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RESUMO 

 

Em um mundo cercado pelas incertezas e velocidade das mudanças provocadas pela 4ª 

Revolução Industrial e movido pela interação digital, em que o homem se sente ameaçado 

pela máquina ao mesmo tempo que estarrece diante de todo o avanço que transforma e agiliza 

as relações ao seu redor, as organizações precisam se reposicionar diante da forma como 

pensam a sua gestão de pessoas, buscando quais as melhores práticas que possam contribuir 

para o protagonismo de seus recursos humanos. Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral 

determinar quais as melhores estratégias de engajamento e comunicação em relação ao perfil 

do time de campo de uma empresa de transporte rodoviário de cargas, para que se possa 

identificar os principais elementos e instrumentos que devem estar presentes na construção de 

uma ferramenta digital para esse fim. A pesquisa é de natureza qualitativa, sendo, quanto aos 

objetos, um estudo que se caracteriza como descritivo, através de um estudo de caso em uma 

empresa de transporte rodoviário de carga a granel. É, por fim, um estudo voltado para a 

construção de um projeto aplicativo. Como resultados de acordo com o perfil do time de 

campo da empresa, sua familiaridade e expectativas, foi detectado que os elementos que 

devem constar em uma ferramenta digital para que ela engaje o time e crie uma comunicação 

colaborativa entre empresa e colaboradores, devem ser implantados em um processo gradual 

que atenda, respectivamente, a três fases: primeira fase, trabalhe a relação do colaborador com 

ele mesmo; na segunda, trabalhe a sua relação com os outros (equipe), e, por fim, na terceira 

fase, trabalhe a relação do colaborador com as operações da empresa. Essas fases e elementos 

garantem a melhor adesão do time, porque fazem com que os colaboradores se sintam 

protagonistas do processo, abrindo caminho para uma comunicação colaborativa e de 

engajamento do time. Nesse sentido, o instrumento mais indicado é o uso de um aplicativo 

por sua acessibilidade e baixo custo diante de outras tecnologias, desde que seu 

desenvolvimento siga as três fases recomendadas fazendo em cada uma delas o uso de 

funcionalidades de gamificação e assistente virtual, como descrito neste projeto.  

 

Palavras-chave: Perfil do time de campo. Comunicação. Engajamento. Ferramentas digitais. 

 



ABSTRACT 

 

In a world surrounded by the doubts and quickness of the changes caused by the 4th industrial 

revolution, and moved by digital interaction, where man feels himself threatened by the 

machine and at the same time, he trembles in front of all the progress that molds and speeds 

up the world around him, the organizations need to reposition themselves towards the way 

they think its personnel management, looking for better ways to contribute for the main role 

of its human resources. Therefore, this research has the goal to determine the best strategies to 

engage and communicate with the field team of a road carrier enterprise, so it’s possible to 

identify the main elements and instruments to be used to develop a digital tool for this 

purpose. A qualitative research type was used, as for the objects a study characterized as 

described through a case study of a road bulk cargo carrier enterprise. Finally, this study aims 

for the development of a mobile application. In the results, according to the team field’s 

profile, its familiarity and expectations, it was noticed that the elements which must be used 

in a digital tool so it can engage with field team and, also, create a collaborative 

communication between the company and its staff, must be implemented gradually during 

three phases: the first phase works out the relationship between the employee and himself, the 

second phase works out the relationship between the employee and his colleagues (team), and 

the third phase works out the relationship between the employee and the company’s 

operations. These phases and elements guarantee the optimal team acceptance, because it 

makes the employees feel like they are the main character of the process, leading for a 

collaborative communication and team engagement. Thus, the most fit tool is the use of a 

mobile application due its accessibility and low cost compared to others technologies. As long 

as its development follows the three advised, making use of gamification and virtual assistant 

in each one of them, as described in this project.   

 

Keywords: Team field profile. Communication. Engagement. Digital tools. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

Sabe-se que muito tem sido falado sobre a complexidade da sociedade contemporânea 

e os desafios constantes a que estão sujeitas as organizações e todos os indivíduos que as 

compõem. Situar a sociedade onde se está inserido constitui condição sine qua non para 

análises de cenários cujas leituras são objeto de interpretações para a construção de 

diagnósticos situacionais, bem como constituem subsídios indispensáveis no processo do 

planejamento e da gestão estratégica da comunicação para a Gestão de Pessoas.  

Neste sentido, não adianta as organizações utilizarem simplesmente as poderosas 

armas das novas tecnologias da informação e da comunicação, por modismos, sem antes 

terem consciência das bases que irão justificar a escolha de determinadas ferramentas digitais. 

Essas reflexões serão tratadas nesta pesquisa no que se refere em especial ao setor de 

transporte rodoviário de cargas. 

Esse modal de fundamental importância para a economia do país é prestador de 

serviços-base para a indústria e o comércio. Tem como característica a concorrência 

extremamente acirrada. Sendo assim, é extremamente relevante ressaltar a importância do 

fator humano para o setor de serviços, mencionando que a tecnologia de maneira 

independente e desassociada desse fator não representa o desempenho corporativo ou a 

lucratividade de uma empresa de serviços. Afinal, nesse setor em especial, as habilidades e 

capacitações dos funcionários desempenham um papel central. 

É evidente que toda a atividade logística depende de uma série de elementos para que 

ocorra com excelência de resultados, referindo-se aqui a aparatos tecnológicos, espaço físico 

suficiente, maquinário adequado, veículos de qualidade, entre outros. Contudo, um gestor do 

segmento de transportes e logística deve ter em mente que nada disso será suficiente se não 

tiver um time de colaboradores com conhecimento e motivado em seu trabalho. 

Os prestadores de serviço do segmento de transporte rodoviário de cargas enfrentam 

uma série de desafios, que incluem o complexo e caro processo de venda dos serviços, as 

dificuldades na obtenção de pessoal qualificado, o custo associado ao desenvolvimento de 

sistemas de informação e as intensas pressões por redução de preços. 

Em vista desse cenário dinâmico, o do segmento de cargas rodoviárias a granel 

enfrenta rotineiramente alguns contratempos no trajeto até a entrega da carga no seu destino. 

O sucesso da jornada de trabalho depende de todos os protagonistas da cadeia de transportes, 

o que demanda muita flexibilidade do profissional, engajamento com o processo, capacidade 
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de planejamento e fidelidade aos prazos. Para que esse profissional consiga executar seu 

trabalho com nível de excelência, cumprindo metas e atendendo aos fluxos de manutenção, é 

preciso que ele seja parceiro da sua empresa, que tenha capacidade de operar a máquina sem 

comprometer a segurança e que consiga cumprir a agenda de manutenções de forma 

otimizada, e isso pede engajamento e comunicação colaborativa. 

Como o time de colaboradores de empresas de transporte rodoviário de cargas está 

sempre em campo, existe uma dificuldade a mais para estabelecer essa comunicação, o que 

tem sido minimizado pelo uso de sistemas digitais que controlam uma série de dados 

pertinentes ao desempenho operacional dos veículos. Existe uma narrativa de baixa adesão 

dos colaboradores em relação ao preenchimento adequado de relatórios dentro desses 

sistemas, muito em virtude da dificuldade do próprio colaborador devido a sua formação 

ineficaz quanto ao uso dessas ferramentas, e também porque se sentem mais controlados do 

que beneficiados pelas tecnologias empregadas.  

Com base no exposto, a questão norteadora da  pesquisa é: quais elementos devem 

estar presentes em uma ferramenta digital para que esta seja capaz de criar engajamento e 

comunicação colaborativa entre a equipe de campo e a empresa de transporte rodoviário 

de cargas?  

Visando responder ao questionamento proposto, buscou-se, através do objetivo 

geral do estudo, determinar quais as melhores estratégias de engajamento e comunicação em 

relação ao perfil do time de campo de uma empresa de transporte rodoviário de cargas, para 

que se possam identificar os principais elementos e instrumentos que devem estar presentes na 

construção de uma ferramenta digital para esse fim. 

Desta forma, como objetivos específicos, buscou-se analisar a importância da 

confiança nas relações entre líderes gestores e o time como acelerador de performance; 

analisar o perfil do colaborador que atua no time de campo do transporte rodoviário de cargas 

no país; contextualizar o uso de ferramentas digitais como recursos de comunicação nas 

organizações empresariais e analisar o perfil do time de colaboradores da empresa objeto do 

estudo de caso. 

Na sequência do trabalho será realizada uma contextualização da temática dentro 

da base conceitual da pesquisa com a análise da importância do transporte rodoviário de 

cargas no cenário nacional; do perfil do caminhoneiro brasileiro e seus desafios; da 

gestão de pessoas no cenário atual das organizações e da sociedade contemporânea, assim 

como da contextualização do uso de ferramentas digitais na comunicação em 

organizações.  
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O capítulo seguinte apresenta a metodologia da pesquisa, as técnicas, critérios e 

processos que direcionam o estudo, assim como possibilita o alcance dos objetivos 

propostos, organizando e dimensionando este Projeto Aplicativo. Esta pesquisa tem uma 

abordagem descritiva, através de um estudo de caso em uma empresa de transporte 

rodoviário de cargas que atua na região Nordeste brasileira, nos Estados de Ceará e Rio 

Grande do Norte. Sendo ela de natureza qualitativa, na fase exploratória se utilizou uma 

pesquisa bibliográfica e documental, posteriormente fazendo uso de técnicas de coleta de 

dados através de pesquisa de campo e benchmark.  

A seguir, o próximo capítulo é dedicado a levantamento, análise de setor e 

descrição da realidade atual da empresa Gideão Logística e Transportes, escolhida para o 

estudo de caso.  

Na sequência é apresentado o capítulo que trata da proposta de solução deste 

Projeto Aplicativo bem como a sua análise de viabilidade e cronograma de execução. Por 

fim, são feitas as considerações finais, compostas por uma síntese do que se obteve em 

termos de soluções e propostas ao desenvolvimento do objeto de estudo bem como por 

recomendações fora do escopo deste projeto, mas que podem ser úteis como oportunidades 

de melhoria. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

Antes de dar início ao estudo em questão, é pertinente a formatação de uma base 

conceitual sobre o tema abordado para que se possa desenvolver uma compreensão 

fundamentada quanto aos resultados da pesquisa, e, portanto, o referencial teórico se torna 

elemento essencial. Neste artigo, buscou-se a leitura de estudos de Katzenbach (2001), Covey 

(2017), Magaldi (2018), Burke (2015), dentre outros autores não menos importantes, e os 

anuários da Confederação Nacional de Transportes (CNT). 

