente enquanto outras não têm emprego, mas como nas revoluções 

anteriores, o trabalho não será extinto, mas modificado.  

Morin (2002) recomenda que empresas e profissionais repensem o sentido do trabalho. 

Para isso todos devem estar atentos às mudanças e adaptar-se garantirá sustento e realização. 

Para Morin (2002) o trabalho exerce uma função importante na vida das pessoas, está 

relacionado à motivação e satisfação, permite relacionar-se com outras pessoas, criar vínculo 

e ter um objetivo na vida.  

No entanto, ainda que os profissionais obtenham maior clareza sobre a relação entre 

sua identidade e seu trabalho, desempenho ainda é um desafio para gestores, que despendem 

energia orientando o comportamento fora do padrão esperado. Segundo Morin (2002), 

especialistas atribuem o baixo desempenho à incongruência entre características pessoais e as 

atividades a serem executadas.  

Para isso Morin (2002) recomenda que as empresas organizem o trabalho de modo a 

oferecer atividades que façam sentido para os funcionários, variedade de tarefas que exijam 

variedade de competências. Um ambiente que simplifica o trabalho proporciona condições 

adequadas e oferece clareza e estimulo para que as pessoas conquistem resultados tangíveis, 

favorece a vinculação e a realização pessoal, gerando bem-estar para as pessoas e crescimento 

para a própria empresa, além do bom ambiente social. “Executar tarefas que não tem utilidade 

prática, que não comportam nenhum interesse, em um meio ambiente onde as relações são 

superficiais, torna o trabalho um absurdo” (MORIN, 2002, p.72). 

É notório em qualquer segmento empresarial, que a maioria das empresas de sucesso 

no Brasil e no exterior busque constantemente o engajamento das pessoas por meio dos 

incentivos financeiros e motivação extrínseca (autonomia, excelência e propósito), seja para 

melhorar seus resultados ou para obter satisfação de seus clientes e de seus funcionários, e o 
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engajamento das pessoas está proporcionalmente ligado ao desempenho do negócio segundo 

Chér (2016).  

Desta forma podemos perceber que o alto desempenho e o engajamento das pessoas 

podem ser favorecidos e estimulados pela empresa, que se beneficiará dos frutos advindos da 

dedicação e empenho de pessoas satisfeitas, que reconhecem o trabalho como a forma de 

colocar suas qualidades a serviço do mundo. Na gestão do conhecimento e informação o 

capital humano passou a ser um diferencial estratégico. Quanto mais os funcionários sentirem 

que sua participação é importante para a empresa, mais serão impelidos a continuarem 

contribuindo. Isto é, de fato, engajar e criar envolvimento. Desta forma, investiga-se como as 

similaridades por meio da relação entre os valores pessoais e organizacionais podem 

potencializar o engajamento e o desempenho dos funcionários. Levando em conta estes 

aspectos, Schaufeli, Dijkstra e Vasquez (2012, p. 4) definem o engajamento de trabalho: 

 

Trabalhar com envolvimento – e é isso que queremos enfatizar – é também 

denominado ‘engajamento no trabalho’. Pessoas angajadas sentem mais satisfação e 

vigor no trabalho, dedicando-se mais as atividades propostas (BAKKER 2005). Elas 

estão totalmente imersas em seu trabalho. E mesmo quando estão muito ocupadas, 

parece que o tempo voa e o dia pssa num piscar de olhos. 

 

Neste trabalho, aprofundaremos o tema engajamento e suas relações com o alto 

desempenho organizacional; estudaremos como direcionar este envolvimento para garantir 

segurança e rentabilidade no desempenho da atividade do motorista do segmento de 

transporte rodoviário, aplicando conceitos de Gamificação para garantir melhores resultados 

para a organização, funcionários e clientes.  

A relevância na escolha deste tema se justifica por gerar benefícios para os 

envolvidos: 

 Profissionais do sistema: ganhos motivacionais para o motorista do transporte rodoviário 

de passageiros na condução do veículo de forma segura e rentável, gerando maior 

envolvimento nos processos das empresas, sentimento de colaboração, trabalho com 

significado e elevando a reputação da categoria frente à população; 

 Clientes: elevado padrões de qualidade, eficiência e segurança durante suas viagens;  

 Empresa: execução da estratégia, atingimento dos resultados financeiros e alinhamento dos 

processos empresarias, bem como a satisfação do funcionário; 

 Sociedade e sustentabilidade: longevidade empresarial e impactos socioambientais 

positivos. 
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A escolha do tema ocorreu em virtude da preocupação constante com aspectos de 

segurança no trânsito, que está diretamente ligado ao modo como o condutor opera seu 

veículo, bem como sua relação com os demais veículos da via. Some a esses fatores a 

dificuldade de monitorar diariamente a produtividade e eficácia dos motoristas no que se 

refere à economia do combustível e uso adequado da dirigibilidade e a interpretação dos seus 

indicadores de leitura do veículo de forma a contribuir com o melhor aproveitamento e 

consequentemente minimizar a depreciação do veículo, correlacionados ao modo de 

condução. Além dos fatores mencionados, busca despertar e manter a motivação dos 

funcionários visando a garantir o estimulo contínuo, evitando comportamento monótono e 

desempenho abaixo dos níveis estabelecidos e possíveis de serem alcançados, monitorando-os 

através de critérios justos para o acompanhamento da produtividade, além de motivar e reter 

talentos. Visa também a satisfação dos clientes, proporcionando maior sensação de confiança 

ao escolher o modal de transporte terrestre, relacionados à segurança, redução de acidentes, 

conforto, comprometimento e pontualidade no início da prestação do serviço.  

Os aspectos supracitados constituem uma forma de compartilhar com o funcionário a 

estratégia do negócio, mostrando a responsabilidade dos diferentes stakeholders e 

principalmente daquele que é responsável pelo transporte seguro de seus clientes e da parte 

que lhe cabe no desempenho das suas funções, oferecendo-lhe um sentido maior do que 

apenas cumprir ordens ou repetir de maneira robotizada suas atividades, descentralizando e 

compartilhando com todos as conquistas dos resultados. 

Assim, este trabalho pretende responder a seguinte pergunta problema: Como engajar 

os motoristas para uma condução mais segura e rentável?  

Dessa forma para responder a questão acima proposta apresentamos abaixo os 

objetivos a serem alcançados, contribuindo com soluções para o sucesso do segmento de 

transporte rodoviário. 

O objetivo geral é desenvolver um modelo de gamificação que corrobore com o atual 

programa de reconhecimento de motoristas, valorizando e gerando maior engajamento dos 

profissionais, garantindo uma condução veicular mais segura e consequentemente mais 

rentável. 

 Os objetivos específicos para que este grande direcionador se realize, são: 

 Analisar e sintetizar a bibliografia pertinente a engajamento, alto desempenho, direção 

segura, rentável e gamificação; 
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 Identificar métodos que geram resultados para o negócio e para os funcionários, bem como 

as técnicas que serão adotadas para dar prosseguimento ao desenvolvimento das ações 

necessárias para a construção da proposta de solução; 

 Conhecer melhores práticas referentes ao tema em estudo tanto no Brasil quanto no 

exterior;  

 Desenvolver a proposta de solução tendo como base a utilização dos dados levantados; 

 Analisar os riscos inerentes ao projeto e elaborara ações mitigação dos mesmos; 

 Elaborara mapa de stakeholders para facilitar a execução do projeto; 

 Apresentar cronograma de implementação com responsáveis, custos e prazos; 

 Entregar o projeto à empresa em estudo. 

No próximo capítulo, apresentaremos as bases conceituais abordando a diversidade 

corporativa e as mudanças que afetaram os negócios e o modo de trabalhar das pessoas, ao 

longo do tempo. Estudaremos o tema engajamento e o sentido no trabalho, como experiências 

positivas que geram sentimento de pertencer e contribuir com algo maior do que simples 

tarefas laborais. Ainda no capítulo dois, entenderemos porque os aspectos culturais de uma 

organização são tão importantes para criar um ambiente que promova engajamento nas 

pessoas, além da necessidade de organizar o trabalho para que os profissionais possam ser 

mais produtivos, realizados e consequentemente mais felizes. Neste caminho, entenderemos o 

papel da liderança como fonte de inspiração e manutenção da motivação intrínseca e 

extrínseca dos funcionários, tratará também do desempenho das equipes e como levar pessoas 

ao alto desempenho. E por fim compreenderemos como os fatores da gamificação podem 

contribuir para melhores resultados das pessoas e da organização, de forma sustentável. 

No segundo capítulo detalharemos a metodologia de pesquisa a ser utilizada para o 

desenvolvimento deste projeto.  

O capítulo três apresentará uma análise do setor, apresentando o histórico do 

transporte rodoviário de passageiros, seus números e desafios. 

No capítulo quatro estudaremos duas empresas como benchmarking a fim de conhecer 

outras práticas sobre programas de engajamento de motoristas e modelos de gamificação que 

contribuam com a construção e viabilidade desta proposta de solução. 

No quinto capítulo, trabalharemos com a realidade atual do Grupo JCA, com destaque 

para sua empresa Viação Cometa que foi escolhida como cenário de estudo e alvo da proposta 

deste trabalho. 

 Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa, onde a pesquisa para o embasamento teórico contou com dados quantitativos. 
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E por fim no capítulo seis, apresentaremos a proposta de solução que visa gamificar o 

programa “Motorista Premium”, deixando-o mais atrativo para os profissionais, bem como 

melhorar os resultados alcançados pela empresa. Apresentaremos o planejamento, análise de 

viabilidade e sugestão de cronograma para implementação da proposta. Analisaremos os 

riscos e discutiremos os resultados encontrados, correlacionando com a pesquisa conceitual 

para alcançar uma conclusão e recomendação para próximos trabalhos científicos referentes a 

esta temática. 
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1 BASES CONCEITUAIS 

 

1.1 A evolução corporativa e as mudanças ao longo do tempo 

 

Segundo Shwab (2016), o mundo em que vivemos está presenciando a quarta 

revolução industrial, que afetará de modo marcante o modo como vivemos e nos 

relacionamos.  

De acordo com Perasso (2016) a primeira revolução industrial aconteceu entre 1760 e 

1830, com a máquina a vapor que levou a produção do formato manual (máquina de tear) para 

o modelo mecanizado, com as indústrias. A segunda ocorreu por volta de 1850, com o 

advento da eletricidade que permitiu a produção em série e o aumento da produtividade. No 

século XX, a eletrônica, a tecnologia da informação e as telecomunicações apresentaram a 

terceira revolução industrial para a humanidade. E atualmente, desde 2013, estamos 

conhecendo a quarta revolução que vem marcando o mundo por meio da tecnologia, 

apresentando sistemas ciberfísicos capazes de revolucionar de uma forma completamente 

inteligente a automatização, e permitindo a tomada de decisão de forma descentralizada, 

cooperando com pessoas e máquinas, graças à internet das coisas e a computação em nuvem. 

Para o autor, esta é a chamada indústria 4.0. 

Como as empresas estão inseridas neste cenário de constantes mudanças, aquilo que 

garantiu sucesso no passado não é mais aplicável atualmente. Startups nascidas em garagens 

em qualquer lugar do mundo podem acabar com impérios consolidados. Os desafios que os 

líderes enfrentam hoje são complexos, exigem disposição ao risco, inovação, improviso e alta 

flexibilidade, não há mais espaço para um trabalho mecânico, do comando e controle. Neste 

momento, as empresas de maior sucesso estão sendo chamadas de exponenciais, porque 

apresentam uma curva de crescimento ascendente e não linear como seus pares. Utilizam 

tecnologia acelerada que está mudando o curso do mundo, da indústria e de toda a 

humanidade. “Uma Organização Exponencial (ExO) é aquela cujo impacto (ou resultados) é 

desproporcionalmente grande – pelo menos dez vezes maior – comparado ao de seus pares, 

devido ao uso de novas tecnologias organizacionais que alavancam as tecnologias 

aceleradas”. (Ismail, Malone, Geest, 2015, p19). 

Os autores afirmam que as empresas exponenciais são baseadas em um ambiente de 

informação, com ritmo acelerado de crescimento e sua relação preço/desempenho dobra a 

cada ano, são exemplos: 

 Uber - em 2011 foi avaliada em dois bilhões e em 2014 teve um salto para 17 bilhões;  
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 Waze – em 2011 foi avaliada em 25 milhões e em 2014 passou a valer um bilhão, 

aumentando 50 vezes; 

 Airbnb – em 2011 foi avaliada em dois bilhões e em 2014 já valia 10 bilhões, aumentando 

cinco vezes; 

 Snachat – em 2011 não valia nada, mas em 2014 foi avaliado em 10 bilhões, um 

expressivo aumento de 10000 vezes.  

Assim, o mundo dos negócios exige mais, a gestão de todo negócio implica na adoção 

de estratégias certas. Isso se torna ainda mais importante no cenário atual justamente porque o 

mercado está cada vez mais exigente e menos tolerante a erros. É vital decidir bem, investir 

bem, operar bem e atender bem o cliente como um diferencial competitivo.  

Segundo Ansoff (1965) “para obter vantagens numa acepção mercadológica temos que 

perceber tendências de mercado à frente dos concorrentes ajustando a oferta de determinada 

empresa na mesma direção”. Vantagem competitiva ou diferencial competitivo é uma ou um 

conjunto de características que permitem a uma empresa diferenciar-se, por entregar mais 

valor aos seus clientes, em comparação aos seus concorrentes e sob o ponto de vista dos 

clientes. 

Como a vantagem competitiva possibilita que empresas e pessoas mudem para melhor 

na visão dos seus clientes, também é conhecida como diferencial competitivo. O termo 

vantagem competitiva remete à necessidade de obtenção de requisitos e desenvolvimento de 

atributos que propicie melhores condições de competir em relação às condições dos 

oponentes.  Por consequência, o conceito de Vantagem Competitiva está relacionado à adoção 

de diversas práticas que, em conjunto, auxiliarão a organização a alcançar este objetivo, logo 

o trabalho de pesquisa traz a problematização com as devidas respostas após análise, como 

afirma Ansoff (1965). 

Deste modo, o planejamento estratégico se tornou uma ferramenta fundamental para as 

empresas construírem seu futuro no curto, médio e longo prazo, determinando “o que” e 

“como” os objetivos da organização serão alcançados. Um bom planejamento impulsiona 

a empresa na direção correta, auxiliando para que ela possa antecipar-se às ameaças e fazer 

um diagnóstico de oportunidades e melhorias. 

Existem diversas metodologias que podem ser usadas na construção de um 

planejamento estratégico, Kaplan e Norton (1997), recomendam o Balanced Scoredcard 

como uma metodologia de medição e gestão de desempenho, organizado em torno de quatro 

perspectivas distintas (financeira, do cliente, interna e inovação e aprendizado), que visa 

equilibrar a execução entre os objetivos de curto e longo prazo. É um modelo que permite 
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traduzir a missão e a estratégia que a empresa usará para alcançá-la, medindo o desempenho 

financeiro e ao mesmo tempo o progresso na construção de capacidades e aquisições para o 

crescimento futuro. Os autores recomendam sua divulgação para todos os níveis da 

organização, fazendo uso de diversos canais de comunicação. No entanto, apenas a 

comunicação não garantirá a execução e atingimento, é necessário ir além. 

Após a construção da estratégia, é necessário que as pessoas se dediquem à sua 

execução. Bons planos e indicadores para mensurar os resultados devem ser criados por 

especialistas que conheçam bem o trabalho, além de empreender foco e disciplina para 

alcançar o que foi planejado. Segundo Bossidy e Charan (2010), executar é um processo 

sistemático de expor a realidade e agir sobre ela. Discuti-la exaustivamente e não apenas 

assistir apresentações de resultado em PowerPoint. É preciso responsabilizar as pessoas, 

envolvê-las nos sucessos e fracassos, principalmente os executores da estratégia e não apenas 

o pessoal do planejamento ou áreas de apoio. 

Bossidy e Charan (2010) recomendam que um plano estratégico seja regularmente 

analisado e revisado, somente uma dedicada atenção impedirá que planos fiquem obsoletos 

diante da intensa velocidade no mundo dos negócios. Os líderes precisam estar 

profundamente envolvidos, encarregados de fazer acontecer, estabelecendo o direcionamento 

estratégico e conduzindo as operações, mantendo sempre o pessoal alinhado e motivado no 

cumprimento da estratégia. 

Durante a execução o líder precisa se dedicar a conhecer as pessoas, ir além dos 

processos formais de avaliação de desempenho. Falar e principalmente ouvir as pessoas é o 

único caminho para conhecer a realidade e se antecipar aos riscos, encontrar pontos fracos e 

direcionar o time para corrigir. 

Bossidy e Charan (2010) acreditam que disciplina na execução é a chave para se 

atingir resultados. No entanto, é necessário que a execução seja orientada para três processos: 

pessoas, estratégia e operações, não sendo possível eleger apenas um deles, mas priorizando o 

conjunto. A estratégia deve considerar o ambiente de negócios global em constante evolução. 

Pessoas antes consideradas essências, poderão atuar de modo insatisfatório no novo ambiente, 

somado a escassez de talento que apresentem precisão mental, coragem e persistência 

necessárias para uma boa execução. Para que as operações funcionem bem toda a liderança e 

cultura precisam ser alteradas para alcançar resultados significativos, também se é necessária 

prestação de contas, metas claras, métodos para mensurar o desempenho e as recompensas 

para as pessoas certas. 



18 
 

Para atingir a estratégia, há necessidade de disciplina em sua execução. Para conseguir 

tal disciplina nas pessoas é preciso engajá-las de tal modo que assumam os desafios e corrijam 

o curso do plano, criando uma cultura de alto desempenho. 

E a execução pode ser garantida com o desdobramento da estratégia corporativa, de 

forma adequada, para todos os níveis da organização, afirma Bossidy e Charan (2010). Para 

acompanhar a velocidade dos negócios, engajar as pessoas e alcançar melhores resultados só é 

possível se cada membro fizer sua parte, alinhado ao objetivo central e aplicando sua 

contribuição. O que não é uma tarefa fácil, mas é possível por meio de ações e um ambiente 

que facilite e promova o envolvimento como veremos nos próximos capítulos. 

 

1.2 Engajamento e trabalho significativo: como obter sentido no trabalho 

 

1.2.1 Engajamento 

 

Ter um trabalho significativo e encontrar um sentido naquilo que faz é um privilégio 

que apenas parte dos trabalhadores desfruta. Geralmente, quando as pessoas querem sentir-se 

realizadas, a primeira decisão que tomam é abandonar o trabalho e fazer o que gostam. 

Porém, como alguns conseguem encontrar satisfação nas tarefas laborais que desempenham?  

Cortella (2015), afirma que quando a pessoa percebe razões mais importantes do que a 

tarefa de trabalho em si, sente que está executando uma grande obra, e reconhece o trabalho 

como uma oportunidade para deixar seu legado no mundo. 

De acordo com Sampaio (2014), o trabalho é uma dimensão muito importante na vida 

do homem porque está ligado a sua inserção na sociedade, sendo assim, tem um lugar central 

na vida das pessoas podendo estar relacionado à sua própria identidade. 

Muitas vezes a palavra trabalho foi associada a castigo, fardo ou provação, Cortella 

(2015), mostra que a etimologia desta palavra teve origem no vocábulo latino “tripalium”, que 

era uma espécie de três paus entrecruzados para serem colocados no pescoço de alguém, 

visando produzir sofrimento, era um instrumento de tortura usado contra os escravos. Nesta 

ótica, o trabalho pode ser uma punição ou castigo, separando o homem em duas partes: uma 

que trabalha e outra que vive, afirma Sampaio (2014 apud Lourenço, 2009). Mas segundo a 

autora, há a concepção positiva do trabalho que está ligada a autor realização, identidade e 

possibilidades de construção. 