 

2.1 O Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil 

 

O Brasil possui uma diversificada rede de sistemas de transporte, que, somados, 

contribuem com o desenvolvimento econômico e a integração do território nacional. Nesse 

sentido, os tipos de modais disponíveis se complementam de forma a permitir o escoamento 

de produtos e o trânsito de pessoas entre as regiões do país. Entre cada um dos modais, a 

saber: transporte aéreo, aquaviário, ferroviário, dutoviário, público urbano e rodoviário, 

existem vantagens e desvantagens na sua utilização, o que torna importante realizar a escolha 

entre o modal que seja mais rentável e que maximize a operação logística para cada produto 

ou serviço. Às vezes isso acaba sendo solucionado através de um transporte em um sistema 

multimodal ou intermodal, sendo que ambos apostam no uso de diferentes modais de 

transporte utilizando-se meios terrestres, aquáticos e aéreos ao longo de seu processo com a 

intenção de cobrir a necessidade de cada mercado, isto porque, em cada localidade, há uma 

dificuldade diferente em questão de disponibilidade de transporte. 

Além da sua importância no desenvolvimento da nação, o setor de transportes 

representa cerca de 60% do custo total logístico em grande parte das organizações, o que o 

torna fundamental em relação ao desempenho de diversas dimensões do Serviço ao Cliente 

(BARAT, 2007). E mesmo a despeito do avanço de tecnologias que hoje permitem a troca de 

informações em tempo real, o transporte ainda continua sendo fundamental para se atingir o 

objetivo logístico, que se caracteriza por ser o produto certo, na quantidade certa, na hora 

certa, no lugar certo e ao menor custo possível. Assim sendo, pode-se concluir que o 

transporte se torna um dos principais fatores de produção na economia.  

No Brasil, a área de transportes tem forte impacto tanto para seu desenvolvimento 

quanto para o Produto Interno Bruto (PIB), e segundo dados do ILOS (Instituto de Logística e 
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Supply Chain, 2017), esse impacto corresponde a 12,7% de custos logísticos, sendo que, 

destes, a maior parte é oriunda dos custos em transporte, respectivamente, 6,8% do PIB, 

seguida por custos de estoque (4,5%), armazenagem (0,9%) e, por fim, o administrativo com 

0,5% do PIB.  

E quando se trata do modal de transporte de carga rodoviário, foco desta pesquisa, sua 

participação na matriz de transporte nacional apresenta, ainda hoje, grande impacto e 

importante contribuição para o crescimento e desenvolvimento econômico do país, como 

explicam Lobo e Alvarenga (2020): “A matriz de transportes do país, como todos sabem, é 

fortemente dominada pela participação do modal rodoviário”. E essa predominância é 

decorrência do modelo implantado no período do governo Juscelino Kubitschek, em que 

governar era sinônimo de abrir estradas. (RIBEIRO; HENRIQUE; CORDEIRO, 2011).  

Mesmo que a tendência entre 2016 a 2018 tenha mostrado que esse modal vem 

perdendo força, o transporte rodoviário ainda é dominante na matriz nacional, como 

apresentam Lobo e Alvarenga (2020) no Gráfico 1. Analisando os dados do Gráfico, percebe-

se que o modal rodoviário ainda tem forte impacto na logística de transporte do país, com 

62,8% de utilização, em 2016, para 60% em 2018, uma queda de 2,8% diante de utilização 

superior a 50% em relação aos demais modais. 

 

Gráfico 1 – Evolução da matriz de transporte de cargas do Brasil, de 2016 para 2018 em 
TKUS 

 
Fonte: Lobo e Alvarenga (2020).  

 

Lobo e Alvarenga (2020) complementam:  

 

Em 2018, as rodovias tiveram a menor representatividade de toda a série histórica, 
perdendo espaço para o modal ferroviário e a cabotagem. Muito disso se deve à 
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tabela mínima de fretes, que elevou ainda mais o já oneroso custo do modal 
rodoviário. Também é possível destacar o incremento da produção agrícola, que em 
2018 teve 55% do seu volume escoados por ferrovias e hidrovias. No entanto, esse 
valor de 60% atribuído ao modal rodoviário ainda é muito elevado quando 
comparado a outros países.  

 

Entretanto, mesmo diante de sua expressiva contribuição e à forte dependência do país 

em relação ao setor, o modal de cargas rodoviárias brasileiro ainda possui inúmeras variáveis 

que prejudicam sua otimização. E para sanar ou minimizar esse impacto negativo, é 

necessário que sejam realizados investimentos estratégicos nos seguintes quesitos: melhoria 

das condições das rodovias, redução dos roubos de cargas e investimentos na qualificação e 

atração de mão de obra jovem para a natural substituição dos profissionais ao longo do tempo. 

Quando se trata do roubo de cargas Santos e Rosa (2012) ainda afirmam que esse 

problema se transformou em um caso de segurança pública pelo fato de afetar diretamente a 

economia e dificultar a produção, visto que gera um aumento dos custos com seguro de 

transporte de carga e exerce influência no risco-Brasil. 

Em relação à infraestrutura, os problemas permanecem, e segundo dados da CNT 

(Confederação Nacional do Transporte), o modal rodoviário, apesar de ser responsável pela 

movimentação de mais de 60% das mercadorias e de mais de 90% dos passageiros: 

 

[...] enfrenta graves problemas com a baixa qualidade da infraestrutura no Brasil: 
apenas 12,4% da malha rodoviária é pavimentada. A frota, por sua vez, aumentou 
63,6% no período de 2009 a 2017, chegando a quase 100 milhões de veículos em 
circulação no Brasil. (ANUÁRIO CNT DO TRANSPORTE, 2018).  

 

Sendo o setor de carga rodoviário o modal mais utilizado na matriz de transporte 

brasileira, a falta de investimentos nesse segmento é extremamente prejudicial ao país, 

principalmente quando se sabe que o custo do transporte é parte fundamental na formação do 

preço dos bens, fazendo com que a baixa qualidade da infraestrutura de transporte impacte 

diretamente a sociedade de forma geral.  

Ao contrário, entretanto, ou seja, através de uma infraestrutura de transporte adequada, 

o modal rodoviário é capaz de potencializar os setores produtivos, favorecendo uma maior 

integração e minimizando o tempo gasto em trânsito, elevando, assim, o bem-estar da 

sociedade, como colocam Banister e Berechman (2001 apud BETARELLI JUNIOR, 2007,  

p. 45): 

 

[...] uma adequada infraestrutura de transporte é condição necessária para o 
desenvolvimento de um país ou região, visto que é indispensável uma rede bem 
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estruturada de transportes para induzir à maior integração intersetorial e regional em 
toda a economia de uma nação.  

 

Como já mencionado anteriormente, cerca de 60% de toda a carga que é transportada 

no Brasil é levada pelas rodovias, e a greve dos caminhoneiros de 2018, também chamada de 

Crise do Diesel, alertou a sociedade sobre o quanto esse modal é importante para o Brasil e 

quanto o país ainda é dependente do setor rodoviário de carga. Pode-se perceber que, apesar 

dessa grande dependência, o país ainda possui uma malha viária precária. E isso se reflete nos 

problemas diários enfrentados pelos profissionais que trafegam pelas estradas nacionais e que 

enfrentam em suas rotinas buracos, falta de sinalização, rodovias sem asfalto, entre outros 

problemas de infraestrutura.  

Um exemplo da tamanha precariedade e dificuldades encontradas na infraestrutura do 

setor está exposta nos dados apresentados pela revista Época Negócios (2017). A matéria traz 

o ranking dos 57 países em que fazer transporte de carga rodoviário é mais arriscado. São 

dados obtidos através da pesquisa realizada pelo comitê de transporte de cargas do Reino 

Unido, o Join Cargo Committee, e que apresenta a seguinte constatação em relação ao Brasil: 

“O país só perde para regiões conflagradas e em guerra, como Síria, Líbia, Iêmen, 

Afeganistão e Sudão do Sul”. (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2017). 

Se não bastassem os problemas de infraestrutura existentes e o perigo nas estradas, 

ainda é importante ressaltar que com a popularização da internet e a consequente 

globalização, o maior desafio para as empresas de transporte de carga nacionais é oferecer um 

serviço de alta qualidade que consiga competir com marcas internacionais. 

A tecnologia na era digital é fator relevante no desempenho de todo o setor produtivo, 

e não seria diferente no setor de transporte de rodoviário de cargas, todavia, essa se torna 

muitas vezes um obstáculo que as empresas brasileiras têm que superar. Isto porque a busca 

por resultados demanda a contratação de mão de obra qualificada e especializada. E esse fator 

tem se transformado em uma das principais dificuldades para as empresas de transporte, que 

precisam contratar motoristas competentes ao volante, mas que saibam também trabalhar com 

relatórios digitais e outras ferramentas tecnológicas. A escassez de demanda com essas 

qualificações tem se tornado hoje um desafio aos gestores de recursos humanos.  

A tecnologia, ao mesmo tempo que abriu caminho para a otimização de dados, 

resultados e recursos, lançou todo e qualquer profissional em uma nova era digital. Dessa 

forma, Silva Filho (1994, p 88) explica que, para se integrar ao contexto atual e exercer 

eficazmente um papel na atividade econômica, o indivíduo tem que, no mínimo, saber: 

 



19 
 

[..] ler, interpretar a realidade, expressar-se adequadamente, lidar com conceitos 
científicos e matemáticos abstratos, trabalhar em grupos na resolução de problemas 
relativamente complexos, entender e usufruir das potencialidades tecnológicas do 
mundo que nos cerca. E, principalmente, precisa aprender a aprender, condição 
indispensável para poder acompanhar as mudanças e avanços cada vez mais rápidos 
que caracterizam os ritmos das sociedades modernas.  

 

Esses desafios levantam questões fundamentais quanto ao perfil do profissional 

adequado para trabalhar no transporte rodoviário de cargas e quem são hoje os profissionais 

que atuam e estão disponíveis para atuar no setor. Assim, algumas questões necessitam de 

pesquisa e respostas, tais como: Qual é o perfil atual do profissional que senta atrás do 

volante? Qual é em média a sua escolarização? Ele está apto a lidar com a tecnologia 

embarcada nos veículos e com as demandas a ele propostas? Como é o dia a dia e a vida do 

caminhoneiro brasileiro pelas “estradas da vida”?  

Sendo assim, é fundamental, antes mesmo de se abordarem questões sobre 

comunicação colaborativa e engajamento desse time de campo com suas empresas, buscar 

respostas a essas questões para que se possa traçar um perfil dessa desmanda e apontar suas 

necessidades, fraquezas e forças na condução da logística de cargas rodoviárias que interliga 

um país de proporções continentais.  

 

2.2 Vida de Caminhoneiro: o perfil do motorista de caminhão brasileiro 

 

Eu conheço cada palmo desse chão 
É só me mostrar qual é a direção 

Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas 
Viajar é preciso, é preciso 

Com a carroceria sobre as costas 
Vou fazendo frete cortando o estradão 

Eu conheço todos os sotaques 
Desse povo todas as paisagens 

Dessa terra todas as cidades 
Das mulheres todas as vontades 

Eu conheço as minhas liberdades 
Pois a vida não me cobra o frete 

Por onde eu passei deixei saudades 
A poeira é minha vitamina [...] 
A mulher e os filhos esperando 

Sinto que me morde a boca da saudade 
E a lembrança me agarra e profana 

O meu tino forte de homem 
E é quando a estrada me acode [...] 

 
(Renato Teixeira. Frete)  
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De acordo com o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 

(RNTRC), atualmente, o Brasil possui uma frota estimada em 1.871.891 veículos de carga, 

sendo que, desse total, 1.149.663 estão nas mãos de empresas, 697.720 com os autônomos e 

24.508 são cooperativas (CNT, 2019). Mas quem são os motoristas responsáveis por conduzir 

tantos veículos?  

A CNT realizou uma pesquisa recente intitulada: Perfil dos Caminhoneiros em 2019, e 

após ouvir 1.066 caminhoneiros (autônomos e empregados de frota), em todas as regiões do 

Brasil, criou um banco de dados que permite identificar características do perfil desses 

profissionais. Logo de saída, a pesquisa já aponta que os motoristas de hoje são bem 

diferentes de algumas décadas atrás. Sendo eles peças-chave nos negócios das empresas e ou 

autônomos, a pesquisa apontou que esses profissionais já estão sentindo a necessidade de se 

aperfeiçoarem para aumentar a rentabilidade, manterem-se competitivos diante da grande 

oferta e conseguirem boas oportunidades de frete (CNT, 2019).  

A pesquisa mostrou que a maioria esmagadora desse universo de profissionais é 

composta por homens, apenas 5% das entrevistadas na pesquisa eram mulheres. Desta feita, 

uma profissão em um reino predominantemente masculino é por si só um fator desafiador 

para atrair a mão de obra feminina, primeiro fator limitante na expansão da demanda.  

Um bom exemplo é a reportagem de Contaifer e Menezes (2018. Entre as 

entrevistadas está a caminhoneira Sandra Sasinski, que cumpre a rota de 1.400 km de 

Luziânia (GO) a Conceição da Feira (BA), e sozinha, percorre 11.200 km a cada mês pelas 

rodovias do Brasil. 

A caminhoneira Sandra Sasinski inicia a entrevista citando Simone de Beauvoir. “Não 

se nasce mulher, torna-se mulher”, isto para começar “[...] a explicar como enfrentou 

machismo, ameaças de agressão, tragédias pessoais, medo de assalto, violência física e se 

estabeleceu como caminhoneira há 12 anos” (CONTAIFER; MENEZES, 2018). 

Uma das pioneiras na profissão foi Nahyra Schwanke, hoje com 88 anos, e fonte de 

inspiração de outra entrevistada, a mineira Andréia Damasceno de 33 anos, que também vive 

na estrada percorrendo o Sudeste carregando 45 toneladas de ferro-gusa, carvão e cal. 

Segundo ela:  

 

A vida nas rodovias, no comando de grandes máquinas, representa a liberdade de 
acordar em uma cidade e dormir em outra e as possibilidades de conhecer gente de 
todo jeito e de aprender, em primeira mão, como funciona o país, apesar da solidão e 
dos contratempos pelo caminho. (CONTAIFER; MENEZES, 2018).  
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No Brasil, eram, em 2018, 182.376 cidadãs habilitadas a dirigir caminhões, segundo o 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran, apud CONTAIFER; MENEZES, 2018). Elas 

correspondiam a 6,5% do total de quase 3 milhões de profissionais com carteiras das 

modalidades requeridas para esse tipo de condução, o que representa uma minoria em um mar 

de homens. 

Para agravar o fato, há ainda o fator distribuição dessa mão de obra feminina no 

território nacional, havendo uma enorme discrepância setorial conforme apresenta a Figura 1, 

em que se pode perceber que as regiões Norte e Nordeste são ainda mais carentes da presença 

de motoristas mulheres. 

 

Figura 1 – 5 estados com mais mulheres habilitadas para dirigir caminhões no Brasil  

 
Fonte: Dados Denatran (apud CONTAIFER; MENEZES, 2018).  

 

Segundo dados da reportagem supracitada, a mulher que decide levar a vida na estrada 

precisa de força física para dar conta do dia a dia, como tirar e colocar lonas nas carrocerias, 

manobrar máquinas enormes, e ainda desenvolver uma percepção aguçada para identificar os 

problemas mecânicos de seus veículos e as “armadilhas” na pista. Para as mulheres dessa 

profissão há uma exigência a mais, aprender a calcular as paradas no trajeto, sempre 
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preocupadas com a segurança. “Muitas estiveram sob a mira de armas durante roubos de 

carga e criaram estratégias próprias na tentativa de se protegerem de assédio e violência 

sexual”. (CONTAIFER; MENEZES, 2018). Silva (2016, p. 129) ainda complementa:  

 

Ora restritas por suas condições fisiológicas quando sua força física poderia 
dificultar a realização de determinada atividade, ora aprisionadas pelos estereótipos 
de gênero, os quais definiam sua personalidade (delicada, emotiva e cuidadora) e 
suas áreas de atuação (mundo doméstico) [...]. Assim, a mulher motorista de 
caminhão, transitando por mundos “masculinos” e “femininos”, ainda precisa 
enfrentar, diariamente, contextos de discriminação social e sexual, dentro e fora do 
seu trabalho. 
 

Diante de muitos desafios dessa profissão, a pesquisa da CNT: Perfil dos 

Caminhoneiros em 2019, fornece um perfil valioso do motorista de carga rodoviária no país 

no que tange a entender quem são esses profissionais, sua formação, onde atuam e quais são 

seus pontos fortes e suas fraquezas. E toda essa informação serve como suporte para ações 

tanto governamentais como da iniciativa privada no sentido de atuar na construção de uma 

contínua melhoria do setor, das condições de trabalho e da maximização das operações. 

A Tabela 1, conforme pesquisa da CNT (2019), mostra que a maioria dos entrevistados 

estão entre 40 e 59 anos, o que os coloca na faixa da geração X, um grupo de indivíduos que 

experimentaram a grande prosperidade do pós-guerra e hoje estão próximos da aposentadoria.  

 

Tabela 1 – Idade média dos caminhoneiros do país 

Faixa etária 
Tipo de caminhoneiro Total de 

caminhoneiros 
Autônomos Empregado de Frota 

Até 29 anos 7,6 11,6 8,9 

30 a 39 anos 21,4 37,3 26,6 

40 a 49 anos 29,6 29,5 29,6 

50 a 59 anos 25,2 14,5 21,7 

60 anos ou mais 16,2 7,1 13,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 

 

Zemke (2008) afirma que a geração X procura informações e flexibilidade e repudia a 

supervisão rigorosa. Além disso, confia menos nos outros em relação a seus antecessores, os 

Boomers, bem como o foco também mudou em relação à geração anterior, porque a Geração 

X tem na família seu centro focal, sendo que esta desempenha um papel fundamental para 
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esses profissionais, tornando-se o elemento que ajudará a preparar o caminho a ser seguido 

pela próxima geração, a Y.  

Os integrantes da Geração X são, segundo Benson (2000), mais interessados em 

ganhos de oportunidade e podem ser mais cínicos e individualistas, além de menos leais às 

organizações, isto porque são mais afeitos às mudanças e mais inclinados a deixar uma 

empresa em troca de desafios e melhores recompensas. Menos suscetíveis à autoridade 

formal, os indivíduos da Geração X são mais dependentes de feedbacks e mais preocupados 

com seus objetivos pessoais e com o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. 

Então, estar na estrada, distante da família, em longas jornadas pode ser um desafio e 

um motivo de apreensão e ansiedade para grande parte dos motoristas que se enquadram 

nessa faixa etária. Sendo assim, achar soluções que minimizem esse impacto deve ser um 

indicador que os gestores do setor devem buscar solucionar e/ou minimizar. 

 Outra característica relevante apontada pela pesquisa, representada na Tabela 2, é 

sobre o grau de escolarização dos profissionais caminhoneiros, o que mostra que 38,5% da 

amostra da pesquisa da CNT (2019) está na faixa de escolarização do ensino médio completo 

e/ou incompleto; 2,3% têm superior completo, e 55,9%, ou seja, mais da metade da amostra 

dos entrevistados têm escolarização de nível fundamental completo e/ou incompleto, e uma 

pequena fatia ainda sem instrução (1%) entre alfabetizados e não alfabetizados. 

 

Tabela 2 – Grau de escolarização dos caminhoneiros do pais 

Escolaridade 

Tipo de caminhoneiro 
Total de 

caminhoneiros Autônomos 
Empregado 

de Frota 

Sem instrução (não alfabetizado) 0,6 - 0,4 

Sem instrução (alfabetizado) 0,8 - 0,6 

1ª a 4ª séries Ensino Fundamental·- incompleto 1°Grau Primário 10,2 5,4 8,6 

1ª a 4 ª séries Ensino Fundamental·- completo 1º Grau Primário 10,9 5,1 9,0 

5ª a 8ª séries Ensino Fundamental - incompleto 1°Grau Ginásio 19,9 2l,9 20,5 

5ª a 8ª séries Ensino Fundamental - completo1°Grau Ginásio 17,9 17,6 17,8 

1ª a 3ª séries Ensilo Médio - incompleto 2º Grau Colegial 6,7 12,5 8,6 

1ª a 3ª séries Ensilo Médio - completo 2º Grau Colegial 27,7 34,4 29,9 

Superior (incompleto) 2,7 1,7 2,3 

Superior (completo) 2,5 1,4 2,2 

Pós-graduação (completa) 0,1 - 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 
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Porter (1993) esclarece que a competitividade de um país depende da produtividade 

com que os recursos nacionais de capital e trabalho são empregados, e que uma empresa pode 

ser considerada competitiva quando apresenta menores custos e evolui positivamente para 

servir, produzir e distribuir melhor e com mais eficiência. Para que essa empresa atinja tais 

objetivos, é necessário ter trabalhadores competentes, pois, se a competitividade se baseia 

num processo localizado, o capital humano é indissociável dela. Porter (1993, p. 97) 

completa: “Um dos atributos determinantes para a vantagem competitiva de um país é o 

trabalho especializado, pois estimula o rápido desenvolvimento de recursos humanos 

habilitados”.  

Essas colocações de Porter (1993) apontam um novo desafio mostrado pela pesquisa 

CNT (2019) em relação à demanda de profissionais condutores de caminhões, porque a falta 

de escolarização dessa mão de obra disponível acaba sendo um fator limitante junto à 

produtividade de um setor que, como todos os outros, está cada vez mais tecnológico. 

Outro dado importante observado na pesquisa CNT (2019), e apresentado na Tabela 3, 

é que a menor faixa de remuneração salarial do profissional do setor (R$5.000,00) ainda fica 

bem acima da média do país, que, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2019 (PNADC), o 

rendimento médio real mensal recebido por trabalhadores é de R$ 2.234 para todos os 

trabalhadores ocupados. 