Seligman (2011) estudou a felicidade humana sobre o olhar da psicologia positiva, e 

encontrou cinco aspectos que, correlacionados, tornam as pessoas felizes: emoção positiva, 
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engajamento, sentido, realização e relacionamentos positivos. A emoção positiva é aquilo que 

promove prazer, calor, entusiasmo, conforto e tudo mais que está relacionado a uma vida 

agradável para o ser humano. O elemento engajamento tem a ver com entregar-se 

completamente, empregando as forças pessoais e os talentos durante a execução de uma 

tarefa, sem se dar conta do tempo, experimentando um “não sentir nada” e chegando a perder 

a consciência de si mesmo durante uma atividade envolvente, ainda que esta consuma todos 

seus recursos cognitivos e emocionais. Sentido está relacionado com propósito e sentido na 

vida, onde o ser humano busca pertencer e servir a algo maior do que a si mesmo. Assim 

percebemos que os dois aspectos anteriores (emoção positiva e engajamento) são individuais 

e solitários, mas podem transcender quando complementados pelo sentido. Já a realização 

pode ser buscada mesmo quando não gera emoção positiva, sentido ou relacionamentos 

positivos. É uma busca por si só, visando vitória, conquista e domínio, pode ser o ganhar por 

ganhar de forma momentânea ou de forma ampliada em uma vida realizadora. E por fim, 

relacionamento positivo que diferente dos demais, acontece em torno de outras pessoas e 

somado ao exercício da gentileza e gratidão, leva o indivíduo a constructo de bem-estar e 

felicidade. 

Encontramos também na literatura acerca do sentido do trabalho, o conceito de flow 

que foi consagrado por Csikszentmihalyi (2004) com um momento de fluidez que gera 

felicidade quando as pessoas estão de fato envolvidas com algo que gostam e tem 

competência para fazer, alcançando elevado nível de fluidez quando há equilíbrio entre 

habilidade e desafio naquilo que desempenham. Para o autor, se o nível de competência de 

uma pessoa for baixo diante de um grande desafio ela se sente ansiosa, se o nível de 

habilidade for alto, mas com desafios de baixa complexidade há um sentimento de 

relaxamento, assim como um nível mediano de desafios que requerem competências 

medianas podem levar a pessoa ao tédio. No entanto, quando desempenham novas tarefas ou 

estão em período de aprendizagem, é saudável que as pessoas se sintam preocupadas, mas no 

controle. Estes conceitos foram identificados por meio de uma pesquisa, onde as pessoas 

diziam o que estavam sentido e pensando em diversos momentos do dia, quando seus beeps 

da experiência tocavam.  

Sampaio (2010 apud Dejours, 1987), afirma que somente profissionais de alto nível 

podem encontrar o equilíbrio e satisfação no trabalho. Encontrar este equilíbrio significa que 

as exigências do trabalho estão de acordo com as necessidades do trabalhador e que o 

conteúdo do trabalho é fonte de uma satisfação sublimatória. Sampaio (2010, p. 45). 
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Para que um trabalho tenha sentido é importante que quem o realize saiba para onde 

ele conduz; em outras palavras, é essencial que os objetivos sejam claros e 

valorizados e que os resultados tenham valor aos olhos de quem o realiza. (MORIN, 

2002, p75). 

 

Morin (2002) conclui que um trabalho com sentido, é aquele que gera satisfação, 

permite ao indivíduo colocar suas competências em prática, ser testado e desafiado para 

buscar novos conhecimentos, atuando com autonomia na administração das suas atividades, 

além de ter oportunidade de melhorar seu desempenho a partir de feedbacks. É ideal quando o 

trabalho considerar o viver em sociedade, respeitando os valores éticos, espirituais e morais 

das pessoas, porque estas gostam de estar em um contexto de diversidade e liberdade, que 

valoriza a construção de relações humanas positivas que contribuem para formar vínculos e 

cooperação dentro do trabalho. 

Em seus estudos, Morin (2002) descobriu por meio da pesquisa de Eric Trist no 

Instituto Tavistock de Londres, na década de 1970, que a insatisfação no trabalho advém mais 

da organização das atividades do que dos salários. A partir desta conclusão, o autor criou a 

abordagem “sociotécnica”, um modelo que busca compreender o que gera engajamento, e 

recomenda para as empresas que desejam aumentar o nível de envolvimento de seus 

funcionários, as seguintes práticas:  

a. Variedade e desafio através de um trabalho exigente que permita reconhecer e estimular a 

necessidade de crescimento pessoal das pessoas; 

b. Aprendizagem contínua que estimule a necessidade de crescimento pessoal; 

c. Margem de autonomia que permita às pessoas usarem sua capacidade de decisão, 

permitindo o uso do julgamento pessoal no trabalho; 

d. Reconhecimento e apoio para todos que se destacam na organização, proporcionando e 

atendendo a necessidade de afiliação e vinculação; 

e. Contribuição social que faça sentido, permitindo união entre o exercício das funções e suas 

consequências sociais; 

f. Futuro desejável para as pessoas, com aperfeiçoamento profissional e estímulo da 

esperança como parte de todo ser humano. 

Para Morin (2002), um trabalho que tem sentido é feito de maneira eficiente e gera 

resultados úteis, favorecendo ao indivíduo descobrir e reconhecer sua própria identidade por 

meio do processo de trabalho e seus frutos. Para as pessoas, o sentido no trabalho é oriundo 

do prazer e o sentimento de realização advém da execução de tarefas que permitam a 

aplicação dos seus pontos fortes, as pessoas crescem quanto tem oportunidade de provar seus 

valores pessoais para realizar seus propósitos e perseguir seus ideais. 
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Podemos perceber assim que as pessoas precisam de um trabalho significativo, que 

possibilite autor realização. Para isso é necessário que o indivíduo encontre um sentido 

naquilo que faz, reconhecendo sua importância e contribuição dentro da grande estrutura 

organizacional. 

De acordo com Malvezzi (2015), o comprometimento no trabalho é uma condição 

interna dos indivíduos, que integra suas estruturas subjetivas e biológicas, gera emoções 

positivas, qualidade no desempenho e bem-estar. Quando envolvidas em seu trabalho, as 

pessoas conseguem equilibrar as demandas desgastantes de sua rotina porque não trabalham 

para cumprir tarefas, mas sim para atingir metas que lhe proporcionem realização para si para 

os outros. Um trabalho onde há envolvimento amplia a competência e alimenta a motivação 

de fazer sempre o melhor. 

Relata ainda Malvezzi (2015), o indivíduo envolvido no trabalho é aquele que é 

mobilizado não apenas por forças externas, como o roteiro oferecido pelo planejamento e o 

controle de seu chefe, mas, igualmente, pelo roteiro interno criado pelo sentido que ele 

encontra em sua ação. 

Pink (2010) recomenda que em alguns momentos da carreira, por exemplo, no 

conhecimento das atividades, é saudável que o profissional seja colocado no lugar de maior 

desafio, ainda que não esteja totalmente preparado, devendo ser assistido pelo líder e apoiado 

pelo departamento de Recursos Humanos, com investimento treinamento em coaching e ou 

mentoring chamado pelo autor de Gestão da Proximidade. Assim, terá as condições 

necessárias para se desenvolver e aumentar o engajamento com o trabalho.  

Engajar é fundamental, mas aqui está um dos maiores desafios: como engajar as 

pessoas? Há um modelo a ser seguido? Esta não é uma tarefa simples, nem fácil.  

Chér (2016), alerta sobre o risco que muitas empresas correm ao buscar sustentar o 

engajamento das pessoas apenas por meio dos incentivos financeiros, motivação extrínseca. 

Este é um movimento que pode dar certo no curto prazo, elevando a performance, mas não se 

sustenta no longo prazo e pode até levar as pessoas a buscarem caminhos mais curtos e não 

éticos. Limita a visão e não estimulam a criatividade, a inovação e o improviso.  

Afirma Pink (2010), que para os desafios de maior complexidade, os incentivos 

financeiros distorcem a visão e o comportamento dos indivíduos, não garantindo o resultado 

esperado e podendo até piorar o desempenho. 
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1.2.2 Motivação 

 

Assim é necessário trabalhar para compreender a motivação dos funcionários. No seu 

sentido amplo, a motivação pode ser vista como uma força, uma pulsão, um impulso, uma 

necessidade ou uma predisposição que permite ao indivíduo empreender uma determinada 

ação com um objetivo concreto. Assim, o comportamento motivado é um comportamento 

ativado e dirigido para um objetivo específico ou uma meta, afirma Rodrigues (1998). 

A motivação consubstancia-se no conceito de necessidade, ou seja, a motivação do 

indivíduo surge pela urgência na satisfação de necessidades que lhe possibilitem o alívio de 

tensão e o reencontro do equilíbrio. O equilíbrio é o agente essencial para o funcionamento do 

organismo. Assim sendo, perante necessidades insatisfeitas surge uma tensão que desencadeia 

uma motivação para se empreender um comportamento conducente à satisfação dessas 

necessidades. Após isso, o organismo reconhece uma redução de tensão e um novo ciclo se 

aproxima, quando surgem novas necessidades insatisfeitas. (MICHEL, 1999) 

Conforme Aguiar (2002), motivação é o processo que conduz escolhas entre 

comportamentos. É uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as 

nossas ações mais importantes. Em geral, empregado como sinônimo de forças psicológicas, 

desejos, impulsos, instintos, necessidades, vontade, intenção e outros. 

 

O maior desafio da motivação é tornar real a ideia que o indivíduo tem de si mesmo, 

ou seja, compreender a importância do seu papel na organização, atuar na função 

correspondente ao seu perfil e obter a recompensa que atinja o nível que o indivíduo 

considere equivalente às suas aptidões. (BERGAMINI, 2000. P. 84) 
 

Definir motivação é difícil, pois existem várias conotações, eis mais algumas que 

definem motivação como o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos 

esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta e cumpra determinados 

objetivos, conforme relata Robbins (2002). 

Completa Abboud (2000), a preocupação e a busca de explicações para a insatisfação 

do trabalhador em relação a seu trabalho têm sido temas constantes em várias pesquisas 

efetuadas por cientistas do comportamento humano. Torna-se difícil ignorar o grau de 

alienação do homem em relação ao trabalho que executa nas organizações. 

De acordo com Korda (2000), o fator motivacional é a fonte de energia interna que 

direciona ou canaliza o comportamento do indivíduo na conquista de um objetivo, e Spector 

(2003), afirma que a satisfação no trabalho é uma variável de atitude que reflete como uma 

pessoa se sente com relação ao trabalho de forma geral e em seus vários aspectos. Também é 



23 
 

o quanto as pessoas gostam de seu trabalho, tendo sido apresentada como a causa de 

importantes realizações das organizações e de seus funcionários, do desempenho no trabalho à 

saúde e longevidade. 

Propõe Korda (2000), de um modo geral, o grau de satisfação no trabalho manifestado 

por um indivíduo pode ser afetado pelas características do trabalho, do indivíduo, do ambiente 

de trabalho, do ambiente social e do ambiente organizacional. Existem vários estudos que 

diferenciam dois tipos de motivação, a motivação extrínseca e intrínseca, para maior clareza 

do assunto definimos como motivação externa e interna. 

A motivação externa é relacionada aos fatores externos, ao ambiente, a motivação 

organizacional como campanhas de equipes, bônus, premiações, atividades, dinâmicas, 

treinamentos, baseia-se em benefícios, recompensas, ações para manter o funcionário 

engajado sem que ele próprio realmente queira aquilo, evitando punições e castigos. 

Já a motivação interna é relacionada ao interior das pessoas, independe dos fatores 

externos, estão relacionadas a interesses individuais, como objetivos, metas que fazem as 

pessoas se movimentarem em busca desse reconhecimento pessoal, não é necessárias 

recompensas. 

Relata Chér (2016), a motivação intrínseca como componente que melhor ativa o 

engajamento nas pessoas, destacando os três elementos: autonomia, excelência e propósito. 

Segundo o autor, a autonomia está ligada à auto direção, onde as pessoas têm a liberdade para 

fazer um trabalho significativo. A excelência refere-se ao desejo de ser cada vez melhor, com 

empenho e aprendizagem constante. E propósito, que significa estar envolvido com algo 

maior e mais significativo do que tarefas, gerando energia propulsora para a vida, levando o 

indivíduo a realização pessoal. 

Assim quando uma empresa tem uma direção a seguir e planeja como chegar lá, ganha 

forças com o envolvimento e engajamento das pessoas, que encontram sentido e realização no 

trabalho que fazem. Para isso é necessário um ambiente adequado e uma cultura favorável que 

promova tal satisfação, temas que serão abordados no próximo capítulo. 

 

1.3 Como a cultura organizacional pode contribuir com o engajamento das pessoas 

 

De nada adianta o que vimos nos capítulos anteriores, se a cultura organizacional não 

for favorável para o engajamento, coopetição e alto desempenho. A cultura é um fator 

relevante quando falamos de engajamento e não se trata apenas de reter estrategicamente os 

melhores profissionais. É necessário criar conexões com os aspectos mais intangíveis, 
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entender o cenário atual e a expectativa dos funcionários, cuidar da qualidade de vida, 

introduzir sistemas de reconhecimento ligados ou não a remuneração, alinhando tudo isso aos 

valores e oportunidades de carreira, afirma Parodi (2015).  

Uma cultura alinhada à estratégia favorece a busca de resultados e procura 

compreender a satisfação e motivação das pessoas, favorece a construção conjunta das ações 

de engajamento entre empresas e funcionários. O bom clima e ambiente de trabalho são 

indispensáveis para o fortalecimento deste modelo que favorece o envolvimento, afirma com 

Morin (2002). 

Segundo Morin (2002), um dos pontos que contribuem para uma cultura de alto 

desempenho é a organização do trabalho, de modo que as tarefas se tornem favoráveis à 

eficiência e tragam clareza sobre os resultados esperados. Aumentando assim a chance das 

pessoas sentirem-se realizadas, engajadas e com maior sentimento de contribuição. 

Para Ismail (2015), as ferramentas de divulgação de resultados como indicadores de 

desempenho podem ser eficientes para dar clareza sobre o que é esperado dos profissionais, 

servindo para medir e gerenciar a organização de forma adaptável e em tempo real, tornando 

acessível a todos os funcionários, as métricas essenciais. O desafio é encontrar as medições 

relevantes, que promovam feedback e rápido reconhecimento, abandonando os dados que 

apenas contribuem com a vaidade da empresa. 

Somando os objetivos e medições claras, as empresas que buscam engajar seus 

funcionários, devem ter práticas de reconhecimento e respeito aos funcionários. A reação 

positiva diante de um comportamento que a empresa espera das pessoas é fundamental para 

conseguir que elas deem o melhor de si e queiram permanecer na empresa, afirma Nelson 

(2014).  

Ações como demonstrar e admiração, pedir opinião e envolver as pessoas na tomada 

de decisão são formas de reconhecimento, e o melhor momento é imediatamente após o 

atingimento da meta esperada. 

Segundo Nelson (2014), há três tipos de reconhecimento que as empresas podem 

aplicar: formal, informal e diário. O reconhecimento formal é um programa estruturado, 

geralmente são feitos em público. Já o reconhecimento informal é um gesto espontâneo de 

agradecimento por um comportamento desejado ou meta alcançada, atualmente são mais 

significativas para os funcionários do que o reconhecimento formal. O reconhecimento diário 

são palavras constantes de agradecimento, ditos pessoalmente pela liderança, diante dos 

demais colegas, criando uma cultura de valorização dos resultados positivos. 
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Para Nelson (2014), quando se fala em premiação, as maiorias dos gerentes acreditam 

que dinheiro é o principal estimulo, mas o resultado de pesquisa citada pelo autor mostra que 

premiações estritamente financeiras podem ser impessoais para estreitar laços e não cumprem 

o papel de estabelecer conexão clara entre o comportamento que está sendo valorizado e o 

incentivo. 

Outro problema nos incentivos são as tradicionais avaliações de desempenho que 

ocorrem apenas uma vez ao ano e desperdiçam as oportunidades que ocorrem diariamente. 

Sendo que as formas mais significativas e motivadoras de recompensar, geralmente custam 

pouco ou nada. 

“O colaborador precisa sentir que seus esforços não foram em vão, mesmo que os 

resultados não sejam muito significativos” (Nelson, 2014. p.74). No entanto, muitas vezes a 

atenção é toda voltada para os relatórios e não para as pessoas por traz da estratégia. Ao 

colocar o foco nas realizações, as pessoas têm o impulso que precisam para continuar 

progredindo mesmo diante das dificuldades.  

Nelson (2014), recomenda que antes de premiar os funcionários é necessário conhecê-

los e não presumir o que eles querem e precisam. É importante envolvê-los na escolha da 

premiação ou reconhecimento pelo trabalho diferenciado.  

É deste modo que o ambiente organizacional e sua cultura podem contribuir para gerar 

engajamento nas pessoas. Mas nada disso pode acontecer se o líder não contribuir, é ele quem 

dá o exemplo no exercício da cultura de engajamento. 

 

1.3.1 O papel da liderança no engajamento, inspiração e manutenção para a motivação 

 

Conforme Chiavenato (2005), o papel da liderança no engajamento, inspiração e 

manutenção da motivação, é fundamental nas organizações, é também o centro de abordagem 

de estudo de vários pesquisadores, devido à percepção da importância do funcionário como 

indivíduo, não mais visto como mero meio produtivo, e sim como parte da organização. Desta 

maneira o líder também deixa de exercer o papel de chefe e se torna um facilitador das 

relações de trabalho, transformando-se em um gestor de pessoas. 

No período da revolução industrial, geralmente as empresas possuíam três figuras 

distintas: o proprietário e patrão, a fábrica e os empregados. Atualmente, está composição 

apresenta-se mais ampla, com novos conceitos como, responsabilidades, autoridades, 

objetivos, motivações e outros. Desde 1940, o interesse pelas teorias científicas da 

administração e dos estudos pela estrutura organizacional cresceu de forma acirrada. Porém, 
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devido à complexidade desses assuntos, nenhuma definição universal ainda foi construída. Os 

tópicos de estudo sobre liderança, motivação, inspiração, sensibilidade e comunicação, são tão 

evidenciados hoje como eram a cerca de 3.000 anos. Informes de Bergamini (2000), afirmam 

que após o estudo de aproximadamente três mil livros e artigos sobre o referido tema, 

estudiosos concluíram “que não se sabe mais a respeito desses assuntos atualmente do que se 

sabia quando toda euforia iniciou-se”. (BERGAMINI, 2000, p.64). 

A dinâmica do comportamento do líder obteve foco a partir do início dos anos 

cinquenta, a questão atual é a respeito “daquilo que o líder faz” Busca-se pelo conjunto de 

comportamento que pudessem configurar aquilo que passa a ser chamado de habilidade de 

liderança.  

 

Acreditava-se na suposição de que o líder já nasce líder, agora, é possível construir 

uma ideia de que, uma vez sendo conhecido o comportamento responsável pela 

liderança eficaz, as pessoas poderiam ser treinadas para exibir tal comportamento, 

conseguindo assim se transformar em melhores líderes. (BERGAMINI, 2000, p. 36). 

 

Antigamente acreditava-se que a principal fonte de incentivo ao trabalhador, era sua 

remuneração, acreditava que o indivíduo não escolhia seu emprego pelo tipo de trabalho ou 

pelo conteúdo do cargo, mas, simplesmente, pela remuneração atribuída a ele. Como este 

cenário evoluiu, as empresas buscam o melhor meio para motivar os funcionários, passaram a 

fazer com que os empregados sentissem a sua utilidade e importância pessoal no trabalho. 

Hoje a motivação e a liderança tornaram-se relevantes, ocupando o ponto máximo de 

valorização, por se encontrarem presente em quase todas as listas de qualidade desejáveis, 

conforme expõe Chiavenato (2005). 

 

Tamanha importância é dirigida ao líder, pois as organizações perceberam a 

impossibilidade de executar mudanças planejadas sem o engajamento dos seus 

colaboradores, pois para as mudanças aconteçam é necessário que todos estejam 

motivados (SANTOS, 1997, p.78). 