 

Tabela 3 – Faturamento mensal bruto dos caminhoneiros do pais 

Faturamento bruto mensal 
Tipo de caminhoneiro Total de 

caminhoneiros Autônomos Empregado de Frota 

Até R$ 5.000,00 14,3 33,0 20,4 

R$ 5.000,01 a R$10.000,00 20,6 7,7 16,3 

R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 19,6 2,3 13,9 

R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 14,6 4,8 11,4 

Acima de R$ 20.000,01 21,4 18,2 20,4 

NS/NR 9,5 34,0 17,6 

Total 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 

 

Esse fator é um dos itens que a geração X – que ocupa, como vimos, mais de 50% dos 

postos de trabalho na área de motoristas de carga rodoviária – prioriza buscar no trabalho, 

entretanto, não é mais fator decisivo para a geração subsequente e que está substituindo 
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gradativamente a anterior no mercado de trabalho. Essa geração Y, como colocam Ladeira, 

Costa D. e Costa M. (2014, p. 9), tem uma característica comum:  

 

[...] que pode ser encontrada nos profissionais desta geração é o interesse pessoal e 
de crescimento que está acima dos interesses coletivos. Isso faz com que mudem de 
emprego com facilidade se o mesmo não está lhes satisfazendo pessoalmente e 
profissionalmente. Para esta geração é fundamental trabalhar no que lhe dá prazer. 
 

Portanto, mais um desafio para as empresas transportadoras de carga rodoviária, que 

verão que já não basta apenas ter uma remuneração acima da média nacional para atrair e 

lidar com essas novas gerações centradas na tecnologia, independência e em um trabalho que, 

antes de tudo, lhes dê prazer. É preciso atrai-las com uma contrapartida que vai além da 

remuneração. 

Contudo, a pesquisa da CNT (2019) aponta como dado positivo dos profissionais que 

atuam no mercado atualmente o prazer com o trabalho que fazem. Esse aspecto está 

representado na Tabela 4, que aponta que 72,9% dos motoristas da amostra atuavam na 

profissão há mais de 10 anos e que destes mais de 25% estão na profissão há mais de 25 anos. 

Contaifer e Menezes (2018) explicam que um dos fatores do tempo de permanência na 

profissão ser alto é que ser caminhoneiro é um estilo de vida, muito mais que apenas uma 

profissão, e isso fica claro na fala da caminhoneira Sandra Sasinski em entrevista ao Portal 

Metrópoles: “Eu me conecto com o caminhão como se ele fosse meu avatar. Sinto cada 

barulho, cada vibração”. 

Tabela 4 – Tempo de profissão dos caminhoneiros do pais 

Tempo de profissão 
Tipo de caminhoneiro Total de 

caminhoneiros Autônomos Empregado de Frota 

Até 5 anos 12,0 13,6 12,6 

De 6 a 10anos 15,7 27,3 19,5 

De 11 a 15anos 12,0 19,0 14,4 

De 16 a 20 anos 17,7 13,1 16,1 

De 21 a 25 anos 13,3 9,7 12,1 

De 26 a 30 anos 9,2 7,4 8,6 

31 anos ou mais 20,1 9,9 16,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 
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Outro fator apontado pela pesquisa CNT (2019) na Tabela 5 que avalia pontos 

positivos da profissão, e que contribui com a possibilidade de atrair as novas gerações para a 

profissão, é que, apesar das variáveis Gosto/Prazer conterem apenas 4,9% das respostas, o que 

coloca essa variável em 8º lugar, as opções: Possiblidade de conhecer novos lugares (1º lugar 

geral), Novas pessoas (2º lugar geral) e a opção Desafiadora /Aventureira (4º lugar geral) são 

características que vão ao encontro dos ideais buscados pelas próximas gerações, que serão a 

demanda disponível para esse mercado. 

 

Tabela 5 – Pontos positivos da profissão dos caminhoneiros do pais 

Pontos positivos da professão caminhoneiro 
Tipo de caminhoneiro 

Total de 
caminhoneiros Autônomos Empregado de Frota 

Possibilidade de conhecer novas cidades /países 32,1 47,2 37,1 

Possibilidade de conhecer pessoas 28,7 36,6 31,3 

Horário flexível 31,4 19,6 27,5 

Desafiadora /aventureira 27,2 27,3 27,2 

Financeiramente rentável 21,3 29,0 23,8 

Estimulalnte 12,6 11,6 12,3 

Negócio próprio / Liberdade 3,9 1,7 3,2 

Gosto / Prazer 3,2 1,7 2,7 

Falta de opção / Necessidade 1,7 - 1,1 

Outros 1,1 2,6 1,6 

Nenhum 1,7 0,3 1,2 

NS/NR 4,8 1,1 3,6 

Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 

 

Em relação aos pontos negativos da profissão, a pesquisa da CNT (2019) através da 

Tabela 6 mostra que o fator mais relevante apontado em 1º lugar de insatisfação está ligado ao 

perigo que a profissão oferece, seguido por Desgastante e Convívio familiar comprometido 

entre os três primeiros fatores ranqueados.  
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Tabela 6 – Pontos negativos da profissão dos caminhoneiros do pais 

Pontos negativos da profissão caminhoneiro 

Tipo de caminhoneiro 
Total de 

caminhoneiros Autônomos 
Empregado de 

Frota 

Perigosa / insegura 64,0 67,3 65,1 

Desgastante 29,3 35,8 31,4 

Convívio familiar comprometido 28,3 30,1 28,9 

Pouco rentável financeiramente 23,4 13,1 20,0 

Solitária 16,5 21,0 18,0 

Exige rotina árdua de trabalho 12,7 13,9 13,1 

Requer dedicação excessiva 8,3 4,3 6,9 

Possibilidade de contato com estereótipos negativos 6,7 6,5 6,7 

Discriminação 0,3 0,3 0,3 

Outros 1,8 2,0 1,9 

Nenhum 0,3 - 0,2 

NS/NR 0,4 - 0,3 

Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 

 

O fator desgastante em uma profissão, segundo Porter (1993), é chamado de estresse 

ocupacional, que é um estado geral de tensão fisiológica e tem relação direta com as 

demandas do ambiente organizacional. O desenvolvimento do estresse depende do estímulo 

estressor e da resposta do indivíduo a esse estímulo. De acordo com Taube e Carlotto (2018), 

o caminhoneiro tende a possuir um repertório de atividades e riscos em sua profissão que 

engloba longas jornadas de trabalho, tarefas de carga e descarga, serviços administrativos, 

perigos em relação ao trânsito, exposição na condução, fatores químicos e físicos, riscos 

ergonômicos e psicossociais e um estilo de vida que não beneficia sua saúde. 

Além dos problemas apontados, outros fatores, como o distanciamento familiar, a 

solidão na profissão, os estereótipos negativos a respeito do caminhoneiro e a discriminação 

social foram apontados, como mostrou a Tabela 6. Todas essas variáveis são questões ligadas 

a fatores emocionais. Um exemplo da vida do caminhoneiro que traduz parte desses 

sentimentos, segundo Rosa (2006, p.73), é o tempo que o profissional passa em casa em 

relação ao tempo que ele está na estrada: “Passeio em casa e moro na estrada”. Essa frase dita 

pelo Sr. Luiz Carlos traduz uma realidade vivida por grande parte dos caminheiros. O ir e vir 

constante de suas viagens fez com que essa vivência na estrada se tornasse um hábito 

cotidiano. 

Então, não bastando todas essas idiossincrasias da profissão de motorista de caminhão 

de carga rodoviária, entre os principais problemas citados na atividade do caminhoneiro, 
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segundo a pesquisa da CNT (2019), estão aspectos ligados à infraestrutura nas estradas 

brasileiras e ao alto custo dos combustíveis, como aponta a Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Problemas na atividade do caminhoneiro  

Problemas na atividade do caminhoneiro 
Tipo de caminhoneiro Total de 

caminhoneiros Autônomos Empregado de Frota 

Assaltos e roubos 61,1 71,9 64,6 

Custo do combustível 43,4 20,7 35,9 

Valor do frete não cobre os custos 31,5 19,0 27,4 

Riscos de acidentes 16,8 33,8 22,4 

Deficiência na infraestrutura rodoviária 9,4 23,9 14,2 

Custo do pedágio 12,9 8,0 11,3 

Baixa demanda pelo transporte de cargas 8,1 4,3 6,8 

Fadiga e estresse 4,3 9,4 6,0 

Altos custos para renovação de frota/caminhão 6,3 3,4 5,3 

Outros 0,4 0,9 0,6 

NS/NR 0,1 - 0,1 
Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 

 

Como coloca Rodrigues (2006, p. 51): “O modal rodoviário pode ser considerado um 

dos mais simples e eficientes meios de transporte, devido a sua acessibilidade urbana. Sua 

única exigência é a existência de rodovias”. Sem essa infraestrutura adequada, os fretes não 

vão mesmo cobrir os custos. Rebelo (2011) complementa quando explica que o Brasil não 

está preparado para acatar as tendências globais, principalmente em razão da falta de 

investimento em infraestrutura de transporte. Todas essas considerações dos autores 

supracitados estão claramente refletidas nas variáveis apontadas na pesquisa e mostradas na 

Tabela 7. 

Já em relação à saúde dos profissionais que atuam no transporte de cargas rodoviário, 

problemas como pressão alta e de visão são os mais mencionados, como mostra a Tabela 8, 

entre outros fatores como problemas articulares, por movimento repetitivo, de circulação, do 

trato digestivo, diabetes e ligado aos hábitos alimentares.  
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Tabela 8 – Problemas médicos do caminhoneiro  

Problemas médicos que já teve ou tratou 
Tipo de caminhoneiro Total de 

caminhoneiros Autônomos Empregado de Frota 

Pressão alta 17,2 19,9 18,1 

Problemas de visão 18,3 14,5 17,1 

Dores de cabeça 13,4 18,8 15,2 

Coluna 15,4 14,5 15,1 

Estresse 11,3 12,5 11,7 

Problemas nas pernas e/ou joelhos 12,2 9,4 11,3 

Gastrite 9,1 10,2 9,5 

Problemas nos braços e nos ombros 7,3 6,5 7,0 

Diabetes 6,3 4,3 5,6 

Obesidade 5,0 6,5 5,5 

Problema cardíaco 5,9 4,0 5,3 

Problemas de circulação 6,0 2,8 5,0 

Apneia (difilcudade para respirar ao dormir) 4,1 1,4 3,2 

LER (lesões por esforço repetitivo) 2,2 3,7 2,7 

Problema renal 1,4 2,0 1,6 

Vesícula 0,3 - 0,2 

Outros 2,8 3,1 2,9 

Nenhum 5,7 8,0 6,5 

NS / NR 17,6 19,6 18,3 
Fonte: Pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros (2019). 

 

Além dos dados levantados pela Pesquisa CNT (2019), os autores Mota, Brum, 

Andrade e Ferreira de Almeida (2010) realizaram uma pesquisa junto a uma amostra 

composta de 257 motoristas caminhoneiros, logo após estacionarem o veículo num posto de 

combustível da BR-381, com o objetivo de avaliar a relação quanto aos fatores de riscos 

modificáveis e não modificáveis para o desenvolvimento da hipertensão arterial no grupo 

mencionado.  

A pressão arterial está entre os itens de avaliação prestados pelos serviços de Atenção 

Primária à Saúde. A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde 

e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

abrangendo a promoção à saúde e a prevenção de agravos, com a redução de danos e, 

portanto, a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral na 

situação de saúde das coletividades. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, s.d). 
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Esta pesquisa teve como resultado que em uma faixa etária da amostra, que variou 

entre 30 a 39 anos, 54,1% possuíam parentes diretos hipertensos; 49,4% e 23,7% relataram 

fazer uso de bebida alcoólica e tabaco, respectivamente. Em relação aos hábitos alimentares, 

46,73% dos entrevistados faziam três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e que 

88,78% faziam suas refeições em restaurantes, sendo que 77,57% não as realizavam em 

horários habituais regulares. Ainda mostrou que 39,3% ingeriam alimentos processados e in 

natura e 13,2% alimentos fritos; e 26,8% relataram acrescentar sal à alimentação depois de 

preparada. “Os principais fatores modificáveis foram o etilismo, tabagismo, consumo de 

alimentos processados e ricos em lipídios e o acréscimo de sal à alimentação depois de 

preparada” (MOTA; BRUM; COSTA; ALMEIDA, 2010, p. 657). Os dados levaram os 

autores da pesquisa a concluírem que os fatores de risco identificados podem favorecer o 

desenvolvimento da hipertensão arterial, fazendo-se necessária a realização de ações de saúde 

para esse grupo da população.  

Uma pesquisa apontou outros fatores relacionados aos problemas de saúde dos 

caminhoneiros, e entre eles estão a falta de horas de sono e o uso de substâncias psicoativas, 

como explicam Krause e Carniel (2014, p. 126): 

 

Ser caminhoneiro implica em várias horas na estrada para cumprir a jornada de 
trabalho e os horários de entrega da mercadoria e para isto estes profissionais 
necessitam dirigir por várias horas trazendo prejuízos ao sono, expondo-os assim a 
riscos na estrada. Este fato também leva esses trabalhadores ao consumo de 
substâncias psicoativas, sendo bastante comum nesse meio o uso de “rebite” 
(cafeína, anfetaminas e álcool). 

  

Ruas, Panini e Zago (2010) ainda afirmam que os hábitos de vida dos caminhoneiros 

podem levar a um aumento significativo dos riscos de infarto do miocárdio, tais como a falta 

de tempo para a prática de exercícios físicos e situações constantes de estresse, como os 

perigos no trânsito somados ao fato de estarem longe de casa e da família.  

Na tentativa de minimizar esses efeitos nocivos, em 2015, depois de longos debates e 

discussões, entrou em vigor no Brasil a Lei do Caminhoneiro. Também conhecida como a Lei 

do Motorista, a Lei 13.103/2015 e se destina a motoristas do transporte rodoviário de 

passageiros e do transporte rodoviário de cargas. A Lei do Motorista apresenta diversos 

artigos e regras, contudo, sem dúvida, suas disposições mais importantes são aquelas 

relacionadas à jornada de trabalho e ao período de descanso dos caminhoneiros. (CNT, 

AGÊNCIA CNT DE NOTÍCIAS, 2015). 
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Desde então, as empresas transportadoras rodoviárias de cargas procuram se esforçar 

para atender às regras implementadas pela Lei do Caminhoneiro, porque, além de o seu 

descumprimento poder gerar problemas trabalhistas, o que significa prejuízo financeiro, o 

mais importante é o grande benefício dessa legislação de contribuir para a maior segurança 

nas estradas, um dos grandes desafios da logística, como já mencionado anteriormente. Isso 

porque, ao regular o tempo de direção e a jornada de trabalho desses motoristas, o transporte 

se torna mais seguro e controlado. 

Enfim, a profissão de motorista de caminhão tem inúmeros desafios, requer atenção à 

saúde mental e física, necessita de atenção das autoridades federais quanto à infraestrutura 

que utiliza, e hoje, ainda somado a todos esses fatores, o caminhoneiro tem diante de si os 

desafios inerentes a um mundo globalizado, tecnológico e ágil.  

Isso tudo leva à constatação de que se foi o tempo em que um caminhoneiro podia 

entender apenas de mecânica, andar com uma camisa velha e encardida e precisar ter braço 

para dirigir. Hoje, com os modernos caminhões e os processos de logística, há demandas que 

exigem que um motorista precise de muito mais habilidades, tais como: ter noções de 

informática, relacionamento com o cliente, responsabilidade para operar equipamentos que 

custam acima de R$ 300 mil a R$ 500 mil, e, como já mencionado, com a existência do 

problema do roubo de carga, o profissional precisa ainda passar pelo crivo da seguradora.  

O novo perfil que o mercado exige do motorista de caminhão tem feito com que as 

transportadoras tenham dificuldade para encontrar profissionais qualificados, como explica o 

empresário Fernando Klein Nunes, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de 

Cargas do Paraná (SETCEPAR), em entrevista concedida à Gazeta do Povo (2007): 

 

É um setor que emprega muita gente, porque não há como mecanizá-lo, mas há um 
problema de qualificação. Os caminhões modernos são eletrônicos [com injeção 
eletrônica], têm computador de bordo, câmbio automático. Não é a mesma forma de 
conduzir.  

 

Além de um profissional qualificado e apto às novas demandas, o motorista precisa 

entender que manter a saúde em dia é importante até mesmo para que ele trabalhe melhor, 

com mais rendimento e mais segurança na viagem. Porém, o que se observa com as pesquisas 

apresentadas aqui é que a maior parte dos motoristas se preocupa mais com a manutenção do 

veículo do que com a manutenção do próprio corpo. 

Esse profissional necessita de treinamento, aprimoramento constante, incentivo e 

motivação para o engajamento nas questões que o farão um melhor profissional e um 

indivíduo mais saudável e consciente. Nesse sentido cabe à área de Recursos Humanos das 
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empresas o papel de facilitar as melhorias, oferecendo suporte para as pessoas da organização. 

Essa área deve buscar incessantemente práticas que permitam a retenção de talentos, a 

educação à distância, o autodesenvolvimento, a aprendizagem contínua e o uso de novas 

tecnologias como forma de alcançar os objetivos esperados pelas empresas e seus 

colaboradores motoristas (TEIXEIRA, 2002). 

 

2.3 Gestão de Pessoas e o Engajamento do Time  

 

Os caminhoneiros estão sempre em rota, acessá-los, ouvi-los e ao mesmo tempo 

exercer o estímulo ao engajamento e ao cumprimento das leis e regras vigentes tornam-se um 

desafio ainda maior se comparado aos colaboradores que permanecem junto às administrações 

das empresas. Como todo time que atua em campo, esses desafios são sentidos pelos gestores 

e não menos pelos membros dessas equipes.  

Essa tarefa se torna ainda mais desafiadora se levarmos em consideração a 

conceituação do mundo atual criada em 2018 pelo antropólogo norte-americano Jamais 

Cascio (2020), que passou a designar a era contemporânea como o momento do mundo 

BANI, expressão que, traduzida para o português, refere-se a um mundo frágil, ansioso, não 

linear e incompreensível. Para o autor, a estrutura BANI oferece uma lente e sugere 

oportunidades de respostas, e, em se tratando de Recursos Humanos, cada designação da 

expressão reflete uma atenção aos cuidados com a gestão de pessoas. A fragilidade (grifo do 

autor) pode ser apoiada com resiliência e folga; a ansiedade (grifo do autor) pode ser 

facilitada por empatia e atenção plena; a não linearidade (grifo do autor) precisaria de 

contexto e flexibilidade; e a incompreensibilidade (grifo do autor) pede por transparência e 

intuição (CASCIO, 2020).  

Tudo isso gera a necessidade de se criar um espaço de trabalho em que a comunicação 

seja colaborativa e possibilite um trabalho em equipe, visto que, cabe ressaltar, apesar de cada 

motorista atuar isoladamente na sua rotina, dentro do seu veículo, seu trabalho é parte da 

logística de uma equipe. E é preciso que cada colaborador entenda que trabalho em equipe 

significa ter um grupo de pessoas com aptidões complementares, comprometidas com um 

objetivo comum, que realizam um trabalho interdependente e são coletivamente responsáveis 

pelos resultados. (KATZENBACH, 2001).  

Entretanto, Larson e Lafasto (1989) defendem que o maior empecilho para a formação 

de uma equipe é o conflito entre os objetivos individuais e os objetivos do grupo. Na 

realidade, alguns dos principais obstáculos ao trabalho em equipe nas organizações se devem 
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ao fato de muitos colaboradores sentirem medo da exposição, ou não acreditarem que o 

desempenho das equipes realmente seja melhor que o de indivíduos. Além disso, Katzenbach 

(2001) menciona o fato de que boa parte das pessoas incorpora valores que favorecem o 

desempenho e a responsabilidade individual.  

Os obstáculos ao trabalho em equipe em relação às empresas ocorrem porque algumas 

delas não têm propósitos específicos para suas equipes, ou sequer um entendimento claro dos 

benefícios que trazem para a saúde e o bem-estar da organização. Essas empresas se 

preocupam mais com resultados financeiros, políticas e processos internos e relacionamento 

com o mercado do que com a contribuição dos funcionários para o alcance das metas. Com 

essa postura, os gestores dessas empresas negligenciam a comunicação e minam a confiança 

mútua e a disposição dos funcionários em trabalhar em equipe (KATZENBACH, 2001). 

Em se tratando de confiança, Naill Fitzgerald, ex-charman Unilever (apud COVEY, 

2017, p. 28) explica: “Você pode dispor de todos os fatos e números de toda evidência que os 

sustente, de todo o endosso que quiser, porém, se você não tiver o domínio da confiança, não 

chegará a lugar algum.”  

O homem contemporâneo se tornou espectador da ruptura fundamental na confiança 

que as pessoas vêm sentindo em relação a vários aspectos de suas vidas. Há uma falta de 

confiança geral nos seus governos, nas instituições, nas organizações e em relação também 

aos seus gestores. E isso tem gerado uma realidade temerosa, em que grande parte dos 

colaboradores de uma empresa não se sentem verdadeiramente envolvidos no local de 

trabalho e, portanto, não se sentem participantes do processo, não se sentem estimulados ao 

pensamento inovador, e, principalmente, não acreditam no interesse demonstrado pelos altos 

executivos em relação ao bem-estar dos seus empregados (HAMEL, 2012). 

Hamel (2012, p. 132) aponta que muitos gestores não dão a verdadeira atenção e valor 

ao envolvimento de seus empregados: “Todos os anos converso com milhares de gestores e, 

para a maioria deles, o envolvimento dos empregados não é prioridade A, nem B, tampouco 

C”. E o autor questiona: de onde vem esse desinteresse e como explicar isso? Para Hamel 

(2012), o que ocorre é que na realidade alguns gestores nem se dão conta de que seus 

empregados estão desconectados do trabalho, e isso pode ocorrer porque esses gestores não 

têm inteligência emocional1para reconhecer essa apatia diante do envolvimento dos 

colaboradores junto à empresa. 

 
1 Traduz-se por inteligência emocional a possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias 

emoções e usufruí-las em benefício próprio. Aprender, também, a compreender os sentimentos e 
comportamentos do outro (GOLEMAN, 2011). 
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Outra explicação, segundo Hamel (2012, p. 132), é que os gestores sabem do 

desinteresse das equipes pelo trabalho, mas não se importam, porque consideram o 

engajamento financeiramente irrelevante: “Algo bom de ter, mas não é algo indispensável”. 