 

É de suma importância cuidar do nível de satisfação dos funcionários no desempenho 

de suas funções. Identificando o tipo de relacionamento entre líder e liderados, a satisfação 

dos funcionários em relação ao salário, carga horária e oportunidade de crescimento e, se o 

funcionário se considera devidamente motivado e valorizado. É preciso compreender a 

verdadeira importância do fator humano dentro das organizações independentemente do seu 

segmento. 

Relata Chiavenato (2005), nenhum chefe, em qualquer lugar de comando, na medida 

em que é chefe, examina ou prescreve o que é vantajoso a ele mesmo, mas o que o é para seu 
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subordinado, para o qual exerce a sua profissão, e é tendo esse homem em atenção, e o que 

lhe é vantajoso e conveniente, que diz o que diz e faz tudo quanto faz. 

É fundamental que exista bom relacionamento o líder e os liderados para atingir metas. 

A liderança torna-se clara, quando os liderados seguem o líder, aceitando sua influência por 

determinado motivo. Ainda conforme Maximiano (2008) “o motivo dos liderados é a 

identidade de interesses entre suas necessidades, valores e aspirações do líder. Para 

desenvolver as competências como líder é necessário entender as motivações das pessoas que 

pretende liderar”. Maximiano (2008, p.251). 

Para Bergamini (2002), a liderança pode ser definida como a “atividade de influenciar 

os outros para que se empenhem voluntariamente na obtenção dos objetivos do grupo”.  

 

A formação de um vínculo social entre o líder e os liderados consiste em uma 

condição crucial para o ajustamento dos mesmos nas diferentes circunstâncias de 

trabalho; entretanto, a formação deste vínculo poderá ocasionar sentimentos 

positivos ou negativos, ou seja, o vínculo da liderança só ocorrerá de maneira, 

produtiva quando as ações do líder forem ao encontro das expectativas do 

subordinado e vice-versa. (BERGAMINI, 2000, p.81) 

 

Das definições apresentadas por Bergamini (2000), surgem os dois campos 

fundamentais de liderança: o processo intelectual de conceber os objetivos da organização e o 

fator humano, isto é, influenciar o outro para que voluntariamente se empenhe no alcance dos 

objetivos. 

Kotler (2001), afirma que a liderança se caracteriza da seguinte forma: conceber uma 

visão do que deve ser a organização e planejar as estratégias necessárias para levar adiante a 

visão. Conseguir "network” cooperativa de recursos humanos, o qual implica num grupo 

altamente motivado e comprometido para converter a visão em realidade. 

Um líder forte conhece profundamente a sua equipe e busca agir de forma apropriada. 

Ações específicas não são tão importantes quanto à clareza e a consciência do líder. Por este 

motivo, fórmulas que garantam uma liderança bem-sucedida, não existem, afirma Souza 

(2000). 

Utilizar de forma abusiva o poder contextual por meio da coerção e do autoritarismo 

oprime e despersonaliza o indivíduo, gera reações individuais e coletivas em vários setores da 

sociedade, particularmente nas organizações para Santos (2002). 

A liderança é um fenômeno relacional, onde a influência produz reações nos liderados, 

que por sua vez estimulam respostas nos líderes, este relacionamento entre líder e liberado 

ocorre nas mais variadas realidades sociais. Ao estimular os membros da equipe, o líder pode 

ir além, transformando pessoas que trabalham juntas em um time. Carnigie (2001), afirma que 
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é possível que uma equipe frequentemente saia-se melhor do que um indivíduo, o bom 

trabalho de uma equipe é essencial para o sucesso de todos e capaz de apresentar resultados 

poderosos.  

 

1.3.2 Desempenho de equipes e times de alta performance 

 

Quando a cultura e a atuação do líder é assertiva, contribuem para a formação de 

equipes e times de alta performance. Para Ahrens (2012), um grupo transforma-se em equipe 

quando passa a prestar atenção à sua própria forma de operar e procura resolver os problemas 

que afetam o seu funcionamento. Em outras palavras, consegue incorporar à sua dinâmica as 

habilidades de diagnóstico e resolução de conflitos. E uma equipe de alta performance é 

aquela que demonstra elevada competência e destacado grau de comprometimento. São 

pessoas realmente alinhadas, que tem em comum valor, visão, objetivos e engajamento. E ao 

mesmo tempo tem riqueza, diversidade e multiplicidade de conhecimentos, opiniões e ideias. 

O conceito da equipe de alta performance esta correlacionada a equipe que demonstra 

elevada competência e comprometimento com os objetivos almejados pela organização. 

Para Ahrens (2012), o segredo para se conseguir um time de alta performance é 

relativamente simples: basta ter lideranças que ajam como ótimos coaches e mentores. 

Coaches quando focam a melhoria contínua de performance e mentores quando estimulam o 

autodesenvolvimento e o aprendizado contínuo dos liderados, o que nem sempre é fácil. 

De modo geral é necessário montar o time certo (a escalação é o primeiríssimo passo) 

e aprender a tirar o melhor de cada um. Como? Reconhecendo e reforçando os 

comportamentos certos (resultados expressivos, avanços no desempenho e demonstração de 

um comprometimento superior), mostrando para cada membro do time que você realmente se 

importa com ele (as pessoas precisam se sentir ouvidas, respeitadas e levadas a sério) e 

“levantando a régua” continuamente (dando espaços, desafios e oportunidades para que seu 

time busque continuamente a auto superação). 

Em resumo, o trabalho dos líderes no time é passar nossa visão, manter o olho no 

placar, buscar resultados, fazer coaching, dar feedbacks construtivos, manter um clima de 

aprendizagem coletiva e de cooperação interna. 

De acordo Ahrens (2012) a equipe de alta performance possui cinco características: 

1. Objetivo claro: todos da equipe devem saber qual é o objetivo a ser alcançado e, mais do 

que isto, precisam estar engajados com este objetivo. 
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2. Empowerment: permitir que as pessoas trouxessem seus conhecimentos, experiências e 

motivação, compartilhando informações e decisões com a equipe. 

3. Diversidade: uma Equipe de Alta Performance é formada por diferentes tipos de pessoas 

que apresentam diferentes habilidades, permitindo com que juntos se complementem e 

consigam realizar o trabalho, utilizando o potencial de cada um. 

4. Relacionamento e Feedback: as pessoas têm crenças e valores diferentes e, 

consequentemente, comportamentos diferentes. Numa Equipe de Alta Performance não 

existe a necessidade das pessoas tornarem-se amigas, mas sim aprenderem a respeitar a 

visão de mundo do outro e buscar criar relações de confiança. Usar o feedback, como 

uma ferramenta que possa ajudar o outro a se desenvolver cada vez mais, e acabar com os 

ruídos de comunicação. 

5. Interdependência: entender que ninguém joga o jogo sozinho. No momento em que um 

lado está mais fraco, o outro lado fará mais força, para que juntos possam chegar ao seu 

objetivo.  

Com base nas cinco características demostradas acima, é possível de identificar que 

para ingressar no desenvolvimento de uma equipe de Alta Performance é necessário 

identificar claramente o objetivo da empresa e a proposta para a execução. 

O líder é o responsável em permitir que essas cinco características constituam em 

desenvolvimentos dentro de sua equipe, para que ela deixe de ser apenas um grupo de pessoas 

com um objetivo em comum, e passe a ser uma equipe de Alta Performance. Ao oferecer 

direção, compartilhar a visão e o objetivo a ser atingido e permitindo que os membros da 

equipe utilizem a sua inteligência, o seu conhecimento, colocando as pessoas certas nos 

lugares certos, fazendo com que seus talentos sejam explorados, de forma diversificada, 

executando as tarefas de forma excelente. 

Para Ahrens (2012), valorizar a transparência, a credibilidade gerando um ambiente de 

confiança, estimulando a troca de feedback entre todos, começa pela habilidade em receber 

feedback de sua equipe, não é fácil encontrar líderes que além de oferecer feedback ao time, 

tenha a humildade de ouvi-los também sobre aquilo que faz bem ou que precisa melhorar.  Tal 

atitude estimula a interdependência, fazendo com que percebam que nenhum integrante da 

equipe é melhor do que todos juntos. 

Por último, o líder deve celebrar as conquistas. Tanto dos resultados alcançados, 

quanto valorizar as pessoas que participaram do processo, crescendo e se desenvolvendo, 

afirma Ahrens (2012). 
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Assim, é possível compreender que todas as empresas possuem grupos e equipes de 

trabalhos, porém a forma de como gerar e gerir equipes que atuem com alta performance é um 

desafio que se apresenta para o líder, bem como para a equipe. O líder deve atuar como 

exemplo do modelo que espera conseguir dos demais membros, conclui Ahrens (2012). 

Em times de alta performance, há discussões regulares sobre os valores, princípios e 

comportamentos que orientam as decisões da equipe. É preciso realizar exercícios para 

elucidação dos valores, com toda a equipe. Então, de comum acordo, todos passam a viver e 

trabalhar pelos valores comuns. O líder estimula com seu próprio comportamento, valores 

como honestidade, transparência, pontualidade, responsabilidade para finalizar suas 

atribuições e realização de trabalhos com qualidade. Todos possuem liberdade para discutir e 

concordar, a partir do que são em sua essência. 

É importante que o líder e sua a equipe avaliem regularmente a evolução a partir de 

duas perspectivas. Em primeiro lugar: o time atingiu os resultados esperados por seus clientes 

ou pela empresa como um todo? Ao lidar com os clientes, a equipe criou mecanismos para 

perguntar continuamente aos clientes: “você está satisfeito?”. 

De acordo com Ahrens (2012), reuniões periódicas podem garantir a elevada 

performance da equipe. O time reunido diariamente, semanalmente, durante um tempo 

determinado, para conversar, discutir, se atualizar sobre os progressos realizados e 

compartilhar ideias, opiniões e percepções, cresce e se desenvolve mutuamente, devido à 

clareza de objetivos e alinhamento entre os membros, o que não significa consentimento 

sempre, pelo contrário, divergências são bem-vindas para o crescimento de todos, afirma 

Ahrens (2012). 

Criar uma equipe de qualidade indiscutível é um grande desafio para qualquer gestor. 

No entanto, se o mesmo obtiver êxito com relação a esse fator, terá sucesso garantido em 

todos os seus empreendimentos. Nunca o trabalho em equipe foi tão importante como nos 

dias de hoje, haja vista, que a interligação mundial do mercado tornou o ambiente corporativo 

algo extremamente imprevisível e dinâmico, fazendo com que os gestores mudassem suas 

convicções e quebrassem paradigmas, para que assim, o enfoque fosse passando para os 

colaboradores e o respectivo desenvolvimento de suas competências. Infelizmente, alguns 

gestores negligenciam esse importante fator, comprometendo assim, o sucesso de suas 

organizações. 

Para Ahrens (2012), existem dez características / competências que são encontradas e 

contribuem para formação de um time de alto desempenho: 
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1. Autogerenciamento: o funcionário deve saber exatamente quais são suas funções dentro 

da empresa e principalmente, como executá-las de forma eficiente. Em outras palavras, o 

cooperador deve ser autodidata, para que ele não dependa de ninguém, a não ser dele 

mesmo. 

2. Antecipação: devem ter a capacidade de prever as variáveis futuras e criar métodos 

inteligentes para lidar inteligentemente com as mesmas. É importante também frisar, que 

algumas coisas são inevitáveis, todavia, algumas podem e devem ser evitadas, para que 

assim, possam ser reduzidas as probabilidades de fracasso. 

3. Adaptação: devem ter capacidade para se adaptar ao novo, fazendo com que a 

imprevisibilidade seja algo positivo tanto interno, quanto externamente. Vale lembrar 

que, sem esse atributo, a empresa encontrará muitas dificuldades em sua caminhada, haja 

vista, que o mercado entregará constantemente novas variáveis, surpreendendo o gestor 

que, provavelmente, não estará preparado para reagir. 

4. Sinergia: a união da equipe em prol dos objetivos organizacionais é um fator fundamental 

no ambiente globalizado no qual estamos inseridos, portanto, a individualidade nunca 

pode ser maior do que a cooperação. 

5. Evolução: devem ser treinadas e desenvolvidas constantemente, de modo que estejam 

sempre em evolução. Além disso, devem preparar pessoas para assumirem cargos de 

liderança futuramente na organização, buscando obter vantagem competitiva. 

6. Criatividade: devem buscar “pensar fora da caixa”, com ousadia e irreverência, 

transformando cenários monótonos em ambientes inovadores. Em outras palavras, devem 

desenvolver o intra-empreendedorismo que cada colaborador possui, fazendo com que o 

poder criador da empresa seja aumentado. 

7. Visão: devem ter foco no futuro, fazendo da pró-atividade a sua âncora. Ou seja, devem 

enxergar além o horizonte, criando estratégias embasadas em dados e estatísticas, de 

forma a tentar prever o improvável.  

8. Democracia: devem saber valorizar a diversidade de personalidades, para que assim, as 

pessoas possam ter autonomia para expressar suas opiniões sem que haja objeções, 

aumentando, através desse ato, o nível intelectual dos diálogos da empresa. 

9. Modernidade: devem utilizar-se das ferramentas contemporâneas da administração, como 

benchmarking, empowerment, downsizing, etc. de forma a acompanhar as novas 

tendências do mercado. 
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10. Motivação: devem ser motivadoras para os colaboradores, buscando a realização pessoal 

dos mesmos e criando um ambiente de parceria e ajuda mútua entre ambas as partes, em 

uma via de mão dupla. 

De acordo com Ahrens (2012), a única forma de obter vantagem competitiva perante o 

mercado, é através do fortalecimento constante das equipes, sendo assim, esse é o melhor 

investimento que um gestor pode fazer em meio a esse cenário globalizado e volátil do qual 

fazemos parte.  

Equipe não é somente o conjunto de pessoas que atuam juntas num determinado 

projeto, cada qual na sua função. O significado é mais profundo: a ideia é que cada integrante 

saiba qual é a sua parte no grupo, mas que leve em consideração o todo, valorizando o 

processo inteiro e colaborando com ideias e sugestões. E o resultado da meta estabelecida, 

seja num projeto empresarial, num grupo voluntário ou numa sala de aula, não é mérito 

somente do líder. É mérito de todos! 

Faz parte do ser humano o sentimento de pertencer, integrar algo maior que ele 

próprio e assumir um ideal comum. Portanto, cada integrante de uma equipe precisa ter 

consciência de que seu trabalho é importante para seu grupo e se sentir valioso para ele. Trata-

se de um sentimento de comunidade onde que todos se conhecem e se encaixam se sentem 

seguros e amadurecem. Manter uma equipe coesa, no entanto, não é tarefa das mais fáceis. 

Afinal, trata-se de lidar com seres humanos e saber conciliar suas diferenças. Tomemos como 

exemplo o corpo humano. É uma perfeita equipe! Cada órgão tem o seu funcionamento, mas 

se um deles apresenta algum problema, todo o organismo se estrutura para funcionar da 

melhor forma possível, tentando minimizar a situação e se esforçando para encontrar um 

caminho para solucioná-la. 

 

1.4 Gamificação como ferramenta que contribui para melhoria de performance 

 

Como vimos nos capítulos anteriores, a cultura e o líder influenciam diretamente o 

desempenho nas organizações. Por isso é importante buscar constantemente ferramentas que 

contribuam e apoie no caminho da alta performance, a gamificação foi escolhida para ser 

abordada nas próximas linhas. 

Segundo Burke (2015) o termo gamificação foi cunhado pelo consultor britânico Nick 

Pelling, em 2002, para descrever a aplicação de interfaces com aparência similar a jogos, 

visando tornar transações eletrônicas mais agradáveis aos clientes, era direcionado a 

hardware e foi à forma encontrada para descrever sua startup. O termo encontrou aderência e 
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foi mais longe que a própria consultoria de Nick Pelling, chegando a ser uma das finalistas 

como a palavra do ano em 2011, mesmo sendo considerado inadequado por críticos do 

segmento na ocasião da sua apresentação. 

Burke (2015) define gamificação como “o uso de design de experiências digitais e 

mecânicas de jogos para motivar e engajar as pessoas para que elas atinjam seus objetivos” 

(Burke, 2015, p. 89). Assim, gamificação é uma metodologia que consiste em importar 

desafios e realizações da vida reais para uma plataforma de game, através de rankings, 

feedbacks rápidos e reconhecimento. Tornando a gestão mais amigável, competitiva e 

colaborativa, por meio de uma abordagem lúdica.  

Gamificação é diferente dos jogos de videogames e programas de recompensa. 

Segundo Burke (2015), o videogame tem o objetivo de entreter os jogadores, tirá-los da 

realidade e propor imersão em um mundo fantástico; já os programas de recompensa, como os 

das companhias aéreas, visam recompensar os envolvidos; e a gamificação busca 

envolvimento dos jogadores em nível emocional com o objetivo de motivá-los. 

Para Burke (2015), as formas de motivar as pessoas com insígnias vêm de tempos 

longínquos, organizações como militares e escoteiros foram pioneiros ao concederem 

medalhas há séculos. Atualmente devido ao avanço da tecnologia, o formato mais popular na 

distribuição de distintivos é o virtual e tudo acontece em tempo real. O mundo físico e o 

cibernético se confundem e podem envolver multidões. 

O objetivo da gamificação é desenvolver um modelo de gamificação que colabore com 

o atual programa de reconhecimento de motoristas, garantindo uma condução veicular mais 

segura e consequentemente mais rentável. Segundo Burke (2015), a gamificação cria modelos 

de envolvimento completamente novo, sendo capaz de motivar e envolver pessoas a 

cumprirem metas que muitas vezes elas desconhecem ou tem dificuldade por falta de clareza 

sobre aquilo que estão perseguindo. Estimulam a fazerem coisas extraordinárias e até mesmo 

inovadoras, mas não se aplica apenas como recurso de inovação. E é um excelente recurso 

para engajar indivíduos digitalmente em vez de pessoalmente, afirma Burke (2015).  

Neto (2015), afirma que gamificação é o processo de pegar algo que já existe – como 

um website, uma aplicação corporativa, uma comunidade on-line – e integrá-la com 

mecânicas de jogo, com o intuito de motivar participação, engajamento e fidelidade. A 

gamificação visa tornar em jogo algo que não é jogo. 

Flora (2014) apud Werbach conceitua a gamificação como uma superação voluntária 

de obstáculos desnecessários, onde o game é uma atividade ou ocupação voluntária exercida 

dentro de certos limites de tempo e espaço segundo regras livremente consentidas, mas 
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absolutamente obrigatórias dotada de um fim em si mesmo e acompanhada de um sentimento 

de tensão, de alegria e da consciência de ser diferente da vida cotidiana” (Flora, 2014, p10). 

Flora (2014) apud Kapp afirma que “um game é um sistema no qual jogadores se engajam em 

um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback; e que gera um resultado 

quantificável frequentemente elicitando uma reação emocional” (Flora, 2014, p10). 

Para Vianna (2013) o projeto de gamificação deve colaborar para resolver o problema 

identificado na empresa, após a clareza daquilo que se quer solucionar será necessário 

considerar a cultura da organização, os objetivos do negócio e o entendimento do usuário. 

Burke (2015) alerta sobre o risco do uso inadequado da gamificação por algumas 

empresas que distorcem o modelo, aplicando apenas com a intenção de doutrinar ou 

manipular as pessoas para o atingimento de seus objetivos, confundindo pessoas com 

marionetes; o autor acredita que este modelo não é sustentável e fracassará. O autor 

recomenda que os objetivos dos jogadores estejam em primeiro lugar, antes mesmo dos 

objetivos do criador do jogo (empresa), somente assim ele contribuirá de forma mais saudável 

para o alcance dos resultados. 

O projeto de gamificação envolve algumas fases e visa criar a jornada que o jogador 

irá percorrer, Burke (2015) classifica esta etapa como design de experiência do jogador 

contemplando: resultados e métricas, público-alvo, objetivos do jogador, modelo de 

engajamento, espaço de jogo e jornada, economia e formas de jogar, testar e repetir. 