Há ainda a possibilidade de os gestores se importarem muito com isso, só não sabem ou não 

conseguem imaginar como realizar essa mudança das coisas. Esses grupos de gestores 

acreditam que é esperado que a rotina de certos funcionários acabe naturalmente, tornando-os 

desengajados.  

De qualquer forma, o que se percebe é que o olhar da estratégia de negócios desses 

profissionais se resume aos indicadores da esfera financeira, e restritos nessa direção não 

percebem a conexão estreita entre engajamento e sucesso financeiro. Entretanto, Hamel 

(2012, p. 133) ressalta: 

 

As empresas com alta pontuação em engajamento ostentam taxas mais elevadas de 
crescimento do lucro e maiores margens – fato confirmado pelo estudo da Towers 
Watson2, assim como pelo trabalho do Professor Raj Sisodia3, de Bentley College. 
Essa correlação entre alegria e lucro tende a se fortalecer nos anos vindouros.  

 

Essa afirmação de Hamel (2012) está contida na fórmula da Equação Econômica da 

Confiança de Covey (2017, p. 36):  

   

                  Confiança =      Velocidade     Custo 

 

Para estabelecer qualquer ação em direção ao processo de engajamento de seu time, 

antes de tudo é necessário gerar e conquistar a sua confiança. E isso não é tarefa fácil, porque 

as questões de confiança afetam a todos. A Figura 2 compila algumas das frases que Covey 

(2017) vem escutando em suas palestras pelo mundo sobre a Velocidade da Confiança e que 

expressam frustrações e desânimo dos colaboradores. Essas frases muito provavelmente todos 

os que atuam no mundo coorporativo já devem ter ouvido ou falado ao longo de suas 

carreiras, mas elas têm estado mais presente, principalmente, na última década desse novo 

século. 

 

 
2 Willis Towers Watson Public Limited Company é uma empresa multinacional de gerenciamento de risco, 

corretora de seguros e consultoria global anglo-americana, com residência irlandesa. A empresa tem raízes que 
datam de 1828 e é a terceira maior corretora de seguros do mundo. 

3 Cofundador do movimento global Capitalismo Consciente. Sisodia é professor emérito da Babson College, phd 
em marketing e política industrial pela Columbia University. 
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Figura 2 – Frustrações e desânimo dos colaboradores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Covey (2017, p. 29). 

 

Assim, o oposto de confiança é a desconfiança, não há outra definição. Sendo assim, é 

preciso que o time confie na organização e seus gestores para que se abra a possiblidade de 

engajamento, caso contrário, ele estará sempre desconfiado de tudo o que virá deles. E essa 

confiança só virá através da verdade e da clareza da comunicação. É como explica Jack 

Welch, ex-Ceo da General Electric (apud COVEY, 2017, p. 30): “Você sabe [o que é 

confiança] quando a sente.”  

Como exemplo, basta imaginar como é a comunicação em um relacionamento de 

confiança, e a comunicação na versão oposta. No primeiro, a comunicação é rápida, assertiva, 

e a pessoa consegue exatamente o que comunicou. Na outra, a comunicação não flui 

livremente, e a pessoa se sente constantemente como se pisasse em ovos, para usar uma 

expressão bem brasileira. Assim, se percebe que fica evidente que a diferença é como se dá 

um relacionamento profissional de alto nível de confiança e um de baixo nível de confiança. 

Para concluir, Covey complementa (2017, p 32): 

 

Veja só a comunicação. Em um relacionamento de alto nível de confiança, você 
pode dizer a coisa errada e, ainda assim, as pessoas entenderão suas intenções e o 
significado do que você quis dizer. Em um relacionamento de baixo nível de 
confiança, você pode ser muito cuidadoso com suas palavras, muito preciso e, ainda 
assim, as pessoas tirarão conclusões erradas sobre o que você disse e sobre sua 
intenção quando falou.  

 

Nesse sentido Ramos (2009) lembra que uma das áreas que permite a diferenciação 

competitiva das organizações reside no fator humano. Porém, não adianta apenas ter uma 

equipe de colaboradores competentes se o fluxo de informação na organização não funcionar, 

Não aguento a politicagem no trabalho 

Eu realmente me queimei no 
passado. Com poderei confiar 

o bastante em qualquer 
pessoa para manter com ela 

um relacionamento de 
verdade? 

Trabalho em uma organização que está 
atolada em burocracia. Leva-se uma 

eternidade para realizar algo. Tenho que 
obter autorização para comprar um lápis! 

Tenho que pisar em ovos no 
trabalho. Se digo o que realmente 

penso, me despedem... ou, então, não 
importam. 

Meu chefe me controla nos mínimos 
detalhes, e faz o mesmo com todos os 

funcionários. Ele nos trata como se 
não pudesse confiar em nós. 
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ou se os processos de comunicação não forem efetivos. Isto porque sem informação e 

comunicação adequada não se é possível potencializar esse fator humano. 

Partindo dessa premissa, fica evidente a importância de se trabalhar em um conjunto 

de indicadores de desempenho que estejam associados ao fator humano, como motivação, o 

compromisso e satisfação dos colaboradores. Assim sendo, o componente humano deve se 

desenvolver no centro da organização, e, então, haverá esforços efetivos para aperfeiçoar esse 

fator de competitividade. 

Contudo, Hamel (2012, p. 143) afirma: “Abra a cabeça de um gestor médio e você 

descobrirá uma mentalidade que põe a instituição à frente ou acima dos indivíduos; instituição 

– individuo – lucro”. E propõe um modelo diferente, em que os interesses dos indivíduos 

tenham precedência: individuo – organização – impacto. E quando o autor troca a palavra 

instituição por organização, o que se pode notar é que ele tira a ideia de muita estrutura e 

distribuição hierárquica da autoridade (institucional) e traz o modelo para algo mais ligado a 

entidade, em um aspecto mais em rede, orgânico (organizacional), em que se pressupõe uma 

fruição mais livre e colaborativa nesse organismo.  

Portanto, o que Hamel (2012) sugere é um modelo em que a organização é o 

instrumento, e não o indivíduo. Para tanto, o autor supracitado explica que, apesar de 

compreender que os tempos são de incerteza, que os interesses individuais variam, e que 

nenhuma organização isolada pode conciliar todas as nossas demandas concorrentes, ainda 

assim, é possível se trabalhar organizações em torno de premissas como descentralizar, 

enfatizar a comunidade, garantir transparência, alinhar as recompensas com contribuições e 

não com poder e posição, substituir as avalições de cima para baixo por avaliações pelos pares 

e ampliar o escopo da autodeterminação. 

Uma das áreas que permitirá essa estimulação positiva do fator humano é a da 

Comunicação Organizacional, nomeadamente, no quadro da atuação estratégica, em 

Comunicação Interna. A forma como essa comunicação interna será desenvolvida 

estrategicamente pode gerar efeitos comportamentais e atitudinais duradouros no componente 

humano das organizações (KUNSCH, 2003).   

Katzenbach (2001) afirma que uma boa comunicação é inclusiva, e esta é capaz de 

valorizar as diferenças otimizando as habilidades e os pontos fortes de cada um. Nesse 

processo, as pessoas verão as mudanças como oportunidades porque sabem que irão repartir 

as responsabilidades, e os integrantes do time se sentirão estimulados ao aprendizado 

contínuo. Todos esses estímulos da comunicação inclusiva levarão a uma equipe de alta 

performance. A busca deve se dar em direção a uma Inteligência Coletiva, que, como explica 
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o autor do termo Pierre Lévy (2003, p 28): esta “é uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização 

efetiva das competências”.  

Isso leva à premissa base desta pesquisa, que levanta a hipótese de que o uso da 

tecnologia digital é um caminho ágil para a solução do compartilhamento de informações em 

tempo real com equipes que estão sempre em campo, como no caso das empresas de 

transporte rodoviário de carga. Essa tecnologia no ciberespaço devidamente aplicada pode vir 

a ser a resposta à solução dessa falha de processo, que afeta tanto a operacionalidade da 

empresa quanto a satisfação e o engajamento do seu time de campo: resta saber que elementos 

e instrumento melhor se adaptam ao perfil do público que a utilizará.   

Assim, o objetivo geral desta pesquisa se materializa na análise das melhores 

estratégias de engajamento do time de campo através do uso de ferramentas digitais na 

solução da comunicação colaborativa e resposta operacional entre empresa de transporte 

rodoviário e cargas, gestores e time de campo, e para tanto é preciso conhecer esse time. O 

que está em jogo é a disseminação do conhecimento, que, como abordam Cavalcanti, Gomes 

e Pereira (2001), é um bem intangível que cresce cada vez mais à medida que é buscado e 

utilizado. Como exemplo, o autor cita o uso de um software, que vai baixando custos 

conforme aumenta sua acessibilidade, da forma oposta aos bens tangíveis, os quais se tornam 

propriedade absoluta de quem os comprou. 

Disseminar esse conhecimento, tornar o conhecimento individual em coletivo, 

desenvolver instrumentos inovadores que permitam a transformação do conhecimento tácito 

em conhecimento explícito, tudo isso requer, como colocam Fleury e Oliveira (2001, p. 29): 

“[...] o questionamento de dogmas e maneiras de agir pré-concebidas, bem como exigem 

criatividade das pessoas envolvidas no processo”.  

O homem chegou, enfim, a sua quarta revolução industrial, no final da primeira 

década do ano 2000, marcada pela revolução digital, que é uma mistura de softwares e redes, 

sistemas e máquinas inteligentes conectados, cujo elemento mais distintivo é a velocidade e a 

capacidade de comunicação em tempo real. “Essas tecnologias permitem hoje que o 

aprendizado ocorra a todo momento e em qualquer lugar. São instrumentos que enfatizam o 

que Bersin4 chama de “microaprendizado – voltado para a solução de problemas em tempo 

real.” (FERNANDEZ, 2018). 

 
4 Josh Bersin é um dos analistas e influenciadores mais renomados da indústria global de RH, conhecido por 

ditar tendências nas áreas de recrutamento, gestão de pessoas, liderança e tecnologia. Atualmente, o 
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Aprender, ensinar, comunicar, trocar informações, engajar, informar, a comunicação 

viaja agora pelas ferramentas digitais. A distância física foi vencida. Contudo, nem tudo são 

só impactos positivos. Essas ferramentas, como tudo criado pelo homem, podem servir a 

propósitos de controle e submissão. Entretanto, se bem usadas, podem contribuir para 

aproximar e criar espaços colaborativos. O que se entende é que as organizações hoje devem 

buscar a confiança na robustez da inteligência coletiva e na disposição para trabalhar em rede.  

Contudo, antes de se iniciar a busca por ferramentas digitais que facilitem o acesso e a 

disseminação da comunicação colaborativa nas organizações, é fundamental reforçar que todo 

esse processo só ocorrerá em um ambiente propício, gerado por organizações com capacidade 

de gerir e desenvolver uma inteligência cultural, que é, em resumo, a soma de uma atenção 

constante, através do conhecimento detalhado da cultura da empresa e da capacidade de 

adaptação de conduta.  