Desdobraremos as setes fases do projeto de gamificação que cada jogador deverá 

percorrer para garantir a eficiência e eficácia do projeto de gamificação serão apresentados na 

figura 1: 

 

Figura 01 – Processo de design de experiência do jogador 

 
Fonte: BURKE, 2015, p65. 
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Resultados e métricas é a etapa onde a empresa define o que é sucesso para ela, 

considerando suas necessidades. Para a gamificar é necessário a definir objetivos com elevada 

clareza, ter metas e métricas realistas e alcançáveis, segundo Burke (2015) este é um dos 

fatores de sucesso: a clareza de objetivos, tanto na sua elaboração como divulgação para os 

participantes, mas alerta que gamificação não é a solução para todos os problemas de 

engajamento e que é necessário testar o alinhamento entre os resultados desejados e as 

estratégias adotadas. 

A definição do público-alvo é crucial para estabelecer limites em todo do grupo de 

pessoas que usufruirá da estratégia gamificada, isso direciona e guia as decisões relativas ao 

design. Uma vez identificado o público, é preciso dedicar tempo para conhecê-lo, 

conversando e aprendendo o que puder sobre estas pessoas, evitando o pensamento de que já 

sabe tudo sobre eles. 

Definir os objetivos dos jogadores é fundamental para a assertividade da ferramenta, 

visando descobrir em que ponto os resultados esperados pela empresa e os objetivos dos 

participantes se entrelaçam. “É importante usar um processo de descoberta ao projetar uma 

experiência gamificada. Compreender profundamente os objetivos da empresa e dos 

jogadores (membros) permite ao designer planejar uma solução eficiente, em vez de 

simplesmente fragmentar o problema” (BURKE, 2015, p70). 

Para determinar o modelo de engajamento e estruturar o modo como os membros irão 

interagir com a solução gamificada, algumas escolhas bem como sua calibração, devem ser 

feitas, o autor recomenda especial atenção para os pontos a seguir: 

 Colaborativo x competitivo 

 Intrínseco x extrínseco 

 Com multijogadores x por jogador individual 

 Por campanha x sem fim 

 Emergente gameplay x roteirizado 

Equilíbrio entre competição e colaboração é necessário nas experiências gamificadas. 

Sobre este tema, diversos autores apresentam reflexões importantes sobre prós e contras que 

se fazem necessários avaliar. 

Flora (2014), a competição é a disputa de dois ou mais indivíduos da mesma espécie 

ou de outra competindo e/ou disputando algo. A disputa pode ser por alimento, território, 

emprego e gênero. Este tipo de interação entre as espécies geralmente favorece a preservação 

e ou vitória da forma melhor adaptada ao meio ambiente e com a probabilidade de extinção de 

indivíduos com baixo poder adaptativo. E jogos são por natureza, modelos competitivos, o 
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que denota atenção em um ambiente corporativo no qual a rivalidade não é adequada e não 

contribui para melhores resultados, impactando negativamente no clima.  

Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000) a competição coorporativa é a concorrência 

acima da média, para atingimento de melhor desempenho econômico se aproveitando das 

vantagens competitivas da empresa.  

As competições podem ser partilhadas em:  

 Competições comerciais: pilotadas por ações marketing, vendas, concorrência de preço e 

melhores serviços;  

 Competições afetivas: disputas de atenção ao ser pretendido, onde o indivíduo coloca em 

prática todas as habilidades necessárias. Nos primórdios homens duelavam para 

conquistar as mulheres; 

 Competições religiosas: disputa entre membros de diversas religiões pela filosofia de 

cada uma, existem as competições ligadas às festas, campanhas e até grandes templos 

para atrair os fiéis, sem falar nas competições internas pelos cargos.  

 Competições políticas: por cargos nos governos bem como disputas por territórios 

gerando guerras e conflitos, incluindo competições por votos. 

Assim Flora (2014), recomenda a cooperação para estimular pessoas em organizações. 

É uma relação baseada na colaboração entre indivíduos ou organizações, no sentido de 

alcançar objetivos comuns, utilizando métodos consensuais ou não. A cooperação opõe-se à 

competição, contudo, o desejo de competir com outros do mesmo grupo, no sentido de obter 

um estatuto mais elevado são, por vezes, considerados como catalisador da ação cooperativa. 

Da mesma forma, os indivíduos podem organizar-se em grupos que cooperam internamente e, 

ao mesmo tempo, competem com outros grupos. 

No entanto Montangero e Naville (1998) vão além da distinção das palavras e 

propõem um novo termo: a coopetitividade que tem por base a junção do conceito de 

competição e cooperação. Coopetição é uma estratégia de negócios baseada na teoria dos 

jogos, que busca combinar as características tanto da cooperação quanto da competição.  

A base fundamental do desenvolvimento evolutivo da competitividade de uma rede de 

competição horizontal é a coopetição.  

Segundo Czakon (2007), no mundo empresarial poderá existir quatro tipos de 

relacionamento, sendo: coexistência, cooperação, competição e coopetição. O termo 

coopetição pode ser utilizado para descrever a relação entre competição e cooperação. A 

coopetitividade pode ocorrer entre duas empresas ou dois funcionários quando existem 

objetivos em comum. Podemos definir e comparar também com a teoria dos jogos 
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corporativos que une cooperação e competição, e tem como objetivo de atuar juntos para 

alcançar o mesmo objetivo e que possam alcançar bons resultados que levam o benefício para 

empresa. 

De acordo com Hermes, Resende e Andrade Júnior (2013), a coopetitividade é um 

modelo de rede horizontal nas empresas, onde os objetivos são comuns. Estas redes são 

interpretadas como um modelo econômico, cujo objetivo é o apoio ao desenvolvimento 

evolutivo buscando o equilíbrio e a adequação entre competição e colaboração.  A natureza 

coopetitiva leva à resolução de problemas.  

Nas experiências gamificadas, o equilíbrio recomendado por Burke (2015), entre 

competição e colaboração mostra estar neste ponto uma das principais diferenças entre jogo e 

gamificação. Na maioria destas soluções, os jogadores encorajam um aos outros a serem bem-

sucedidos, colaboram visando impulsionar comportamentos alinhados com os resultados 

almejados. Muitas vezes nas soluções gamificadas, os jogadores são recompensados por 

ajudar ou encorajar outros participantes a atingirem objetivos, para isso é necessário criar 

estrutura de equipes dentro do jogo, garantindo a motivação intrínseca por meio do incentivo 

e encorajamento mútuo. Concordar em jogar com outras pessoas visando alcançar objetivos é 

muito comum na gamificação. Tais características da gamificação são temas que qualquer 

funcionário gostaria de encontrar em seu dia a dia na organização, visando maior clareza das 

metas e direção, feedback e reconhecimento sobre seu desempenho. 

Para calibrar a intensidade da gamificação sobre aspectos intrínsecos e extrínsecos, 

aprofundamos o tema sobre sentido e motivação no trabalho nos capítulos 2.2 e 2.3 deste 

trabalho, com a visão de diversos especialistas. 

Sobre o aspecto da gamificação ligado à multijogadores e ou jogadores individuais, a 

diferença está em que, no primeiro os jogadores interagem entre si, enquanto no segundo eles 

interagem no próprio jogo. O modelo escolhido deve eleger o formato que melhor se adequa a 

estratégia da solução, considerando os conceitos também os conceitos de coopetição 

supracitados. 

A decisão se o jogo deve ser uma campanha ou infinito tem a ver com a instalação do 

novo comportamento ou hábito que se deseja instalar. Burke (2015) recomenda seguir até que 

as metas e objetivos sejam instalados com sucesso. 

Jogos chamados de emergent gameplay funcionam melhor quando os resultados são 

desconhecidos, com é o caso de soluções de inovação, afirma Burke (2015). Já a roteirização 

é uma boa prática para mudança comportamental e aprendizagem quando os resultados já são 

conhecidos e se sabe exatamente aonde quer chegar. 
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Definir o espaço de jogo implica em eleger ou combinar o modelo virtual (aplicativos 

ou computador) e real, onde os jogadores se envolvem tanto com o jogo quanto entre si. 

Planejar a jornada significa construir o caminho que os jogadores percorrerão visando à 

solução dos desafios, mantendo-os engajados até seguirem para níveis mais elevados. 

Soluções gamificadas não apresentam um ambiente virtual muito elaborado com 

animações, simulações e Avatares como nos videogames. Ao contrário, apresentam soluções 

simplificadas e básicas, mostrando o perfil dos jogadores, seu progresso e ferramentas 

necessárias para que eles se engajem no objetivo, afirma Burke (2015). 

A economia do jogo é fundamental, embora nem sempre seja baseada em dinheiro, 

segundo Burke (2015). Ela é composta por incentivos e recompensas que os jogadores 

recebem por serem bem-sucedidos nas tarefas, superação de desafios e alcance dos objetivos. 

Segundo o autor, há quatro moedas básicas: divertimento, elementos tangíeis, capital social e 

autoestima, sendo que divertimento é a principal delas e as recompensas primordiais são 

aquelas ligadas à autoestima e capital social (ganhar reconhecimento diante de outras pessoas 

de seu círculo social). 

Jogar, testar e repetir é importante na gamificação porque ajudam a ferramenta a 

evoluir com o tempo, aprendendo sobre o público, acrescentando novas funcionalidades e 

fortalecendo o engajamento.  

Para Burke (2015), esta etapa é indispensável mesmo após a aplicação de teorias de 

envolvimento, porque há uma grande diferença entre teoria e prática.  

Ao apresentar estes sete passos para a construção de uma solução gamificada, Burke 

(2015), recomenda que antes mesmo de iniciar todas estas etapas de trabalho, é necessário 

identificar os objetivos dos jogadores, construir ideias e a experiência emocionalmente 

significativa e por fim expressar o que os usuários querem por meios que vão além de 

palavras, executando um projeto centrado no jogador. 

Notamos assim que a gamificação é uma solução promissora para o problema que 

muitas empresas enfrentam para ampliar o envolvimento dos colaboradores nos processos da 

organização, manter suas equipes engajadas e motivadas, de forma duradoura e sustentável. 

Com a gamificação bem aplicada e orientada a dados, Samuel (2017), acredita que as 

empresas podem melhorar a produtividade de forma significativa, aumentando a colaboração, 

além de dispor de ferramentas e relatórios que permitem às equipes de recursos humanos e 

gestores acompanharem todo o processo. Ela utiliza ferramentas como a criação de 

recompensas, pontuações ou premiações, como forma de reconhecimento pelo alcance dos 

objetivos propostos. A cada etapa a pessoa tem uma conquista, um resultado, uma pontuação 
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permitindo saber onde ela acertou e onde deve melhorar. Mais do que uma conquista 

individual e solitária, a publicação dos símbolos de distinção obtidos acaba gerando 

admiração, emoção, sentido de referência, companheirismo e pertencimento.  

Samuel (2017) cita alguns aspectos chaves da gamificação e como ela pode influenciar 

no desempenho das equipes: 

 Competições saudáveis melhoram o desempenho da produção e o engajamento da equipe. 

Criando um clima positivo para que a competição seja interativa, com acesso em tempo 

real às classificações e pontuações. 

 Recompensa durante ou depois da partida motiva o indivíduo a persistir no objetivo de 

forma engajada.  

 Gamificar torna o trabalho mais divertido, porém não o torna uma brincadeira. É preciso 

levar sempre em consideração as responsabilidades de cada cargo e como são relevantes 

para a organização. 

 Atualizações frequentes permitem aos participantes acompanhar o progresso e fazer as 

mudanças necessárias, para isso são fundamentais feedbacks contínuos e rápidos. 

 A gamificação permite uma maior transparência possibilitando ao colaborador um melhor 

acompanhamento, sabendo exatamente onde está em relação aos objetivos e 

companheiros de equipe.  

 Meta bem definida aumenta a confiança, esclarece expectativas, impulsiona o 

engajamento oferecendo benefícios aos indivíduos e grupos.  

 A gamificação proporciona níveis que podem servir para definir algumas estratégias de 

crescimento na empresa. 

 Os jogos, além da concorrência, podem ser usados para inspirar a colaboração, criando 

oportunidades para que as pessoas se ajudem no local de trabalho. 

 Os pontos na gamificação são digitais podendo ser utilizados para resgatar prêmios ou 

bônus, aumentando o desempenho. 

Para Flora (2014), é o desafio que mobiliza o jogo, como uma mola propulsora para 

alcançar resultados e se superar. Caso não tenha desafio, um jogo acaba se tornando 

aborrecedor. As regras são parte fundamental em um jogo porque constroem a estrutura e o 

funcionamento do jogo, visando limitar a forma de se alcançar o objetivo, impedindo os 

caminhos óbvios, para que o jogador desenvolva um pensamento estratégico. 

No jogo, os instrumentos de pontuação atuam como ferramentas de feedback 

constante, acompanhado por mudanças de fase ou reconhecimento, que mostram se o jogador 

está indo bem ou quão distante está do alvo. Esta clareza o ajuda a corrigir o passo ou repetir 
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comportamentos positivos. Os games mostram claramente o que é vitória e sucesso, envolvem 

emocionalmente o jogador e deve gerar prazer e diversão. 

De acordo com Flora (2014), o público de uma gamificação são as pessoas que se quer 

engajar e motivar para determinada ação. São voluntários e devem aceitar espontaneamente as 

regras e o desafio.  Os elementos comuns em jogos são: nível, pontos, barra de progressão, 

recursos já coletados, gráfico social que mostra quem está jogando e se são conhecidos, 

desafios dentre outros elementos. 

Considerando os ganhos em escala por meio da gamificação e os benefícios do modelo 

colaborativo, o próximo capítulo descreverá a metodologia que será usada para convergir as 

bases teóricas apresentadas até aqui. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

A pesquisa cientifica é importante e fundamental para o desenvolvimento de temas 

diversos. Para Richardson (1989, p. 29), em sentido amplo, “método em pesquisa significa a 

escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos fenômenos”. Este 

estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, onde a 

pesquisa para o embasamento teórico contou com dados quantitativos. O caráter exploratório 

desta pesquisa caracteriza-se por trabalhar como “universo de significações, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores”.  

Segundo Gil (1987), o estudo exploratório aprimora as ideias ou descobre intuições. 

Segundo Hanson e Grimmer (2007), a pesquisa qualitativa, além da habilidade de fornecer 

insights fornece um entendimento mais profundo sobre o que está sendo explorado. 

Dentro desta perspectiva, procedeu-se um estudo utilizando como métodos para coleta 

de dados, análise textual discursiva como ferramenta analítica, descreve a análise textual 

discursiva como procedimento de pesquisa aplicada aos motoristas em encontro de 

brainstorming com o pesquisador, onde foi apresentado em Slides de PowerPoint o 

“Programa Motorista Premium” e colocado em discursão questões voltadas para o que a 

empresa pode fazer para engajar e motivar seus motoristas, a dirigir com segurança e 

economia. A pesquisa com os motoristas da empresa Viação Cometa proporcionou tamanha 

experiência, aprendizado e possibilitando o entendimento de um modelo de gamificação que 

contribua com a ampliação do engajamento dos motoristas visando à condução do veículo 

segura e econômica. 

Esta proposta de engajamento dos motoristas para uma condução segura e rentável 

através de gamificação pretende contribuir com empresas do segmento de transporte de 

passageiros em todo Brasil trazendo bons resultados, através do engajamento das pessoas 

diante dos objetivos estratégicos. 

Para Fonseca (2002), métodos significam organização, e logos, estudo sistemático, 

pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem 

percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. 

 

Procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo 

constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 

discussão dos resultados. (GIL, 2007. p. 17) 
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A pesquisa se tornou essencial na vida moderna. Quando o estudante percebe que 

muitos conceitos da sua área de atuação começaram a partir de pesquisas científicas, muito 

provavelmente a sua percepção mudará já que uma das ferramentas para alcançar os seus 

próprios objetivos é o estudo aprofundado e científico em temas de seu interesse e das áreas 

afins. 

 

A produção de conhecimentos administrativos por meio da aplicação de métodos 

científicos (processos sistemáticos de aquisição e tratamento de informações) é 

semelhante a outras formas de pesquisa, que se dedicam ao estudo de outros 

fenômenos. (MAXIMIANO, 2006, p. 11) 

 

 

O que se muda é o objeto pesquisado, que no caso da administração é o sujeito como 

ser organizacional, ou seja, como participante de uma organização, e a própria organização.  

A sociedade humana é feita de organizações que fornecem os meios para o 

atendimento de necessidades das pessoas. Serviços de saúde, água e energia, segurança 

pública, controle da poluição, alimentação, diversão, educação em todos os níveis, 

praticamente tudo depende das organizações. (MAXIMIANO, 2006.) 

Em sentido amplo, para Richardson (1989), método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Desta forma, todo 

trabalho de pesquisa deve ser planejado e executado de acordo com as normas que 

acompanham cada método.  

Segundo Diehl (2004), a escolha do método se dará pela natureza do problema, bem 

como de acordo com o nível de aprofundamento. “O método qualitativo difere, em princípio, 

do quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo 

de análise de um problema” (RICHARDSON, 1989, p. 38). 

Com o intuito de compreender o sentido do trabalho e da organização do trabalho de 

como engajar todos os indivíduos na implementação da estratégia corporativa, foi realizada 

uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, considerada como uma forma 

apropriada de responder ao objetivo desta pesquisa. O caráter exploratório desta pesquisa 

caracteriza-se por trabalhar como “universo de significações, motivos, aspirações, atitudes, 

crenças e valores. Esse conjunto de dados considerados qualitativos corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, não podendo reduzir os processos e os fenômenos à 

operacionalização de variáveis”.  (MINAYO, 2004, p. 28). “Já em relação ao aspecto 

descritivo, podemos definir que o objetivo é a descrição das características de determinadas 

populações ou fenômenos”. (GIL, 2010).  
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Seu resultado é a descrição detalhada sobre um determinado assunto e o resultado final 

deve compreender a pergunta em questão, em que se descobrem respostas indutivas a partir de 

elementos encontrados em pesquisas. 

No entanto, mesmo com suas especificidades, os métodos quantitativos e qualitativos 

não se excluem. De acordo com CRESWELL (2010), “o desenvolvimento e a legitimidade 

percebida de ambos os métodos gerou uma popularização da pesquisa de métodos mistos, a 

qual abrange os pontos fortes tanto da abordagem qualitativa quanto da quantitativa, 

proporcionando uma maior compreensão dos problemas estudados”.  

Pesquisa realizada na capital do estado de São Paulo, município brasileiro e principal 

centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. A cidade mais populosa do 

Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul. 

 

  



44 
 

3 ANÁLISE DO SETOR 

 

3.1 História e evolução do transporte rodoviário de passageiros  

 

Desde os primórdios, transportar-se de um lugar a outro sempre foi uma necessidade 

humana. A invenção da roda proporcionou um avanço para o progresso dos meios de 

transportes. 

De acordo com a Gerencia Executiva de Transporte e Mobilização (GETRAM, 2004), 

o transporte rodoviário nacional e mundial tem seu crescimento alicerçado em três fases: a 

utilização de animais e carroças na Idade Média; o desenvolvimento da indústria 

automobilística no início do século XX; e a crise do petróleo na década de 70. Estes fatores 

consubstanciaram as fases de implantação, desenvolvimento e estagnação do transporte 

rodoviário no Mundo e no Brasil. 

Segundo Costa (2006), a França é o berço do transporte público já concebendo a 

“ideia de ônibus” em 1661, através de Pascal que solicitou ao Rei Luiz XIV, para a cidade de 

Paris, concessão de carruagens públicas. 

 Para o Museu Virtual do Transporte Urbano (2005), só no ano de 1826 é que renasce 

o transporte público na França, sendo instituído o nome ônibus oficialmente, através do 

empresário Stanislas Baudry, proprietário de uma casa de banhos. O empresário solicitou 

serviço de viaturas ao governo municipal para que as pessoas pudessem se deslocar até o seu 

negócio. Com essa ideia o transporte coletivo renasceu, já oficializando o nome ônibus em 

referência a sua loja e à mensagem constante na divisa: “Tudo para todos”.  