 

Cultura e comunicação têm uma das relações mais íntimas do mundo do 
conhecimento. Sendo a cultura a personalidade de uma empresa, ao vivenciá-la, a 
organização lhe dá vida, permite trocas e críticas que a tornam pulsante e dinâmica 
e, portanto, real e passível de acompanhar de forma proativa as mudanças do mundo 
e do mercado. (MARCHIORI, 2008, p. 5). 

 

2.4 Comunicação e as Ferramentais Digitais 

 

Quando se pensa em mudanças e avanços associados a novas tecnologias, logo vem à 

mente os filmes e desenhos futuristas e cheios de robôs. Magaldi (2018) relembra que nessa 

linha um dos desenhos mais populares da história do mundo foi criado pelos estúdios Hanna-

Barbera e se chamava: Os Jetsons. Uma série de desenho animado televisivo que transportava 

a audiência para um mundo futurista. A série foi lançada em 1960 e tinha como enredo a vida 

cotidiana de uma família do futuro composta por pai, mãe, dois filhos, seu cão e a empregada 

robô, e que encantava as famílias mundo afora com seus carros voadores, cidades suspensas, 

trabalhos automatizados, robôs realizando as tarefas de humanos e toda sorte de aparelhos 

eletrônicos autônomos. E, entretanto, o que por décadas ficou apenas no campo imaginário 

das gerações, nos últimos anos, vem a passos largos se tornando uma realidade.  

 

As mudanças pelas quais passa a sociedade são tão velozes que os indivíduos não 
conseguem perceber racionalmente o processo de mudança. Seus impactos, no 
entanto, são e serão mais sentidos do que nunca, e, como resultado, emergem 

 
especialista está à frente da Bersin by Deloitte, empresa líder em pesquisas e tendências na área de Recursos 
Humanos. 
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discussões e reflexões profundas sobre o futuro da humanidade. (MAGALDI, 2018, 
p.11). 
  

Essa nova era é conhecida como a 4ª Revolução Industrial, um ponto de bifurcação. 

Esse termo vem emprestado da Física e representa uma mudança dramática e súbita na 

trajetória de um sistema que estava em equilíbrio. Esse momento é também chamado por 

alguns autores de inter-regno histórico, que originalmente se referia ao intervalo entre reinos 

onde havia uma lacuna entre dois reinados. Ambos os termos (bifurcação e inter-regno 

histórico) nos remetem a um espaço de tempo em que o anterior, o tradicional, ainda está 

presente e coabitando com o novo, aqui representado pelas forças tecnológicas que, segundo 

Magaldi (2018, p. 11) “[...] por si sós, já teriam potencial para transformar o planeta. Atuando 

de forma síncrona e em sinergia, no entanto, tem uma energia avassaladora”. Sendo assim, 

termos que até pouco tempo estavam somente nos filmes futuristas, tais como: Inteligência 

Artificial, Big Data, Internet das Coisas, robótica, algoritmos, plataformas digitais, entre 

outros, hoje fazem parte do vocabulário corrente das sociedades. 

O mundo corporativo, é óbvio, não passa incólume a essa transformação, pelo 

contrário, é agente atuante de todo esse processo. Contudo, ressalta-se que tudo isso acontece 

por intermédio das pessoas, e Magaldi (2018, p. 13) reforça que: “Para que o movimento se 

consubstancie na prática, é requerido que os indivíduos entendam a dinâmica das mudanças, 

que sejam educados conforme essa nova realidade.”  

Isso significa que as gerações atuantes hoje no mercado de trabalho se mesclam entre 

as que nasceram em um mundo até então todo analógico com gerações que cresceram vendo 

essas transformações, e os mais jovens, que nunca viram o mundo sem toda essa tecnologia. 

Esse híbrido de gerações concomitantes representa bem dentro de um espaço coorporativo a 

tal bifurcação, o inter-regno entre o que foi e está se tornando obsoleto e o novo, que ainda 

por si só não está de todo inserido em um novo sistema totalmente adaptado a ele. Cabe à 

gestão de pessoas ser capaz de unir essas formas de ver e sentir o mundo em uma fusão que 

tire o melhor de todas essas gerações e promova uma comunicação colaborativa e aberta entre 

elas. 

A bem da verdade, o mundo corporativo sempre foi influenciado pela tecnologia, 

desde as máquinas a vapor, na 1ª Revolução Industrial, seguido pelos outros grandes 

momentos de impulso tecnológico que ocorreram ao longo da história, tais como a invenção 

dos mainframes da década de 1960 e a chegada dos microprocessadores na década de 1970, 

impacto sentido na década de 80, com os computadores invadindo a vida das empresas e das 

pessoas. E já nesse período, como lembra Magaldi (2018, p 31): “[...] essa realidade já era um 
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prenuncio da tese que ficou conhecida como Lei de Moore, criada pelo próprio inventor do 

microchip, que preconizava que o poder de processamento de qualquer sistema computacional 

iria dobrar a cada dezoito meses”. 

Sendo assim, a chegada da Internet inaugurou a fase da adoção tecnológica que se 

traduz na era digital e que avança em uma velocidade nunca experimentada nem nenhuma das 

fases anteriores da história da humanidade.  

A internet, o mundo em aberto e a computação em nuvem ou cloud computing fizeram 

despencar o valor de acesso e impulsionaram o armazenamento virtual que, por sua vez, 

livrou as empresas de enormes servidores e estruturas, proporcionando o surgimento de 

inúmeras empresas constituídas por empreendedores que deram vazão a suas visões 

transformadoras a preços agora acessíveis. E esse processo começou a dar as cartas no mundo 

dos negócios e, por meio de modelos inéditos, setores inteiros foram descontruídos, como os 

de mídia, turismo, transporte e comércio em um tempo recorde.  

 

Em 2001, Steve Jobs ressurgiu em grande estilo após um período em que foi 
afastado da empresa que fundou. Em um evento lendário lançou as bases de um dos 
marcos da nova era: o IPOD. Mais que um tocador de músicas portátil, estavam 
presentes neste projeto os fundamentos dos negócios baseados em plataformas 
integrando produto, lojas físicas, ambiente digital e comunidade. (MAGALDI, 2018, 
p. 39). 

 

O autor Klaus Schward lança então o livro da 4ª Revolução Industrial, que em termos 

gerais desenvolve uma tese de que o homem está vivendo a mais impactante das revoluções 

porque está transformando de forma extremamente veloz o modo como indivíduos vivem, 

trabalham e se relacionam. Tudo isso repousando na era digital, que se caracteriza por uma 

internet muito mais onipresente e móvel, mais poderosa e mais acessível, e pela I.A. e 

máquinas que aprendem. Magaldi (2018, p. 44) então, enuncia: 

 

A combinação dos mundos digital, físico e biológico faz com que as empresas 
conquistem novos conhecimentos para integrar essas dimensões em seus projetos. 
Estas transformações impactam toda a sociedade e desconstroem os clássicos 
modelos de gestão, os sistemas de produção, de consumo, logística e de distribuição. 
(MAGALDI, 2018, p. 44). 
 

Portanto, é evidente que atualmente as empresas adotam inúmeras ferramentas digitais 

nos seus processos de gestão, que vão desde o simples uso dos já antigos e-mails, passando 

pela intranet, pelo Business Intelligence, mapas de conhecimento, e-learning, aplicativos para 

sistemas de operação, automação, murais digitais, aplicativos corporativos, entre tantos outros 
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recursos. Até onde se poderá chegar? Fernandez (2018, p. 91) explica que não é possível 

avaliar claramente um fenômeno quando se está totalmente imerso nele:  

 

Nesse sentido, ainda não temos a noção exata da extensão da Indústria 4.0, a ponto 
de sequer conseguirmos avaliar o quão disruptiva ela é. Observamos alguns de seus 
impactos – na sociedade, nos negócios, nas relações de trabalho e nas práticas de 
gestão de pessoas – e deduzimos o que poderá acontecer. 

  

De fato, o que se percebe é que toda organização que pretende passar por um processo 

de transformação digital precisará implantar “um processo gradual, que deve ser desdobrado 

por toda a organização ao longo do tempo” (KANE et al., 2015 apud TADEU et al., 2018, p. 

75). Como foi mencionado, são diversas gerações e sistemas que até então se moviam por 

outros recursos e processos, e uma cultura organizacional que era deflagrada em um sistema 

menos multidimensional. Assim, a transformação digital deve seguir gradualmente o 

movimento de mudança na cultura da empresa como um todo. 

No Brasil, quando se trata de gestão de pessoas, segundo Mascarenhas e Vasconcelos 

(2005), os setores RH (Recursos Humanos) vem sentindo atualmente grandes pressões para 

que transformem a maneira como se organizam e atuam no contexto organizacional, passando 

de uma atuação predominantemente operacional para modelos mais modernos de gestão de 

pessoas. E na busca dessa nova postura da área de RH, a tecnologia da informação é 

considerada uma ferramenta de reconfiguração dos elementos que constituem esse novo 

modelo, isto porque essa tecnologia viabiliza novas estratégias para a gestão de pessoas.  

Entre essas inovações da era digital, no que tange à gestão de pessoas, tem-se o 

advento do uso da gamificação no mundo corporativo. E o que parece não fazer sentido faz 

toda a diferença quando se entende o uso da gamificação para desenvolver habilidades, alterar 

comportamentos e aprimorar a vida das pessoas. Segundo Burke (2015, p. 12): “Usando 

mecânicas de jogos – como emblemas, pontos, níveis e placares – ela engaja e motiva as 

pessoas em todo tipo de atividade”. 

Burke (2015) relata que, em 2009, uma empresa de eventos usou durante o seu SXSW 

(festival de cinema, música e tecnologia) em Austin, no Texas, uma estratégia de engajamento 

aos seus participantes através do Foursquare, um sistema de localização que oferecia pontos 

de comparecimento nos locais indicados como restaurantes, teatros e aeroportos. Um tipo de 

placar mostrava a pontuação do participante e sua classificação em comparação aos amigos.  

Posteriormente, o sistema do Foursquare passou a ser usado para premiar quem ia 4 

vezes seguidas a um bar, dando um distintivo virtual de melhor baladeiro. Outro distintivo 
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surgiu então, o de Rato de Academia, que foi usado por empreendimentos de esportes para 

quem ia todos os dias treinar, e assim, em pouco tempo, outros tantos começaram a ser 

adotados por outras empresas. Segundo Burke (2015, p. 16), “[...] os primeiros usuários do 

Foursquare o descreveram como viciante. Depois disso, não só o Fousquare decolou como a 

tendência da gamificação disparou como um foguete nos últimos anos. Centenas de soluções 

gamificadas têm surgido”. 

Apesar de o termo gamificação ainda não ter uma definição exata e amplamente 

aceita, a grande maioria das definições, segundo Burke (2015), compartilha características em 

comum. Então, será usada a definição da Gartner de 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” (apud BURKE, 2015, p. 17). Para facilitar o entendimento dessa 

definição, é aconselhável que ela seja analisada termo a termo. 