No Brasil, a partir do período republicano, o transporte rodoviário em relação aos 

outros modais passa a ser privilegiado, inclusive com construções de rodovias asfaltadas. O 

país, também atendendo a interesses de capitais estrangeiros, se manteve crescendo e 

evoluindo no transporte rodoviário, investindo na construção de rodovias importantes, como 

exemplo a Transbrasiliana.  

Segundo Feretti (2017), as carruagens de tração animal já se destacavam em 1904. O 

primeiro ônibus sobre chassis foi montado em 1911. Em 1924 o “Mamãe-me-leva” é 

considerado o primeiro ônibus nacional. Quanto às indústrias observava-se a evolução das 

mesmas através da criação de carroceria de dois níveis – apelidada de “King Kong”, de 

adaptação de chassis de caminhões para ônibus, depois o surgimento dos chassis específicos. 

O desenvolvimento do vidro temperado também foi um marco para inovações nas indústrias 
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de carrocerias. Houve investimentos almejando o melhor conforto para o cliente, incluindo 

janelas que ofereciam melhor ventilação, assentos mais confortáveis, utilização de dois 

acessos. Uma estagnação desse crescimento, tanto na indústria automotiva quanto na 

ampliação das rodovias começou com a crise do petróleo em 1970. 

Atualmente, o cenário das rodovias no Brasil requer muita atenção e investimentos, 

pois existem vários trechos em estado crítico de circulação. Segundo a Confederação 

Nacional do Transporte (CNT, 2017), em análise da malha federal, 61,2% das rodovias 

públicas federais pesquisadas foram classificadas como Regular Ruim ou Péssimo no Estado 

Geral.  

 

A CNT (2017) também cita que segundo a Lei nº 10.233/2001, são objetivos 

essenciais do Sistema Nacional de Viação (SNV): I – dotar o país de infraestrutura 

viária adequada; II – garantir a operação racional e segura dos transportes de pessoas 

e bens; III – promover o desenvolvimento social e econômico e a integração 

nacional. § 1º Define-se como infraestrutura viária adequada a que torna mínimo o 

custo total do transporte, entendido como a soma dos custos de investimentos, de 

manutenção e de operação dos sistemas. § 2º Entende-se como operação racional e 

segura a que se caracteriza pela gerência eficiente das vias, dos terminais, dos 

equipamentos e dos veículos, objetivando tornar mínimos os custos operacionais e, 

consequentemente, os fretes e as tarifas, e garantir a segurança e a confiabilidade do 

transporte. 

 

Em relação aos ônibus nos dias atuais, além de contarem com tecnologias avançadas, 

há também investimentos em design diferenciado, ar condicionado, disponibilização de WI-

FI, acessibilidade, preocupação com o meio ambiente usando combustíveis especiais e 

energias alternativas. Estas são algumas das grandes evoluções encontradas nos ônibus, os 

quais são utilizados nos transportes de passageiros, tanto no coletivo, quanto no fretamento e 

no turismo. 

A junção de rodovias em bom estado de conservação, ônibus modernos e políticas 

públicas para tornar o transporte mais eficiente e mudar a cultura do país de modo que as 

pessoas prefiram o transporte coletivo ao individual, será de suma importância para a 

retomada do crescimento do setor. 

 

3.2 Tamanho do mercado 

 

O setor de transportes é de extrema importância no desenvolvimento econômico do 

país, afeta tanto na produção como no consumo, a sua eficiência reduz custos na produção, 

sendo fundamental para a atividade econômica das grandes indústrias.  
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Transportes rodoviários de passageiros é um segmento de grande importância para o 

deslocamento de milhares de pessoas por todo o país.  

Utiliza diversos percursos intermunicipais, interestaduais, percorre por todas as 

rodovias brasileiras em todos os horários e algumas linhas até fazem percursos internacionais. 

Se diferencia por duas atividades, o transporte sob fretamento e o serviço regular de 

passageiros. 

O regime de fretamento realiza os transportes em níveis intermunicipais, 

interestaduais. O interestadual é regulado pelo Decreto nº 8.083 sancionado no dia 26 de 

Agosto de 2013 e também os transportes internacionais. Conduzido, analisado e 

regulamentado pela Agencia Nacional de Transportes Terrestre (ANTT)  

O serviço regular de passageiros é o transporte rodoviário coletivo de passageiros com 

itinerário fixo, com paradas e saídas programadas, sendo interestadual e internacional, aberto 

para toda a população, transporte de milhares de pessoas diariamente, de hora em hora, é 

regulamentado e fiscalizado pela ANTT.  

Com uma grande extensão territorial de atendimento o serviço de transporte regular de 

passageiros exibe uma constante estabilidade de preços, impostos pela regulamentação que 

está enquadrado.  

O setor de transportes rodoviários intermunicipal, interestadual e internacional em 

2015 era composto por 7.888 estabelecimentos e empregaram 184,8 mil trabalhadores, tendo 

23 vínculos por estabelecimento conforme os dados da tabela abaixo, um número altíssimo e 

muito diferente em relação ao transporte de cargas, essa diferenciação se deve a estrutura de 

cada segmento e a maior quantidade de janelas de atendimento em relação ao transporte de 

cargas.   

A tabela abaixo mostra o número de vínculos e participações dos motoristas, fiscais, 

caixas, bilheteiros, em fim, de alguns profissionais do segmento de transporte rodoviários de 

passageiros, demonstra que se tem centralização de vínculos em algumas ocupações 

acarretando um sumo domínio de funções, o que se entende que gere maior eficácia de 

resultado nos serviços realizados.  
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Tabela 1 - Principais ocupações do transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, 

interestadual e internacional, Brasil, 2015. 

 

 

  

Micro Pequeno Médio Grande

Motoristas de ônibus urbanos, 

metropolitanos e rodoviários
86.158 46,60% 34,90% 44,80% 52,40% 47,30%

Fiscais e cobradores dos 

transportes públicos
21.668 11,70% 4,30% 7,40% 9,60% 14,20%

Escriturários em geral, agentes, 

assistentes e auxiliares 

administrativos

11.129 6,00% 6,40% 5,40% 5,10% 6,30%

Motoristas de veículos de 

pequeno e médio portes
8.005 4,30% 14,60% 5,20% 3,50% 3,10%

Caixas e bilheteiros (exceto 

caixas de bancos)
6.707 3,60% 10,80% 8,70% 2,90% 1,60%

Mecânicos de manutenção de 

veículos automotores
5.543 3,00% 1,50% 2,70% 2,90% 3,30%

Trabalhadores nos serviços de 

manutenção de edificações
4.390 2,40% 1,80% 2,70% 2,60% 2,30%

Outros trabalhadores dos 

serviços
3.468 1,90% 1,30% 2,10% 2,30% 1,80%

Motoristas de veículos de 

cargas em geral
3.322 1,80% 7,50% 3,10% 1,20% 0,90%

Técnicos em transportes 

rodoviários
2.146 1,20% 0,90% 1,40% 1,10% 1,10%

Outras ocupações 32.291 17,50% 16,00% 16,50% 16,40% 18,10%

Total de ocupações 184.827 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: CNT, base nos dados da RAIS - Ministério do Trabalho, 2015.

Nota: Os dados da RAIS do Ministério do Trabalho só estão disponíveis até 2015.

N

Participação (%) por tamanho do 

estabelecimentoOcupações %
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4 BENCHMARKING 
 

O Benchmarking é uma técnica que auxilia as organizações a eliminar o processo de 

aprendizagem na base da tentativa e erro, implanta práticas, comprovadamente, 

eficazes e realiza melhorias de maneira mais rápida, aprendendo com outras, 

fazendo com que as empresas atingem um aumento na sua competitividade e 

consigam um nível excepcional de desempenho, qualidade e satisfação de seus 

clientes. (REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS, 2004). 

 

Como benchmarkings foram realizados duas pesquisas, uma no formato de analise 

bibliográfico de material acadêmico disponibilizado por funcionário da empresa citada, 

conforme case 1 relatado na sequência, que mostra a aplicação de gamificação com estratégia 

de engajamento. A segunda pesquisa foi presencial em empresa localizada na cidade do 

Espirito Santo, mostrando práticas diversas de engajamento. 

 

4. 1 Case 1 – benchmarking empresa TX 

 

O presente case foi estudado a partir da análise bibliográfica do trabalho acadêmico de 

Anjos (2016), onde o autor aplicou um projeto de gamificação para operadores do segmento 

de automação bancária. 

A empresa TX (nome que daremos em virtude da não citação pelo documento 

analisado) possui mais de 30 anos no mercado e atua no segmento de automação bancária. É 

líder no Brasil e figura entre as 10 maiores redes de equipamentos bancários do mundo. 

Atuam em 04 unidades de negócios, todas relacionadas com o setor bancário. Do ponto de 

vista operacional, é reconhecida por capacidade operacional e tecnológica, oferta de soluções 

e disponibilidade de serviços. 

Atualmente a empresa possui mais de 1.400 funcionários atuando em nível nacional, 

430 desses funcionários executam atividades em campo e são responsáveis por zelar, suprir e 

reparar os equipamentos. Trabalham na modalidade de escala de revezamento cobrindo todos 

os dias da semana, de segunda a segunda-feira, em diferentes turnos cobrindo a janela de 12 

horas de prestação de serviço por dia. De forma simplificada para facilitar o entendimento da 

rotina, podem ser classificados em dois perfis de trabalhadores: operadores e técnicos. 

Para os operadores, foi criado um modelo de gamificação que visava acompanhar 

elementos valorizados pela empresa para esta função, como: Gestão à Vista, Controle e 

Autonomia. 

Os gestores da empresa possuíam há muitos anos o desejo de “gamificar” a operação 

de campo. Esse desejo constituiu a visão do Game do Operador, representado por um console 



49 
 

mestre, na qual as decisões afetariam em tempo real o resultado projetado no jogo, 

representando o impacto real daquela decisão fora do jogo. Nesse game, todas as camadas da 

operação estariam inseridas dentro de um objetivo comum e as decisões relevantes que 

comprometessem o objetivo principal seriam alertadas, possibilitando alterações antes que 

fossem executadas no mundo real. O objetivo era criar uma espécie de simulador de realidade, 

porém com elevada complexidade, mas a empresa não dispunha de tecnologia para este 

processo, assim decidiu modular a implantação do game. 

O receio da empresa na implantação do modelo, era afetar o sentimento de autonomia 

que os funcionários “Operadores” tinham no campo de trabalho, poderiam sentir-se mal 

diante da possiblidade de ter seu desempenho monitorado, uma vez que já tinham um método 

de trabalho sem alteração por mais de dez anos. Para mitigar os impactos negativos, a 

empresa empenhou um trabalho de Gestão da Mudança que implicou em orientação aos 

funcionários de campo e retaguarda, treinamentos para os funcionários diretamente 

envolvidos no processo, criação de grupo misto de discussão para solução de pontos 

polêmicos, troca dos aparelhos de celulares por dispositivos mais modernos e com novos 

recursos, implantação em fases após validação de piloto e forte apoio da alta direção da 

empresa. Para eles, era muito importante a aceitação da ferramenta pelos operadores. Este 

trabalho levou cerca de 8 meses para surtir efeitos positivos, mesmo assim ao final do 

trabalho, os trabalhadores reclamaram a perda de autonomia no desempenho das tarefas. 

O modelo de gamificação da empresa analisada contou com quatro elementos: 

personificação, regras, feedback e recompensas. A personificação preparou a informação para 

o público alvo por meio de uma tela amigável e agradável de um aplicativo no smartphone, 

equipamento disponibilizado pela empresa para cada profissional. No elemento regra, foram 

definidos os critérios adotados em cada um dos componentes em utilização. Foram 

considerados regras de comportamento sistêmico, de pontuação, de validação, de cálculo, de 

integração sistêmica, entre outros. O feedback estava presente nos painéis de dashboards – 

responsáveis por transmitir de forma resumida o resultado da operação de equipamentos em 

campo, mostrando para cada operador, a produtividade e qualidade do seu trabalho (qualidade 

era ausência de reclamação do cliente). O pila engajamento visava estimular o engajamento 

dos funcionários, ligado e influenciando diretamente o múltiplo de pagamento da 

remuneração variável dos participantes. 

O modelo aplicado considerou a produtividade no trabalho, excluindo todo 

deslocamento e atividades diversas que não faziam parte da tarefa. Eficácia e efetividade ao 

concluir as atividades. E por fim o retrabalho, no formato de reincidência de abertura do 
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mesmo chamado por parte do cliente. Todos estes elementos são compostos diversos 

indicadores. 

 

Figura 02 - Tela do participante 

 

Fonte: Material descaracterizado cedido pela empresa TX, 2016. 

 

A implantação nesta empresa considerou também o conceito de normas sociais, 

disponibilizando diariamente para um grupo de 43 funcionários de campo a comparação dos 

seus resultados com os resultados do grupo, por meio da tela do aplicativo, conforme figura 2, 

o funcionário obtinha a informação da posição alcançada no dia anterior nos resultados do 

grupo. A partir dessas informações, o funcionário podia verificar qual a melhor nota de 
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efetividade alcançada em seu grupo, a sua nota de efetividade e a posição que essa nota o 

colocava quando todos os funcionários do grupo eram ordenados, da maior para a menor nota 

de efetividade. Sua posição individual somente era revelada se estivesse na primeira metade 

do grupo, a metade melhor, evitando qualquer tipo de constrangimento ao funcionário. 

 

Figura 03 - Tela do participante com elementos de normas sociais 

 

Fonte: Material descaracterizado cedido pela empresa TX, 2016. 

 

De acordo com as informações disponíveis, os resultados obtidos na empresa TX por 

meio da gamificação de um de seus processos produtivos, foram positivos. Após um ano de 

aplicação, a produtividade dos funcionários aumentou em 9,12%, o tempo gasto com 

deslocamento e outras atividades intermediárias reduziu em 31% e o tempo produtivo 

empregado na jornada de trabalho melhorou em 19%.  
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4. 2 Case 2 – benchmarking empresa viação Águia Branca 

 

Os dados relatados neste capítulo sobre a Viação Águia Branca foram encontrados no 

site da Companhia e complementados pelo diretor de relações estratégicas. 

Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa entre as empresas que 

compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário. 

O primeiro ônibus da empresa foi adquirido em 1946, com o objetivo de ser utilizado 

no transporte de pessoas entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Seis 

meses depois, com o bom resultado do trabalho, mais um ônibus foi comprado. Formou-se, 

então, o primeiro negócio batizado de Auto Viação 13. 

No início dos anos 50, Carlos Chieppe e o irmão João Chieppe formaram a empresa 

João Chieppe & Sobrinho (1950-1955) – numa referência a Vallecio, primogênito de Carlos – 

e deram um novo direcionamento ao negócio de transporte de passageiros, passando a operar 

duas novas linhas: Colatina-Vila Pancas e Colatina-Alto Rio Novo. 

Quando Wander e Aylmer passaram a trabalhar no negócio, Carlos Chieppe e seus 

filhos compraram a parte de João e criaram a Vallecio Chieppe & Irmãos (1955-1956), que 

contava com uma frota de três ônibus. Nascia ali uma empresa que por meio de trabalho, 

dedicação e superação de desafios cresceria e se fortaleceria ao longo do tempo. 

Em 1956, Vallecio começou  nova trajetória recebeu de Sr. Carlos um ônibus e dois 

lotes em São Silvano, localizado em Colatina. Wander e Aylmer, por sua vez, continuaram 

juntos na empresa Irmãos Chieppe (1956-1958), que contava com dois ônibus. 

Sabendo que Vallecio Chieppe buscava um novo negócio, o empresário Ceny Judice 

Achiamé ofereceu a ele a Empresa de Ônibus Águia Branca fundada em 1949 na cidade de 

Colatina. Em 1958, Vallecio convidou Wander e Aylmer para participar da compra de outra 

empresa, Viação Brasil, de Barra de São Francisco (ES -1958-1961). E no período de dois 

anos, a nova empresa ampliou a frota de 4 para 12 veículos.  Em 17 de fevereiro de 1961, a 

Viação Brasil e a Empresa de Ônibus Águia Branca se fundiram dando origem à Viação 

Águia Branca, comandada pelos três irmãos Chieppe. 

Foi somente no final dos anos 60 que Vallecio, Wander, Aylmer e Cláudio 

vislumbraram oportunidades de aquisições de novas linhas e de outras empresas de 

passageiros. O início desse crescimento se deu em maio 1970, com a compra da Empresa 

Mariano Pires Pontes, conhecida como Sayonara. No mesmo ano, foram compradas frota e 

linhas da Viação Itapemirim que atendiam à Região Norte do Espírito Santo. 
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A operação no norte do Espírito Santo direcionou a expansão da empresa para a Bahia. 

Em 1973, foi adquirida a Expresso São Jorge, com sede na cidade de Itabuna. O diferencial 

nos serviços prestados permitiu que a Águia Branca conquistasse rapidamente os clientes 

locais. A empresa aumentou e fortaleceu sua atuação no estado e comprou a Viação Santa 

Efigênia (1974) e a Nossa Senhora de Fátima (1978). Também em 1978 foi criada a Rota 

Transportes Rodoviários, uma parceria da Águia Branca com as empresas regionais 

Camurujipe e Viazul na compra de partes das linhas da Sulba (Companhia de Viação 

Sulbaiano), empresa estatal que atuava na região. 

Com o rápido crescimento dos negócios, os sócios decidiram mudar a sede da empresa 

de Colatina para a Grande Vitória. Tal mudança concretizou-se em 1975, dois anos após a 

inauguração da garagem de Campo Grande (Cariacica).  

Dando continuidade ao crescimento da década anterior, no início dos anos 80 a Águia 

Branca comprou a Viação Amparo, Cristo Rei e parte da Viação Santana-São Paulo – todas 

voltadas para a expansão dos negócios na Bahia. Já no Espírito Santo, eles adquiram a Viação 

Capixaba (1982), visando incrementar o serviço de fretamento, iniciado em 1977 pela própria 

Águia Branca. 

Em 2005, ocorreu a aquisição da Viação Salutaris, empresa do mercado São 

Paulo/Nordeste. Mais uma vez, Hans Donner foi convidado para criação de uma nova 

identidade visual para os ônibus da empresa, que passou a operar como Viação Salutaris 

exclusivamente no mercado São Paulo/Noroeste e como Viação Águia Branca nas demais 

regiões. 

Motoristas e instrutores, em conjunto com o Centro de Controle Operacional (CCO), 

verificam continuamente o cumprimento dos limites de velocidades estabelecidos durante as 

viagens. Além disso, tem um rigoroso procedimento para liberação de viagens, no qual 100% 

dos motoristas são submetidos a teste de vigília e fadiga, bafômetro e entrevista com 

profissionais capacitados na verificação das condições físicas e psicológicas. 

Anualmente, é realizado treinamento em sala de aula e nas estradas para 100% dos 

motoristas da empresa. 

Cada uma das 16 garagens da Viação Águia Branca possui oficina própria para 

realizar a manutenção preventiva e preditiva de sua frota. Todas elas seguem diretrizes 

técnicas de manutenção e possuem sistemas informatizados que controlam e monitoram 

continuamente o desempenho de componente, peça e pneus de cada ônibus.  

Através da utilização correta dos veículos e de uma gestão eficiente, evita-se falhas 

eletromecânicas / baldeações, aumentando assim, a disponibilidade operacional dos veículos, 
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reduzindo os custos de manutenção e principalmente aumentando a confiança dos 

passageiros. 

Através do CCO, localizado na Matriz, 100% da frota é monitorada através de vídeo 

monitoramento, possibilitando respostas rápidas a todas as necessidades operacionais durante 

as viagens. Além disso, o CCO realiza o planejamento e controle da operação da frota e 

elabora as escalas de motoristas e mapas de riscos das linhas operadas. 

A Viação Águia Branca investe constantemente em inovação, tecnologia e 

atendimento para garantir, cada dia mais, conforto e segurança aos seus passageiros. O projeto 

de telemetria investiu milhões de reais em equipamentos como computador de bordo, GPS, 

fluxômetro, dentre outros. 

Implantado pela Viação Águia Branca em 2000, o Programa Medicina do Sono é 

pioneiro no segmento e tem como objetivo a promoção da saúde dos motoristas através da 

educação e prevenção. Todos os motoristas são avaliados no início e final de cada viagem, 

garantindo assim mais segurança aos passageiros transportados. Este programa realiza 

diversas atividades, entre elas: 

 Avaliação do tempo de reação dos motoristas antes e depois de cada viagem. 

 Atendimento aos motoristas nas salas de estimulação durante viagens noturnas. 

 Ações preventivas na qualidade e conservação dos dormitórios. 

 Palestras educativas e visitas domiciliares aos motoristas. 

 Projeto de ergonomia para as poltronas dos motoristas nos ônibus. 

 Projeto Lumiere (melhoria da luminosidade dos veículos para prevenção da fadiga 

visual). 

Atualmente são cerca de 11 milhões de passageiros transportados ao ano, e cerca de 

700 localidades atendidas, através de 334 linhas interestaduais e intermunicipais. São mais de 

3.700 empregos diretos e indiretos e 351 pontos de vendas, entre próprias e terceirizadas, 

espalhadas pelos sete estados de atuação da empresa - Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Alagoas. 

A empresa implementou há cerca de 23 anos, o Sistema Integrado de Gestão pela 

Qualidade da Viação Águia Branca e alcançou sua certificação em 2001, com a ISO 9001, 

pela gestão da qualidade da organização. Como prática interna de difusão da metodologia de 

gestão de processos, a Viação Águia Branca promove há 20 anos o Prêmio Qualidade, 

estimulando seus colaboradores a implementar melhorias na execução desses processos, 

tornando-os mais eficientes, através da metodologia do PDCA e das Ferramentas da 

Qualidade. A pesquisa de satisfação com o cliente realizada em 2015 constatou que 81,4% 
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dos passageiros reconheceram os serviços como bom e ótimo. Para a empresa, o sucesso é 

consequência da qualidade dos serviços prestados, e por isso cresce a cada ano a aprovação 

dos clientes. 

Na empresa, não existe ainda uma prática de gamificação, mas o que se aproxima e 

que poderia ser aprimorado para tal, é o Programa de Reconhecimento de Motoristas e 

Instrutores (PRMI) que propõe incentivar e reconhecer os profissionais da empresa a 

manterem boas práticas de direção veicular para o atingimento e a superação das metas dos 

indicadores de qualidade. 

No decorrer do programa, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, os 

motoristas são avaliados e podem ser classificados em três categorias, de acordo com o 

desempenho: Bronze, Prata e Ouro, além do Destaque Diamante. 

No início do ano todos os motoristas começam com 100 pontos, dando uma sensação 

igualdade e de que não precisa conquistar algo e sim não manter para não perder. Também é 

possível conseguir pontos extras e se destacar. Todas estas informações e outras dúvidas com 

relação ao programa podem ser consultadas em cartilha PRMI - PROGRAMA DE 

RECONHECIMENTO DE MOTORISTAS E INSTRUTORES, com o slogan: Tudo que você 

precisa saber para ser um MOTORISTA TOP! Distribuído a todos os motoristas. 

São reconhecidos os profissionais que alcançam as metas dos quatro pilares do 

programa: condução segura, condução econômica, postura profissional e atendimento ao 

cliente. Além de desempenharem suas atividades de forma exemplar e de acordo com os 

padrões operacionais da empresa. São premissas: comportamentos, segurança, eficiência e a 

excelência do atendimento. 

Como o foco principal é a segurança, o maior peso vem da análise do vídeo 

monitoramento 45%, seguido por condução econômica e excesso de velocidade, os demais 

itens de comportamento possuem pesos menores. Se o motorista fica 3 meses sem perder 

pontos, ele ganha pontos extras, incentivando a melhoria continua e valorizando quem é bom.  

Sobre os pontos positivos e seus resultados ligados ao engajamento e gamificação, 

encontramos os seguintes resultados: 

 Competição saudável entre equipes que participam do "jogo"; 

 Metas individuais se somam as metas organizacionais; 

 Fidelização do motorista à empresa; 

 Melhoria de vários aspectos de conduta, postura e etc.; 

 Baixa rotatividade (turn over); 

 Baixo absenteísmo (perde ponto); 
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 Redução de acidentes a quase zero; 

 Política da ganha-ganha, a empresa ganha com redução de custos e motorista ganha 

financeiramente; 

 Melhoria do clima organizacional, toda a empresa está envolvida na questão da pontuação, 

acompanhando os resultados mês a mês. 

 

4.3 Discussão e análise dos benchmarkings 

 

4.3.1 Case 1 

 

Referente ao case número um, encontramos diversas oportunidades para construir de 

modo mais assertivo a proposta de solução deste trabalho. Anjos (2016) aplicou suas 

hipóteses sobre gamificação para melhorar um programa já implantado na organização, se 

dedicou principalmente às etapas de preparação de ambiente e normas sociais, buscando 

aumento de produtividade como resultado esperado. Diante de suas conclusões, acreditamos 

ser possível melhorar programas de gestão de desempenho já existentes, assim como 

demostrado no trabalho de Anjos (2016) e melhorar a performance de profissionais da linha 

de frente.  

Compreendemos que a preparação do ambiente é essencial para a aplicação de um 

modelo de gamificação no contexto organizacional, e que um plano robusto de gestão da 

mudança deve ser preparado e frequentemente revisado conforme os resultados se 

apresentarem. Notamos que a introdução de normas sociais, por meio de rankings 

comparativos dos resultados dos participantes, contribuiu para que os jogadores buscassem a 

superação de metas, no entanto, para alguns funcionários, esta exposição foi encarrada como 

incentivo à competição e aumento de pressão no trabalho.  

Mas o ponto mais crítico foi à sensação de perda de autonomia na definição dos 

roteiros diários, processo que deixou de ser manual e elaborado pelos funcionários e entregue 

pronto pela empresa, com logística otimizada conforme os objetivos organizacionais. Neste 

ponto entendemos ser crucial a construção em conjunta com os funcionários, seguindo a regra 

importante da gamificação na opinião de Anjos (2016) “colocar em primeiro plano os 

objetivos dos jogadores e não os da empresa”, facilitando assim a aceitação da gamificação 

pela equipe. 

Para Anjos (2016) o principal ganho com a gamificação foi o fluxo de feedback 

constante, por meio das informações em planilhas e disponibilizadas para os operadores sobre 
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a produtividade de cada um, para o autor, este recurso contribuiu diretamente com a gestão de 

pessoas, clareza sobre os resultados esperados, padronização dos processos de trabalho, 

disseminação da cultura e estratégia da empresa e aumento do engajamento dos funcionários. 

Ficou claro no trabalho de Anjos (2016), que mesmo diante dos ganhos apresentados, a 

gamificação não substitui os benefícios da relação humana. 

Estas recomendações são pertinentes e serão consideradas na aplicação do presente 

trabalho. 

 

4.3.2 Case 2 

 

As empresas Viação Águia Branca e Viação Cometa possuem programas de 

gamificação / bonificação bem semelhantes, levando em contas suas competências e o peso 

aplicado para os critérios são distribuídos de forma igualitária.  

Percebe-se uma leve divergência entre os programas adotados pelas empresas no fato 

de que a Águia Branca possui um programa de telemetria inclusive já instalado, e que tem 

sofrido adequações no decorrer do tempo, o que é muito positivo, pois permite o 

aprimoramento. Já a Viação Cometa ainda utiliza o controle manual de suas informações, o 

que dispende além de muito mais energia para compilação dos dados, ainda não possui a 

mesma precisão e confiabilidade de um sistema de telemetria. 

Outro ponto que diferencia os programas entre as empresas é programa de Medicina 

do Sono, um programa muito amplo, sólido e presente em todas as filiais do grupo. Um 

programa muito respeitado, que inclui dentre tantos itens de segurança, a realização de 

diversos tipos de testes nos motoristas antes de qualquer viagem, mesmo as mais curtas. 

Testes que permitem aferir a situação real de saúde do colaborador, com informações sobre a 

qualidade do seu sono, sobre suas condições de fadiga e vigília, evitando que o profissional 

assuma o volante sem uma condição perfeita de descanso, interferindo sempre positivamente 

nas questões de segurança, e na produtividade do profissional, fazendo com que sua condução 

seja aprimorada. 

Em nossa proposta para a utilização do aplicativo para acompanhamento do programa, 

pretendemos incrementar a gamificação, utilizando uma tecnologia inovadora, ainda não 

usada em nenhuma das empresas na atualidade. Esperamos com isso, obter melhores práticas, 

aplicações e resultados que foram alcançados até o momento com os programas existentes. 
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5 REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 
 

O Grupo JCA é uma referência em seu segmento e seus resultados positivos são fruto 

do engajamento das pessoas, na aplicação de ferramentas de acompanhamento do 

desempenho em tempo real, melhoria contínua e modelo de gestão. Para obter a melhor 

performance, procura envolver todos os funcionários da empresa desde o conselho até a linha 

de frente, mostrando para cada grupo funcional, os impactos de suas ações diárias por meio de 

indicadores, sendo os motoristas parte principal em seus processos.  

A Viação Cometa, uma das empresas do Grupo JCA, aplica há quase 3 anos um 

programa chamado “Motorista Premium” que visa incentivar a qualidade, a segurança e a 

rentabilidade na condução que os motoristas exercem durante as viagens. O programa é 

baseado em oito indicadores, e mensalmente reconhece com uma premiação em dinheiro, os 

motoristas que se destacam em virtude da composição das métricas avaliadas.  

O projeto nasceu como uma oportunidade de envolver os motoristas que influenciam 

diretamente uma das principais contas de despesa da empresa – o óleo diesel. Além do 

consumo de combustível, a empresa agregou ao programa os itens de segurança, e qualidade 

que impactam diretamente na satisfação do cliente. Atualmente o programa Motorista 

Premium é um dos maiores projetos dentro da organização e que devido ao seu grande 

sucesso está sendo replicado nas demais empresas do Grupo JCA.  

Segundo informações colhidas durante as pesquisas para este trabalho, o tema 

começou desacreditado na organização, porque anteriormente tentaram alguns projetos 

semelhantes que falharam, por falta de confiabilidade nos dados. Deste modo, ao retomar o 

programa, foram necessárias diversas apresentações para os decisores e patrocinadores, 

vinculando o tema à estratégia organizacional (BSC) e ao modelo de gestão vigente (SGI). Foi 

preciso também conquistar o principal cliente do programa: o motorista. Assim o projeto foi 

implantado, com envolvimento de toda a liderança e pessoas chaves (stakeholders) de cada 

departamento. 

As metas e os critérios foram amplamente comunicados aos motoristas para que os 

mesmos entendessem o funcionamento e tivessem abertura para discussão, buscando assim o 

entendimento e aceitação. Uma das iniciativas adotadas pela empresa para apoiar o programa, 

foi uma roda de conversas denominada “Papo de Motorista” - uma reunião aberta para os 

motoristas, dirigida pelos principais executivos (Diretor Executivo, Diretor de Operações e 

RH) para esclarecer todas as dúvidas dos profissionais, desde os critérios do programa 

Motorista Premium, suas métricas e impactos, até outros assuntos de interesse dos 
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participantes. Nesta etapa foi possível discutir as metas, debater as causas que ajudam no 

atingimento do prêmio e também barreiras que poderiam prejudicar a classificação dos 

motoristas, evitando assim descontentamentos e “rádio peão” e contribuindo para que o 

motorista se sinta valorizado e aderente ao projeto. 

 A premissa do programa é que todos os motoristas iniciam o mês com 100 pontos e 

no decorrer do período mantém ou perdem seus pontos, de acordo com as regras que 

apresentaremos no capítulo 6.1. Os motoristas que atingem a pontuação mínima de 90 pontos 

são contemplados com um cartão “vale compras”, um modelo de premiação mensal, e 

anualmente concorrem a grandes prêmios em dinheiro, durante um evento que bonifica os 

melhores motoristas do ano, que acumulam a maior pontuação. Em 2018 o programa 

completa três anos desde sua implantação. Segundo informações cedidas o projeto contabiliza 

redução média de 13% em acidentes e 18% em multas. Melhorou o consumo de diesel em 

0,5% na média. O comportamento e relações interpessoais dos motoristas referente à postura 

de trabalho, a chefia imediata e clientes melhorou, reduzindo os desvios na conduta em 57%. 

A atenção dos motoristas quanto às falhas operacionais que causaram socorro mecânico 

(SOS), diminuíram em 21%. Além dos pontos acima, a pontualidade melhorou 2,8% na 

média, elevando a satisfação do cliente em 5% na pesquisa anual que a empresa aplica aos 

clientes. Veremos estas evoluções nos gráficos de desempenho operacional mensal conforme 

segue: acidentes, multas de trânsito, consumo de combustível, absenteísmo, conduta do 

funcionário e socorro de veículo quebrado (SOS). 

 

Gráfico 01 - Dados mensais sobre acidentes nos anos de 2016 e 2017 

 

Fonte: Dados cedidos pela Viação Cometa S/A, gráfico elaborado pelos autores, janeiro de 2018. 
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Gráfico 02 - Dados mensais sobre multas nos anos de 2016 e 2017 

 

Fonte: Dados cedidos pela Viação Cometa S/A, gráfico elaborado pelos autores, janeiro de 2018. 

 

Gráfico 03 - Dados mensais sobre consumo de diesel nos anos de 2016 e 2017 

 
Fonte: Dados cedidos pela Viação Cometa S/A, gráfico elaborado pelos autores, janeiro de 2018. 

 

Gráfico 04 - Dados mensais sobre absenteísmo nos anos de 2016 e 2017 

 
Fonte: Dados cedidos pela Viação Cometa S/A, gráfico elaborado pelos autores, janeiro de 2018. 
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Gráfico 05 - Dados mensais sobre conduta comportamental nos anos de 2016 e 2017 

 

Fonte: Dados cedidos pela Viação Cometa S/A, gráfico elaborado pelos autores, janeiro de 2018. 

 

Gráfico 06 - Dados mensais sobre socorros mecânicos nos anos de 2016 e 2017 

 

Fonte: Dados cedidos pela Viação Cometa S/A, gráfico elaborado pelos autores, janeiro de 2018.  

 

Como podemos perceber até aqui, a empresa está bem estruturada em seu programa, 

por meio de métricas que geram importantes resultados para a empresa. No entanto, os 

autores encontraram uma oportunidade de contribuir com este trabalho, sugerindo um modelo 

de gamificação para este programa, visando elevar os ganhos em segurança e rentabilidade. 

Durante esta pesquisa aplicada, os autores contaram com o apoio de diversos stakeholders: 

motoristas, gerente de operações, instrutores de motoristas e analistas que tratam os dados do 

programa, além de fornecedores de sistemas necessários para viabilizar esta proposta. 

Como metodologia empregada para conhecer a situação atual da empresa diante do 

tema, os autores utilizaram entrevistas com os principais gestores e funcionários que 

trabalham diretamente com o tema, pesquisa com motoristas, análise documental de cartilhas 

sobre o programa e planilhas de dados fornecidas pelos envolvidos. 
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Para os autores, a percepção sobre a disponibilidade das pessoas e interesse sobre o 

tema e seus benefícios foi muito positiva. O principal gestor da área acolheu a proposta e se 

manteve a disposição durante todo o trabalho, desde informações até a discussão da proposta. 

No próximo capítulo detalharemos a proposta de solução, mostrando como a gamificação 

acoplada ao modelo atual de métricas e premiações, gerou valor positivo para a empresa e 

para os motoristas, baseando o modelo na recomendação de URKE (2015), escritor e 

especialista em gamificação. 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

   

Uma organização se faz a partir de pessoas, informações, equipamentos e tecnologias 

interagindo entre si. A valorização do capital humano contribui para a melhoria da qualidade 

de vida, e consequentemente melhores resultados. 

A partir do momento em que o funcionário se sente peça importante dentro da 

organização, ele estará disposto a entrar de cabeça, abraçar os planos e metas como se fossem 

seus, comprometendo-se com os programas, conhecendo seus objetivos, buscando dar seu 

melhor para alcançar resultados satisfatórios. 

O programa “Motorista Premium” apresenta em sua estrutura, elaboração, execução, e 

acompanhamento o conceito da valorização do capital humano que existe hoje na empresa 

Cometa.  E como consequência desta valorização a empresa colheu bons frutos (resultados 

diretos e indiretos) de um trabalho que foi acolhido pelos motoristas de forma clara e 

transparente. 

Não existiu formula mágica para colher bons frutos, mas sim a combinação de uma 

série de atitudes (comprometimento, parceria, engajamento) somando-se talentos de várias 

áreas que não mediram esforços para desenvolver um programa para os motoristas que 

prezasse acima de tudo por qualidade e valorização do capital humano. Desta forma, essa 

proposta de solução visa contribuir com o programa Motorista Premium supracitado. 

Uma proposta de solução visa tratar problemas existentes, que ao serem analisados 

podem inovar completamente ou apresentar inovações incrementais, que geram melhorias 

para os desafios encontrados. Neste trabalho, a solução que será apresentada nas próximas 

linhas, foi identificada pelos autores, como uma das possibilidades para tratar a questão 

problema supracitada na introdução deste trabalho: Como engajar os motoristas para uma 

condução mais segura e rentável? Sabemos que tal proposta não esgota o tema, mas é um 

caminho na direção da melhoria contínua. 

 Assim, esta proposta de solução visa contribuir por meio da criação de uma estrutura 

gamificada para o processo de acompanhamento dos motoristas, com o objetivo de engajá-los 

para uma direção mais segura e rentável. 

Para a construção da mecânica da gamificação, seguiremos a proposta de Burke 

(2015), construindo o que o autor chama de “processo de design da experiência do jogador”, 

que recomenda sete etapas que estarão representados nos títulos a seguir. Algumas destas 

etapas já estavam criadas na empresa antes da aplicação desta proposta e serão aproveitadas 

no trabalho em virtude da adequação e dos bons resultados alcançados até o momento, além 
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de serem recomendadas como necessárias para o processo de gamificação. As etapas 

propostas foram adaptadas conforme necessidade da empresa. 

Desdobraremos a seguir as sete fases do projeto de gamificação, adaptando conforme 

a realidade e necessidade da empresa para garantir a eficiência e eficácia do projeto na qual 

são: 

1. Resultados esperados e métricas de sucesso, 

2. Público-alvo, 

3. Objetivos do jogador, 

4. Modelo de engajamento, 

5. Espaço de jogo e jornada, 

6. Economia do jogo, 

7. Jogar, testar e repetir. 

 

6.1 Definição de resultados esperados e métricas de sucesso 

 

Os resultados e a métricas que veremos neste capítulo foram definidos e já são 

aplicados pela empresa, e na opinião dos autores, tais métricas representam bem a estratégia 

da Companhia uma vez que os indicadores foram desdobrados do planejamento estratégico, 

visando cascatear a responsabilidade até o nível da atividade dos motoristas, apresentando de 

modo objetivo o que era esperado deles e quais métricas representavam o sucesso no 

desempenho das tarefas. Por este motivo não foram sugeridos novo modelo de medição e o 

atual foi considerando, visando também usar o ambiente ao quais os motoristas já estavam 

familiarizados e permitir delimitar as alterações a partir da aplicação de gamificação.  

O atual programa Motorista Premium é composto oito indicadores que visam reduzir o 

número de acidentes, o consumo de diesel, as multas de trânsito, os problemas de manutenção 

do veículo, absenteísmo e comportamentos inadequados, bem como elevar a satisfação dos 

clientes. Todos estes são aspectos diretamente ligados com a condução segura e rentável na 

prática do motorista. Os indicadores e seus objetivos estão representados na tabela 02: 
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Tabela 02 - Indicadores e objetivos esperados na direção segura e rentável da  

Viação Cometa 

    

Indicadores Objetivos 

Segurança Diminuir o número de acidentes 

Consumo de óleo diesel Diminuir os custos operacionais 

Multas 
Atender a legislação de trânsito e órgãos regulamentadores, 

diminuindo as multas e o passivo. 

Absenteísmo 
Diminuir a ausência dos profissionais no trabalho e melhorar a 

produtividade da equipe e melhorar o clima organizacional 

Excesso de velocidade 
Atender a legislação de trânsito, não ter acidentes causados por 

este motivo. 

Conduta 

Desenvolver comportamentos ligados à boa postura e disciplina 

dos motoristas mediante chefia imediata e clientes, atitudes que 

possam comprometer o resultado do negócio ou a imagem da 

empresa. 

Pontualidade 
Elevar a confiança dos clientes, no que diz respeito a 

pontualidade na partida das viagens. 

SOS por falha operacional 
Diminuir as quebras que poderiam ser evitadas pela ação dos 

motoristas 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018.  

 

Foi desenvolvido internamente um sistema de pontuação, ponderando os indicadores 

mais importantes, estabelecendo limites e critérios e compilando as informações. Como 

premissa, os motoristas iniciam o mês com 100 pontos e a cada desvio perdem pontos, sendo 

que no final do mês eles devem ter pelo menos 90 pontos para ser classificado como 

“ganhador do prêmio”, por exemplo, se houver um acidente “LEVE” e sem culpa, o motorista 

perde 3 pontos, mas ainda recebe o prêmio, porém se o motorista se envolver num acidente 

“GRAVE” e com culpa ele perde 25 pontos, deste modo não teria direito ao prêmio naquele 

mês. Este modelo foi escolhido pela empresa por se acreditar no potencial de cada 

profissional, partindo da premissa que todos têm plena condição de manter seus pontos 

positivos até o final do período. 

Os critérios de pontuação e avaliação individual do Programa Motorista Premium, 

estão demonstrados na tabela 03: 
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Tabela 03 - Critérios de pontuação do Programa Motorista Premium 

Critérios Pontuação % 

Segurança 25 25 

Consumo de óleo diesel 25 25 

Multas 15 15 

Absenteísmo 10 10 

Excesso de velocidade 10 10 

Conduta 5 5 

Pontualidade 5 5 

SOS por falha operacional 5 5 

Total de pontos 100 100 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018. 

 

6.1.1 Segurança e acidentes 

 

Os itens segurança e acidentes representam juntos 25 pontos. E são avaliados de 

acordo com seguintes direcionadores: 

 Responsabilidade do motorista: considerada a data de avaliação da responsabilidade do 

motorista por uma “comissão de acidentes da empresa Cometa” composta por funcionários de 

diversas áreas, que avaliam a gravidade do acidente e analisam se o motorista teve ou não 

responsabilidade pela ocorrência. 

 Gravidade do acidente:  

Gravíssimo: Acidente com vítima fatal; 

Grave: Acidente com vítimas com ferimentos leves; 

Leve/Médio: Acidente com danos materiais. 

De acordo com a gravidade do acidente e a responsabilidade do motorista, serão 

subtraídos pontos, conforme tabela 04 a seguir. 
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Tabela 04 - Critérios para determinar a gravidade e responsabilidade dos acidentes 

Gravidade do 

Acidente 

Com Culpa 

(perda de pontos) 

Sem Culpa 

(perda de pontos) 

Gravíssimo 30 7 

Grave 15 5 

Leve / Média 7 3 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018. 

 

6.1.2 Consumo de diesel 

 

O consumo de óleo diesel em relação aos custos do transporte como folha de 

pagamento, pneus, peças e acessórios, despesas administrativas, locação de equipamentos e 

veículos de apoio é o segundo maior gasto para operação de serviços de ônibus, ficando 

abaixo apenas da folha de pagamento do pessoal que lidera o ranking. Assim o consumo de 

óleo diesel tem o peso de 25 pontos no programa Motorista Premium da Viação Cometa, e é 

avaliado de acordo com os seguintes direcionadores: 

 Modelo de carro (chassi); 

 Linha; 

 Média do carro na linha; 

 Meta do carro na linha; 

 Performance do profissional;  

 Número mínimo de dias viajando (18 dias) - Quando o período de férias impossibilitarem o 

motorista de cumprir o número mínimo de dias viajando (18 dias) será somado os dias 

viajando do mês em que se iniciaram as férias e o os dias viajando do mês em que se 

encerraram as férias. Cada modelo de carro (chassi) em determinada linha possui uma 

média de consumo. A partir da média será estabelecida uma meta de consumo. De acordo 

com a performance do profissional, serão subtraídos pontos conforme tabela abaixo.  

 

Tabela 05 - Pontuação para o consumo de óleo diesel 

Performance Pontuação 

Atingimento de META 0 

Mesmo que 0.5% abaixo da META 7,5 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018. 
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6.1.3 Multas de trânsito 

 

As multas de trânsito estão diretamente ligadas ao tema segurança, ao respeitar as leis 

vigentes os motoristas são reconhecidos por uma viagem segura, este indicador representa 15 

pontos no programa. 

As multas são avaliadas de acordo com a gravidade da infração, e perderá os seguintes 

pontos conforme: 

 Gravíssimo: 11 pontos; 

 Grave: 8 pontos; 

 Médio: 6 pontos; 

 Leve: 5 pontos. 

Em multas do órgão regulatório (ANTT) por falha do motorista, este perderá 15 

pontos. 

 

6.1.4 Absenteísmo 

 

A presença do colaborador é muito importante, o quadro de motoristas é dimensionado 

conforme a quantidade de viagens programadas somado à uma reserva técnica que constitui 

um plantão para urgências. As escalas de trabalho são dimensionadas e quando alterada 

devido às faltas do funcionário, comprometem as escalas dos demais. Por estes motivos a 

empresa considerou o absenteísmo como um dos 8 indicadores a serem medidos e premiados 

pelo programa, equivalendo a 10 pontos. É avaliado de acordo com os seguintes 

direcionadores: 

Número mínimo de dias trabalhos (20 dias);  

Número de dias por atestado; 

Número de faltas não justificadas. 

É considerada a data de recebimento do eventual atestado pela área de Recursos 

Humanos. 

 

Tabela 06 - Perda de pontos no caso de absenteísmo 

Motivo de ausência Perda de ponto 

Falta não justificada 7 

Atestado 2 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018. 
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6.1.5 Excesso de velocidade 

 

O controle da velocidade é uma ação essencial para garantir a segurança nas vias 

públicas, garantindo proteção para a empresa, para os passageiros e demais veículos. Neste 

programa, será avaliada a velocidade regulamentada x velocidade realizada para 

contabilização dos pontos. 

 

6.1.6 Política de consequências para desvios nos comportamentos esperados 

 

O termo “disciplina” é usado pela empresa como critérios relacionados aos desvios de 

comportamento dos motoristas e equivalem a 5 pontos. Neste trabalho sugerimos que seja 

tratado com “comportamentos inadequados e política de consequência”. É avaliado de acordo 

com os seguintes direcionadores: 

- Número de suspensões 

- Número de advertências 

- Número de reclamações dos clientes 

   É considerada a data de recebimento da não conformidade pela área Operacional. De 

acordo com a medida disciplinar e número de ocorrências o motorista perderá pontos, 

conforme tabela a seguir. 

   

Tabela 07 - Política de consequências 

Política de Consequência Perda de pontos 

A cada suspensão 5 

A cada advertência 3 

A cada reclamação do cliente 8 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018. 

 

6.1.7 Pontualidade 

 

A pontualidade na partida de uma viagem é um fator muito importante para os clientes 

de uma empresa de transporte. Eles esperam que o veículo saia e chegue no horário 

combinado, no entanto o fator trânsito interfere diretamente no tempo de viagem e apesar de 

todos os esforços despendidos para uma previsão assertiva, os imprevistos afetam 

diretamente, mas não está sob o controle da empresa ou do motorista.  
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Porém a pontualidade na partida é controlável até certo ponto pelo motorista, tal 

medição vale 5 pontos e é controlada via GPS instalado nos veículos. Por se tratar de um item 

extremamente delicado, exige sinergia de outros setores e pessoas, como o planejamento de 

viagens, a bilheteria da rodoviária, atraso de clientes no embarque… entre outros fatores 

influenciam este critério. Assim, é possível que o motorista preencha um formulário sobre 

“justificativa de atraso” para possíveis contratempos fora de seu controle e atuação, visando 

não prejudicar a pontuação do motorista ou comprometer sua performance na “avaliação”. 

Será avaliada de acordo com os seguintes direcionadores: 

- Saídas da rodoviária.  

- Será considerada a data de recebimento da Justificativa de atraso  

- Serão descontados pontos de acordo com os minutos de atraso conforme tabela: 

 

Tabela 08 - Tempos de atraso e perda de pontos 

Tempo de atraso Pontuação 

De 0 até 5 minutos 0 

Acima de 5 até 10 minutos 1 

Acima de 10 até 15 minutos 1,5 

Acima de 15 minutos 2,5 

Fonte: Programa Motorista Premium da Viação Cometa, cedidas pela empresa, 10 de março de 2018. 

 

6.1.8 SOS – Socorro por falha mecânica evitável 

 

Incidentes que causam quebra ou falhas em componentes mecânicos que atrapalham 

ou impedem a viagem, são desagradáveis e prejudicam o nível de satisfação dos clientes. 

Desta forma este critério foi considerado crítico no programa de reconhecimento do motorista, 

mas serão avaliados somente os casos em que a falha ocorreu por negligência dos motoristas, 

uma vez que estes são treinados constantemente para evita-las ou podem acionar um apoio a 

distância para evitar/solucionar pequenos problemas via telefone, falando diretamente com 

mecânicos da Companhia. Neste critério, serão descontados 5 pontos para os motoristas que 

tiverem SOS, prejudicando a viajem, por falha operacional. (serão consideradas falhas 

operacionais quando o socorro for causado por atitudes do motorista, por exemplo, esquecer 

as marchas engrenadas e causar socorro e outros). 
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6.2 Critérios de classificação mensal dos motoristas 

 

 TODOS os motoristas iniciarão com a pontuação máxima (100 pontos);  

 Pontuação mínima: 90 pontos; 

 Máximo de critérios zerados: 2;  

 Número de motoristas contemplados: TODOS que estiverem dentro das premissas 

adotadas. 

Assim, os motoristas que atenderem todos os critérios, com nota mínima de 90 pontos, 

são contemplados com um prêmio monetário em cartão vale compras, o fechamento ocorre no 

dia 20 de cada mês, permitindo o pagamento da premiação dentro dos prazos internos. 

A premiação é feita mensalmente, em reunião presencial conduzida pela liderança, 

contando com a presença dos colegas que tornaram o evento um momento especial de 

comemoração. Existe também uma premiação anual, que envolve prêmios em dinheiro, 

viagens com a família e jantar com a Diretoria, além de reconhecimento interno em murais, 

eventos de premiação e reunião de Café com Diretor, além de vídeo com a imagem dos 

vencedores que circulam na TV interna, Facebook e grupos de Whatsapp. 

 

6.3 Público alvo 

 

 O público alvo deste projeto aplicado serão os motoristas da Viação Cometa da filial 

de Praia Grande. Todos eles já são avaliados pelas métricas acima e sugerimos que sejam 

observados se sua performance melhora com a aplicação da mecânica de gamificação sobre a 

pontuação atual. 

  

6.4 Métricas para identificar os objetivos dos jogadores 

 

Para construir um modelo de gamificação mais assertivo, será aplicado inicialmente 

uma pesquisa com os motoristas visando identificar os motivadores que os mobiliza para 

dirigir de forma mais segura e rentável (motivação intrínseca e extrínseca). A gamificação 

deve girar em torno de alinhar as pessoas para atingirem seus objetivos e não os da empresa. 

O questionário (Anexo I) foi construído pelos autores deste TCC, com orientação da 

Professora Doutora Estela Jacomette e o Gerente de Operações (líder dos motoristas na 

Viação Cometa) José Nogueira. As perguntas foram feitas presencialmente para um grupo de 
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oito motoristas. A apresentação do tema e as perguntas preparadas para os motoristas foram as 

seguintes, forme anexo 1: 

Quais os objetivos/interesse dos motoristas com jogo como este? 

O que a empresa poderia fazer para estimular você a dirigir de uma maneira mais 

segura no trânsito? 

O que a empresa poderia fazer para estimular você a dirigir de maneira mais 

econômica durante a viagem? 

As respostas apresentadas para as questões acima serão apresentadas e analisadas no 

capítulo que trata da “Discussão dos Resultados”. Elas visam conhecer melhor os funcionários 

público-alvo deste projeto. Acreditamos ser necessário descobrir o que os funcionários 

querem, antes de presumir o que é bom para eles, ao invés de agir sozinho esta é uma boa 

oportunidade para envolver as pessoas na premiação ou recompensa que a gamificação exige. 

É uma maneira de reconhecer a importância dos funcionários, fazendo com que eles 

participem desde a construção. 

 

6.5 Modelo de engajamento 

  

Esta etapa foi construída a partir do estabelecimento dos itens anteriores e visa 

descrever o modo como os motoristas irão interagir com a solução. Serão considerados o 

quanto esta gamificação será: 

 Colaborativa/competitiva 

 Recompensa Intrínseca/Extrínseca (considerando que os motoristas já recebem 

recompensa extrínseca – prêmio em cartão de compras, regido pelas regras da 

campanha).  

 Multijogadores/ Jogadores individuais 

 

6.6 Definição do ambiente de jogo e planejamento da jornada 

 

 A jornada é o caminho definido para os jogadores solucionarem os desvios a serem 

tratados. É o espaço onde os jogadores se envolvem com o jogo e entre si. 

 Nesta proposta, o ambiente de jogo será um aplicativo para smartphone ou terminal de 

consulta (totem nas instalações físicas da empresa), por meio de uma plataforma onde os 

motoristas poderão acompanhar seu progresso em relação ao consumo de diesel, recebendo 
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feedback imediato sobre o fator mais crítico na condução rentável. O feedback será baseado 

nos controles de consumo e aspectos de segurança já apurados pela Viação Cometa. O 

motorista terá até 1 hora após o encerramento da viagem para ver e aceitar no aplicativo ou 

totem o feedback sobre seu consumo de diesel e aspectos de segurança durante a viagem. 

Durante todo o mês, o aplicativo enviará avisos sobre a liberação de informações sobre 

segurança. Estas serão em formatos de vídeos curtos, dicas de segurança no transito e quiz de 

perguntas e respostas educativas sobre práticas seguras garantindo distintivos e feedbacks 

imediatos. No quesito segurança, apenas o feedback sobre multas e acidentes acontecerá no 

final de cada mês, uma vez que a somatória destes pontos dependerá da performance a ser 

analisada por um comitê interno, conforme apresentado no item 7.1. 

 Este formato visa manter os jogadores envolvidos, assim como a “jornada” que visa 

engajar os motoristas equilibrando cuidadosamente os desafios e as habilidades deles durante 

o processo. A seguir conheceremos um protótipo das tela do aplicativo de gamificação, 

desenvolvido para esta proposta. 

 

Figura 04: Protótipo do aplicativo para smartphone 

 

Fonte: Construída pelos autores deste TCC, maio de 2018. 

Figura 05: Protótipo do aplicativo 
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Fonte: Construída pelos autores deste TCC, maio de 2018. 

 

Figura 06: Protótipo do aplicativo 

 

Fonte: Construída pelos autores deste TCC, maio de 2018. 

 

Figura 07: Protótipo do aplicativo 

 

Fonte: Construída pelos autores deste TCC, maio de 2018. 
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Figura 08: Protótipo do aplicativo 

 

Fonte: Construída pelos autores deste TCC,  maio de 2018. 

 

Figura 9: Protótipo do aplicativo 

 

Fonte: Construída pelos autores deste TCC, maio de 2018. 

 

O aplicativo é o espaço do jogo, um ambiente oferecido para envolver os jogadores, 

tanto entre si como com o jogo. A Figura 4 nos apresenta a tela inicial do protótipo desta 

solução. As Figuras 5, 6 e 7 trazem o modelo de cadastro do perfil de cada participante. A 

Figura 8 mostra a posição de cada motorista no jogo, diariamente, em cada viagem 

considerando o consumo de combustível e aspectos de segurança (sem multas e sem 

acidentes), além da visão do acúmulo de sua pontuação no programa Motorista Premium, 

baseado nas oito competências já aplicadas e mencionadas no início deste capítulo. Este 

ranking não apresentará o nome dos motoristas adversários, evitando exposição e competição 

individual desnecessária conforme preferência apresentada pelos motoristas durante a 

pesquisa presencial para a criação desta proposta.  
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Na gamificação não há mundos virtuais com muita animação, avatares ou simulações. 

É recomendado um ambiente básico, capaz de apresentar o perfil dos jogadores, seu progresso 

e ferramentas necessárias para engajamento. Podem ser acrescidos links para vídeos de 

treinamentos, exercícios para desenvolver novas habilidades, fórum para os participantes e 

rankings. Não há necessidade de parecer um vídeo game. 

A Figura 9 é uma sugestão para a divulgação do resultado final do programa Motorista 

Premium, a cada mês, com o nome e posição dos vencedores - prática já aplicada pela 

empresa, porém atualmente divulgada apenas em telão nas instalações internas. Nesta 

proposta, cada participante teria diversas opções para consultar seu resultado final e conhecer 

se ganhou ou não o prêmio naquele mês, em sua mão (tela do celular) ou em totens 

espalhados pela empresa, além do telão já utilizado.  
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6.7 A economia na gamificação: formas de recompensas e reconhecimento 

 

Incentivos e recompensas mostram aos jogadores o quanto eles foram bem sucedidos 

em seus desafios, esta é uma etapa essencial na gamificação procuramos apresentar certo 

divertimento para contribuir para uma experiência mais envolvente, com elementos tangíveis 

que são os mais recomendados para programas de recompensa ou oferecidos quando as 

tarefas não geram valor intrínseco para os jogadores, aspectos ligados à autoestima como 

distintivos que celebram suas realizações e capital social, que visam incluir outras pessoas do 

círculo social dos jogadores. 

Nesta proposta, elegemos as seguintes recompensas: 

Elementos tangíveis: manter prêmio mensal em valor monetário, no valor de R$170, 

oferecido em cartão de compras eleito para aqueles que atingirem a pontuação mínima de 90 

pontos na composição dos oito indicadores. Anualmente haverá um prêmio em dinheiro para 

os três motoristas que mais se destacaram durante o ano (melhor pontuação mensal 

acumulada, caso haja empate, os aspectos de segurança serão usados como decisores na 

classificação). Os prêmios serão no valor de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para os respectivos 

primeiro, segundo e terceiro lugar. Além de cinco prêmios no valor de R$ 1 mil cada, para 

serem sorteados durante o evento de premiação que contará com a presença dos cinquenta 

melhores motoristas, além dos três vencedores, reconhecendo os três melhores como 

Motoristas Super Premium. Este modelo já é aplicado na Viação Cometa e foi aproveitado 

nesta proposta por se tratar de boa prática, comparado com os benchmarkings realizado. 

Recomendamos que a premiação anual envolva categorias colaborativas, por filial, para 

estimular a cooperação entre os profissionais. 

Como reconhecimento que agrega valor à autoestima, teremos o ranking de 

classificação dos motoristas jogadores. Por ordem de pontuação nos conjunto dos oito 

indicadores, os motoristas serão classificados e verão sua posição comparada aos demais 

companheiros. Esta mecânica visa manter o motorista envolvido, buscando sempre melhorar 

sua posição – reconhecimento a ser confirmado na pesquisa e grupo de discussão composto 

por motoristas de diversas regiões.  

Neste game, o capital social envolverá: 

 Motoristas premiados no mês poderão enviar dicas de direção segurança e rentável, 

dividindo com os demais aquilo que fez a diferença para torna-lo um vencedor; 

 Vencedores do mês e ano aparecerão no monitor de TV de cada filial, com vídeo foto de 

vencedor, de forma randômica durante todo o mês subsequente ao prêmio; 
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 Vencedores do mês e ano terão suas fotos divulgadas no facebook oficial da empresa, 

recebendo curtidas e compartilhamentos durante todo o mês subsequente ao prêmio; 

Estas recompensas visam à motivação dos motoristas vencedores, podendo ser 

ampliado mensalmente até a família, por meio do próprio aplicativo, comunidades virtuais de 

motoristas, blogs, facebook e outras mídias sociais. 

 

6.8 Jogar, testar e repetir 

 

Antes da solução definitiva, será necessário montar grupo focal para testar este 

modelo, visando obter valiosos feedbacks para conhecer o que funciona bem ou aquilo que 

deve ser alterado. 

Para cumprir esta etapa, os autores recomendam um teste piloto com motoristas da 

filial de Praia Grande, conforme descrito como público alvo no capítulo 7.3. Somente após o 

experimento de no mínimo três meses, poderá haver o lançamento oficial do projeto, com 

grande alarde para envolver 100% dos motoristas da empresa, acompanhado de um robusto 

plano de gestão da mudança considerado como parte do planejamento apresentado no 

próximo capítulo, que deve ser melhorado a partir da observação da aplicação do piloto. 

 

6.9 Planejamento 5w2h 

  

 Neste capítulo apresentaremos o plano de implementação da proposta de solução por 

meio da ferramenta 5W2H. É uma das ferramentas para gestão da qualidade apresentada por 

Deming na década de 50, levando a indústria japonesa a adotar novos princípios de 

administração. O 5W2H serve para criar um plano de ação e acompanhar o progresso na 

implementação de projetos. 

 Os passos descritos na figura demonstram como serão as etapas para teste e 

implementação do modelo de gamificação sugerido pelos autores nesta proposta. 
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Figura 10 - Planejamento da aplicação da proposta de solução, em formato 5W2H 

 

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 
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6.10 Análises de viabilidade 

 

6.10.1 Viabilidade Operacional 

 

Serão disponibilizados treinamentos para os motoristas, tanto presencial com em 

plataformas Android, IOS e Windows. 

Nas garagens serão instalados totens para a utilização da ferramenta, os instrutores que 

atualmente já acompanham o desempenho dos motoristas serão envolvidos, para auxiliar em 

todas as etapas e principalmente no feedback e correção dos comportamentos não adequados.  

Será disponibilizado rede de WI-FI nas garagens para utilização do aplicativo, 

estimulando a consulta dos resultados e programa de segurança atrelado (dicas, quis e mini 

treinamentos EAD). 

 

6.10.2 Viabilidade Técnica 

 

A solução pode ser utilizada em qualquer plataforma Android e IOS, além de qualquer 

plataforma de Windows. Teremos totens instalados com instrutores colaborando na interação 

com a ferramenta e melhor compreensão do feedback e regras da gamificação. 

 

Figura 11 – Analise de viabilidade no setor de Praia Grande 

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 
 

Recomendamos que o projeto seja aplicado como piloto na filia da Praia Grande e 

posteriormente expandido para as demais filiais da Viação Cometa. Durante os meses do ano, 

há sazonalidades ligadas as estações climáticas e alterações de temperatura, alta ou baixa 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Quatidade de motorista (setor 

PGD)
70 67 68 69 66 64 64 64 65 61 58 70 786

Valor por motorista 20,00             20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          240,00            

Total 1.400,00       1.340,00    1.360,00    1.380,00    1.320,00    1.280,00    1.280,00    1.280,00    1.300,00    1.220,00    1.160,00    1.400,00    15.720,00      

Integração, treinamento. Suporte 

inicial
6.000,00       6.000,00        

Customização 6.000,00       6.000,00        

Investimento 13.400,00     1.340,00    1.360,00    1.380,00    1.320,00    1.280,00    1.280,00    1.280,00    1.300,00    1.220,00    1.160,00    1.400,00    27.720,00      

Investimento
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temporada de viagens, e por conta destes fatores, prevemos neste estudo de viabilidade 

oscilação de quilometragem e consequentemente variação na quantidade de motoristas.  

No custo do projeto, prevemos um valor de 20,00 por usuário (motorista), em virtude 

do custo apresentado pelo fornecedor do aplicativo, sendo que quanto maior o número de 

motoristas utilizando, menor será o custo por usuário. 

O programa tem o investimento inicial com treinamentos, suportes e customização. 

Estes valores já estão inclusos as próximas etapas do programa e suas customizações. 

 

Figura 12 – Valores do investimento inicial 

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 

 

Os benefícios financeiros foram calculados, considerando o diesel e redução de 

acidentes.  

Sobre o diesel, espera-se uma melhora de 1%, sendo que gera uma economia de 

aproximadamente 10.000 litros por ano e considerando o preço do diesel a R$2,80 (valor/litro 

na ocasião da escrita deste trabalho), o que resultará em uma economia de R4 30.000/ano. 

Esta variação também ocorre de acordo com o número de viagens por mês, considerando a 

sazonalidade de alguns meses, como por exemplo, janeiro e dezembro onde são os picos das 

férias e alta temporada de viagens. Durante o decorrer do projeto teremos as variações, 

considerando a economia, e a oscilação do preço diesel, temos outros fatores que podem 

influenciar porem estes são os mais agravantes.  

Nos acidentes iremos considerar os dados históricos que já apresentam queda desde o 

início do programa. Sendo que estimamos com o projeto em pleno funcionamento, uma 

redução de 10% a mais que já foi reduzido, ficando em torno de 13%. Neste item também 

temos mais fatores não calculados como maximização da frota. 

Temos também os fatores qualitativos, que interferem no programa, conforme abaixo: 

 

  

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Economia Diesel 2.671,76       2.557,25    2.595,42    2.633,59    2.519,08    2.442,75    2.442,75    2.442,75    2.480,92    2.328,24    2.213,74    2.671,76    30.000,00      

Redução de acidentes 4.000,00       4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    4.000,00    48.000,00      

Beneficios 6.671,76       6.557,25    6.595,42    6.633,59    6.519,08    6.442,75    6.442,75    6.442,75    6.480,92    6.328,24    6.213,74    6.671,76    78.000,00      

Beneficios
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Figura 13 – Valores da interferência no programa 

 
Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 

 

Na análise final de viabilidade, podemos notar um retorno de 50 mil. Apenas no 

primeiro mês ficara negativo, devido ao investimento inicial e no decorrer dos meses o 

programa se pagaria podendo gerar o lucro, além dos benefícios não financeiros. 

 

6.10.3 Analise de viabilidade Viação Cometa 

 

Figura 14 – Analise de viabilidade Viação Cometa 

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 

 

Esta análise foi feita para toda empresa, considerando a expansão da gamificação. 

Podemos perceber que os meses de sazonalidade são os mesmos, e as variáveis de viagem são 

as mesmas. Devido a maior quantidade de motoristas o valor unitário do programa fica menor 

sendo R$ 8,00. O valor de integração e treinamento e customização são o mesmo 

independente da quantidade de motoristas. 

 

Figura 15 – Valores do investimento inicial 

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Investimento 13.400,00    1.340,00      1.360,00      1.380,00      1.320,00      1.280,00      1.280,00      1.280,00      1.300,00      1.220,00      1.160,00      1.400,00      27.720,00      

Beneficios 6.671,76      6.557,25      6.595,42      6.633,59      6.519,08      6.442,75      6.442,75      6.442,75      6.480,92      6.328,24      6.213,74      6.671,76      78.000,00      

Fluxo de Caixa 6.728,24-      5.217,25      5.235,42      5.253,59      5.199,08      5.162,75      5.162,75      5.162,75      5.180,92      5.108,24      5.053,74      5.271,76      50.280,00      

Analise de Viabilidade

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Economia Diesel 16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    16.299,03    195.588,40   

Redução de acidentes 11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    11.500,00    138.000,00   

Beneficios 27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    333.588,40   

Beneficios
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Os benefícios financeiros foram calculados, considerando o diesel e redução de 

acidentes. O diesel teve uma melhora de 0,5% no diesel que gera uma economia de 

aproximadamente 69.900 l por ano e considerando o preço do diesel a 2,80, resultando em 

uma economia de R$ 200.000/ano. Esta variação também ocorre de acordo com o número de 

viagens por mês, considerando a sazonalidade de alguns meses, como por exemplo, janeiro e 

dezembro onde são os picos das férias e alta temporada de viagens. Durante o decorrer do 

projeto teremos as variações, considerando a economia, e a oscilação do preço diesel, temos 

outros fatores que podem influenciar porem estes são os mais agravantes.  

Nos acidentes consideramos os dados históricos que já está em queda com as 

primeiras iniciativas do programa e foi estimado que com o projeto em pleno funcionamento 

ainda teremos uma redução de 10% a mais que já foi reduzido, sendo assim a redução deve 

ficar em torno de 13% eu por coincidência e o mesmo percentual do setor de Praia Grande. 

Neste item também temos mais fatores não calculados como maximização da frota. 

Temos também os fatores qualitativos, que interferem no programa. 

 

 Figura 16 – Valores do investimento inicial  

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 

 

Podemos observar que quando colocamos o montante de toda a empresa o fluxo de 

caixa melhora e muito. E temos um fluxo de caixa 50% maior do que o investimento. Além 

dos ganhos qualitativos e de clima na organização. No futuro temos o próximo passo de 

expansão para todo grupo. 

 

6.11 Análise de riscos 

 

A análise dos riscos e seu plano de mitigação tem uma grande importância sobre o 

sucesso ou não de um projeto. Inúmeros projetos fracassam por falta de gerenciamento de 

riscos. 

Para VERZUH (2001) “toda gestão de projeto é um gerenciamento de risco”, e ele 

alega ainda que “o gerenciamento dos riscos é o trabalho principal de uma gestão de 

projetos”, baseado na visão em que as técnicas de gestão são também técnicas de prevenção 

de riscos. Na prática, os gerentes devem começar a identificar os riscos associados aos 

projetos desde a sua fase inicial. 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Investimento 20.720,00    8.528,00      8.448,00      8.320,00      8.240,00      8.152,00      8.160,00      8.144,00      8.160,00      8.128,00      8.080,00      8.720,00      111.800,00   

Beneficios 27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    27.799,03    333.588,40   

Fluxo de Caixa 7.079,03      19.271,03    19.351,03    19.479,03    19.559,03    19.647,03    19.639,03    19.655,03    19.639,03    19.671,03    19.719,03    19.079,03    221.788,40   

Analise de Viabilidade
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Wideman (1992) nos ensina que o papel do gerenciamento de riscos em projetos se 

resume aos pontos destacados abaixo:  

 Identificar potenciais eventos que possam de alguma forma impactar nos objetivos do 

projeto como um todo;  

 Quantificar o possível impacto de cada um desses eventos em cada uma das áreas de 

conhecimento do projeto; 

 Propor uma Linha de Base dos itens que nãos são controláveis dentro dos projetos;  

 Mitigar os prováveis impactos que possam influenciar os itens controláveis dentro do 

projeto.  

A palavra risco pode, geralmente, ser vista na literatura sob vários aspectos, do 

gerenciamento de riscos à fuga de riscos, do organizacional à mudança cultural e processual 

necessária para uma próspera mitigação dos riscos, riscos estes associados com a mudança 

organizacional (DUDOVA, 2004). Segundo Dudova (2004, p. 1) “riscos pode ser definido 

como sendo qualquer evento que pode adversamente ter influência sobre a performance das 

organizações e impedir esta de alcançar seus objetivos”. Deve-se ressaltar que o risco, além 

de oportunidade, representa incerteza e ambiguidade. 

Já para o IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2007, p.12) o 

conceito de risco é assim definido: 

O risco é inerente a qualquer atividade na vida pessoal, profissional ou nas 

organizações, e pode envolver perdas, bem como oportunidades. Em finanças, a relação risco-

retorno indica que quanto maior o nível de risco aceito, maior o retorno esperado dos 

investimentos. Esta relação vale tanto para investimentos financeiros como para os negócios 

cujo “retorno” é determinado pelos dividendos e pelo aumento do valor econômico da 

organização. 

Abaixo listamos a análise de risco constatada em nosso projeto de gamificação: 

 Competição desleal entre os motoristas; 

 Sistema de App ser incompatível com outros sistemas existentes na empresa; 

 Falta de recursos para desenvolver o projeto (App); 

 Ausência de treinamento adequado; 

 Foco no indicador com mais peso (diesel) em detrimento dos demais; 

 Ausência de liderança efetiva (papel, acompanhamento); 

 Aumentar a pressão/stress. 

 O colaborador entender a gamificação apenas como um jogo, uma brincadeira, não se 

envolvendo como esperado; 



85 
 

 Gerar conflitos e uma competição não saudável entre os colaboradores; 

 Não obter os resultados satisfatórios; 

 Não ser bem aceito pelo público – o motorista se sentir pressionado; 

 Tecnologia terceirizada; 

 Dados da empresa a serem fornecidos a concorrência. 

 

6.11.1 Como mitigar os riscos? 

 

Mitigar significa aliviar, suavizar, e risco significa ameaça, probabilidade de perigo, 

perda ou dano. Quando mitigamos os riscos de um projeto para a nossa empresa estamos 

deixando de forma clara todas as informações de impacto que esses riscos podem trazer para 

a organização. Com isso conseguimos reduzir as falhas, erros e prejuízos para a organização. 

O modelo de gerenciamento de risco em projetos de inovação, proposto por 

KERZNER (1994), é composto de quatro etapas:  

1) Avaliação – tem o objetivo de identificar e classificar as áreas potenciais de risco 

(técnica, logística, financeira, impacto ambiental, etc.).  

2) Análise – etapa em que se determina a probabilidade de ocorrência do risco e as 

consequências à ele associadas (análise de redes, delphi, etc.). Aqui se procura detectar as 

causas, efeitos e magnitudes dos riscos potenciais identificados e opções alternativas.  

3) Tratamento – refere-se a procedimentos para reduzir a controlar o risco (assumir, 

transferir, …).  

4) Aprendizado – a experiência é um excelente mestre na identificação e redução de 

riscos e o aprendizado deve incluir procedimentos para documentação do gerenciamento, 

calibrando as diversas técnicas e a percepção do gerente do projeto para futuros 

empreendimentos. O acompanhamento e eventuais ajustes durante a implementação é outro 

ponto importante a ser considerado 

Consideramos algumas ações importantes para conseguirmos evitar impactos ruins no 

projeto. 

Treinamentos e conscientização sobre o que é gamificação e sua importância para 

melhorar o resultado como um todo, inclusive a performance do trabalho do próprio 

motorista e seus colegas. 

Acompanhamento dos resultados em tempo real, ter clareza na apresentação dos 

dados e de forma correta.  



86 
 

Prever em contrato com a terceirizada do aplicativo cláusulas que resguardem a 

empresa em caso de falência ou outro acontecimento que possa vir a impedir a continuidade 

do funcionamento do mesmo e prever uma cláusula de confidencialidade. 

 

6.11.2 Stakholders 

 

Para Freeman (2010) o conceito de Stakeholder refere-se a “qualquer grupo ou 

indivíduo que pode afetar ou ser afetado, pelo alcance dos propósitos de uma firma” 

(FREEMAN, 2010. p. 46). A palavra Stakeholder é de origem inglesa formada pela 

composição dos substantivos stake, que em sua tradução popular pode ser entendido como 

bastão, estaca ou poste e holder, pode ser entendido como a pessoa que segura ou possui algo. 

Quem são os Stakeholders do Projeto? 

 Acionistas (maximização de lucros); 

 Colaboradores (diminuição dos custos / maior participação nos resultados / mais 

satisfação no serviço / maior engajamento); 

 Clientes (reflexo no preço dos serviços);  

 Fornecedores (mercado). 

Figura abaixo define os principais canais de relacionamentos e importância de cada um destes 

grupos: 

 

Figura 17 – Mapa Stakeholders 

 
Fonte: Criada pelos autores TCC, junho de 2018. 

 

Abaixo a matriz Poder x Interesse dos stakeholders deve ser aplicada para identificar 

as partes interessadas e a forma como serão gerenciados, facilitando as estratégias que serão 

adotadas com cada parte interessada: 
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Figura 18 – Matriz para partes interessadas de poder e interesse 

 

Fonte: Google imagens, junho de 2018. 

 

6.12 Cronograma de implantação 

 

A seguir veremos o cronograma com todas as fases de implantação da proposta de 

solução. 

 

Figura 19 – Cronograma de implantação 

 

Fonte: Criada pelos autores TCC, maio de 2018. 

 

  



88 
 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

É pertinente afirmar a importância da gestão de pessoas para estratégia organizacional, 

logo concluímos que gamificação é uma forma para contribuir com o sentimento de trabalho 

significativo. Ao mostrar para o motorista a importância do seu papel, dar metas e métricas 

claras, bem como recompensas que fazem sentido para os mesmos, este público aumentará o 

nível de engajamento com os resultados esperados pela empresa por entenderem que uma 

parcela destes resultados (a direção segura e rentável) está na mão deles e de ninguém mais, 

nem mesmo do presidente. Essa abordagem dá clareza para cada nível e por fim aumenta a 

própria satisfação com o trabalho, ao perceber que cumpriu bem o seu papel. 

Ao aumentar a satisfação interna dos motoristas, os fatores de estresse naturais da 

profissão são sentidos com menor intensidade devido ao elevado nível de contribuição. 

Competir por meio do desempenho individual e colaborar enquanto equipe de cada 

filial é um bom modelo de coopetição e ajudará a obter bons resultados ligados a direção 

segura e rentável, além de promover ajuda mutua reconhecimento e motivação entre pares 

motoristas. 

A gamificação acompanha o desempenho individual que é premiado financeiramente, 

porém a soma dos pontos pode considerar a colaboração entre os motoristas da mesma filial, 

fortalecendo práticas para promover a colaboração necessária para manter toda equipe 

engajada, por meio de incentivo mutuo, fortalecendo as recompensas intrínsecas - coopetição. 

A relevância na escolha deste tema se justifica por gerar benefícios para todos 

stakeholders, sendo a execução orientada priorizando o conjunto para três processos: pessoas, 

estratégia e operações, onde a empresa se posiciona no mercado com diferencial competitivo, 

atingimento dos resultados financeiros, alinhamento dos processos empresarias, longevidade 

empresarial e satisfação do funcionário. 

Uma aplicação em formato piloto na filial estudada (Praia Grande) pode contribuir 

para corrigir os pontos que forem necessários, visando jogar, testar e repetir, para melhorar a 

ferramenta com o feedback dos motoristas e melhorar a experiência para então replicar à toda 

Viação Cometa. 

O modelo digital de recompensa é muito adequado para a função de motorista, uma 

vez que devido ao modelo de trabalho, raramente o profissional está presente fisicamente nas 

instalações da empresa, assim o modelo virtual permite incentivá-lo onde ele estiver. Os 



89 
 

modelos de engajamento presencial apresentam menor efetividade uma vez que estes 

funcionários ficam pouco ou nenhum tempo nas instalações físicas das empresas. 

Como proposta e recomendações futuras, acreditamos ser importante: 

 Expandir a gamificação para outras funções nas empresas de transporte de 

passageiros; 

 Desenvolver novas pesquisas que deem continuidade no estudo do tema; 

 Enriquecer o aplicativo com sistemas de inteligência que ofereça informações em 

tempo real e melhore a produtividade da empresa. 

 Realizar gestão por indicadores de desempenho ou KPIs (Key Performance 

Indicators) de forma eficiente a acompanhar os caminhos que o projeto tem seguido. 

As empresas podem melhorar a produtividade e consequentemente a lucratividade 

consideravelmente, aumentando a coopetitividade (competição X cooperação), além de dispor 

de ferramentas e relatórios que permitem a todos acompanharem todo o processo. 

Espera-se que este modelo apresentado possa servir como exemplo, reflexão ou estudo 

para demais empresas de transporte de passageiro e outros seguimentos, mas principalmente, 

para as empresas que possuam características semelhantes. Pretende-se incentivar as reduções 

de custo no transporte neste serviço e consequentemente, agregar melhorias aos 

colaboradores, Stakeholders e também ao meio-ambiente, contribuindo para uma sociedade 

mais sustentável. 
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