Em relação ao termo Mecânica de jogos, este descreve os elementos-chave que são 

comuns em muitos jogos, tais como pontos, distintivos ou placares. O termo Design de 

experiência digital representa a sequência de passos do jogo, o reconhecimento do ambiente e 

a decodificação do roteiro, ou seja, é a jornada que os jogadores percorrem dentro do jogo. 

Por fim Burke (2015, p. 18) completa:  

 

Gamificação é um método para engajar indivíduos digitalmente em vez de 
pessoalmente, o que significa que os jogadores irão interagir com computadores, 
smartphones, monitores portáteis e outros dispositivos digitais. O objetivo da 
gamificação é o de motivar as pessoas para que elas alterem seus comportamentos, 
desenvolvam habilidades ou estimulem a inovação. A gamificação se concentra em 
possibilitar aos jogadores atingir seus objetivos e, como consequência, a organização 
também atingirá os dela.  

 

É importante ressaltar que a gamificação gira em torno de motivar pessoas a 

alcançarem os objetivos delas, não os da organização. A organização ganha porque as pessoas 

ganham, e isso fica muito explícito na obra de Burke (2015). Entretanto, o autor explica que 

essa afirmação pode parecer significar que a gamificação está indo de encontro com a visão 

empresarial, mas não. Burke (2015) afirma que o problema é que todos estão dentro de uma 

cultura que separa as pessoas do dinheiro delas. E cabe ressaltar que, com isso, não se está 

dizendo que empresas não devam lucrar, afinal, o lucro é o resultado final da sobrevivência de 

toda organização. Na realidade, o importante é perceber que funcionários, empresa e 

comunidade estão, ao final de tudo, alinhados e são lados de uma mesma moeda, apenas com 

visões de pontos diferentes da mesma coisa. O gol está em: “[...] a empresa estabelecer 
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objetivos que os participantes adotam como seus, e de que modo essas metas podem se tornar 

compartilhadas” (BURKE, 2015, p. 21). 

Além do uso da gamificação, outras ferramentas digitais estão disponíveis para 

facilitar a interação entre empresa e time de campo, a fim de engajar e tornar a comunicação 

cada vez mais colaborativa, e, portanto, uma via de mão dupla. Entre elas encontra-se a 

Inteligência Artificial, que foi considerada, durante muito tempo, uma Ficção Científica, mas 

que se tornou uma realidade cada dia mais presente em vários níveis da vida das pessoas. 

Sendo que: “[...] a sua importância passou a ser tão indispensável que, por vezes, acaba por se 

tornar um tanto banal, na medida em que as pessoas fazem uso da I.A. sem sequer se 

aperceberem” (SNMART REDS, 2017, p. 8). 

A I.A. opera através da aprendizagem das máquinas, sendo uma área bastante 

conhecida da pesquisa na Ciência da Computação. A I. A. está direcionada para a descoberta 

de padrões, modelos ou regularidades das bases de dados, que compreende dois níveis 

diferentes operacionais: o simbólico (aprender as descrições simbólicas) e o estatístico 

(reconhecimento de padrões e estatísticas). A característica fundamental desses processos é a 

capacidade de resolução de problemas com base na classificação de dados. 

Sendo assim, segundo Adamssen (2020), uma das funções da I.A. é treinar mais 

pessoas e aprimorar seu aprendizado. Isto porque as lacunas serão preenchidas mais rápido e 

facilmente através de treinamento com I.A., e a equipe estará a cada dia mais confiante em 

fazer o trabalho e mais equipada. Com isto o time cresce e se torna melhor dentro da empresa, 

e, assim, mais pessoas se inspirarão em aprender. 

Adamssen (2020) relata que uma experiência pessoal que teve durante o início da 

pandemia de coronavírus diante de uma máquina Slurpee de lanches na loja Eleven o levou a 

pensar se as telas de toque já seriam ultrapassadas rapidamente por comandos de voz. Na 

semana seguinte, ele descobriu que sua indagação já se tornara realidade, quando se deparou 

com uma empresa do Colorado, a Valyant Al, testando uma nova maneira de pedir comida em 

restaurantes de serviço rápido, usando um quiosque controlado por voz apoiado por I.A.  

 

Enquanto assistentes pessoais como Amazon Alexa e Google Home estão chegando 
ás casas das pessoas, empresas como Salesforce e Adobe estão incorporando 
interfaces habilitadas para voz em suas plataformas de negócios para otimizar a 
entrada e recuperação de dados. [...] Arnobio Morelix, diretor de inovação da Startup 
Genome em San Francisco, que está trabalhando em um livro sobre tendências 
econômicas pós-pandêmicas chamado The Great Eboot disse: [...] Então, acho que a 
grande coisa que estamos vendo acontecendo agora, e continuaremos vendo 
acontecer, é que algo que era realmente barato e fácil de fazer, o contato entre 
humanos, ficou muito caro, certo? (ADAMSSEN, 2020, p. 23).  
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Em um salto menor que o intervalo de um ano, toda a estrutura de trabalho presencial 

foi colocada à prova, e as alternativas de adaptação passaram indubitavelmente por 

ferramentas digitais, que, por sua vez, possibilitaram o trabalho à distância, e a própria 

sobrevivência dentro do chamado distanciamento social, com compras virtuais sendo 

entregues em casa, consultas médicas feitas via teleconferências, lives de conteúdo artístico 

via uso da internet, e outras necessidades humanas que foram possíveis através do uso de 

fermentas dessa era digital.  

Tissen, Andreiessen e Deprez (2000) explicam que hoje o homem se encontra na 

sociedade do conhecimento, em que o valor dos bens materiais está em queda e há um 

aumento contrário e crescente dos chamados bens do conhecimento. É o momento da 

chamada economia do conhecimento, em que quanto mais se compartilha o conhecimento 

mais se tem, e quanto mais pessoas usam, maior é o valor. Drucker (2011) já reafirma essa 

premissa quando coloca que os grandes ganhos de produtividade na sociedade tecnológica 

serão baseados em conhecimento. 

 Então o homem se depara com a pergunta: Com tudo isso, qual será o futuro do 

emprego? Essa é a pergunta que todos fazem diante de tantas tecnologias, amparada na 

maioria das vezes por um aparente temor diante da substituição constante do homem pela 

máquina, mas que pode e deve ser visto sobre outra ótica. E uma outra forma de ver as coisas 

é entender que a I.A., a automação, o uso de softwares, entre tantas outras tecnologias 

disponíveis, podem ser na realidade novas ferramentas para empreendedores, podem ajudar a 

criar novos campos de trabalho, mais empregos, podem ajudar as pessoas a fazerem seus 

trabalhos melhor, na realidade muito melhor. “No Fórum Econômico Mundial em Davos, Paul 

Daugherty, Diretor de Tecnologia e Inovação da Accenture, resumiu essa ideia como: 

“Humano mais máquina é igual a superpoderes” (ADAMSSEN, 2020, p. 39).  

 

2.4.1 Cases de Sucesso 

 

Antes de iniciar, cabe aqui ressaltar que os cases a seguir relatados são resultados de 

pesquisa bibliográfica, e que, mais adiante, quando forem apresentados os levantamentos da 

pesquisa de campo, será descrito um breve estudo de benchmark com empresas mais 

próximas da realidade da transportadora objeto do estudo de caso. 

Para consolidar essa visão de contribuição da era digital ao trabalho humano, nada 

melhor do que se analisar cases de sucesso quanto ao uso de tecnologias digitais na gestão 

organizacional. Tal tarefa, deve-se confessar, se tornou muito mais fácil em 2020, ano em que 
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o mundo foi assolado por uma pandemia provocada por um novo vírus altamente contagioso e 

que fez com que as pessoas precisassem se isolar e trabalhar em home office na maioria dos 

casos, fazendo com que os gestores lançassem mão do uso de tecnologias digitais para 

promover a comunicação com o time à distância.  

Assim, inúmeras ferramentas digitais de videoconferência, como Zoom, Skype, 

Teams, entre outras, foram adotadas com urgência, e empresas dos mais variados setores e 

tamanhos tiveram rapidamente que se adaptar ao uso de tais recursos para comunicação 

interna entre gestores e time. Além disso, aplicativos como Brixtes24, Hipchat, Slack, entre 

outros, que atuam como plataformas de colaboração social, comunicação com intranet social, 

feed de atividades, botão de like, conversas, emblemas, comunicados, galeria de fotos, fluxos 

de trabalho, e colaboração via e-mail se tornaram comuns no ambiente dessas empresas 

(SITEWARE.COM, 2020). 

Nesse novo normal, em que o distanciamento social se impôs, a realidade bateu à porta 

e trouxe consigo o “maravilhoso mundo” da tecnologia como solução de grande parte dos 

problemas de comunicação com o time à distância. Sem essas ferramentas tudo teria sido 

muito mais difícil.  

Em uma pesquisa realizada pela revista eletrônica Meio e Mensagem (2020), foram 

ouvidas 12 representantes de grandes multinacionais, com times acima de 5 mil 

colaboradores, em uma sondagem qualitativa para traçar o perfil da comunicação interna na 

pandemia e na retomada. A pesquisa mostrou que aquilo que o vírus afastou fisicamente, a 

tecnologia uniu. Concluiu-se também que há agora um novo vínculo com o empregado sendo 

construído. E mais, os resultados mostraram que nas 12 empresas percebeu-se que o vínculo 

de comunicação se fortaleceu com esses meios digitais.  

 

O momento exige um novo mindset. E mudanças de cultura e de hábitos são 
custosas. Exigem muito diálogo e tempo investido. Empatia e humanidade foram as 
palavras mais repetidas em nossa sondagem. O tom da comunicação é muito mais 
humano agora do que em outros momentos. [...] As empresas estão aprendendo a 
escutar mais. Pelas redes sociais internas, seja pelas sessões de lives com os 
presidentes, o empregado tem muito a perguntar, e a comunicação se torna uma 
facilitadora desse diálogo. Só em uma das 12 empresas com quem conversamos, 
foram realizadas 35 sessões com seu presidente em três meses. Ele abre um horário 
na agenda, envia o link e entra quem quer, perguntando o que for necessário. [...] 
Um novo vínculo com o empregado está sendo construído. A comunicação, sem 
dúvida está transformada para melhor após pandemia. Ela é o suporte, o veículo para 
essa conexão acontecer. (Meio e Mensagem.com, 2020). 

 

Antes da pandemia do coronavírus, as empresas já faziam uso de tecnologias para 

gestão de pessoas. Um case que mostra isso é o do Projeto Verão 2019, da Coca-Cola 
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FEMSA, que contratou 770 colaboradores em apenas 40 dias, missão que parecia impossível 

se dependesse somente da força tarefa humana, o que tornaria bastante improvável que o 

objetivo deste projeto fosse alcançado. Entretanto, com a ajuda da tecnologia de uma 

plataforma digital, foi possível fazer essa contratação e ainda atingir outros resultados como 

alta atração de candidatos (mais de 42.500) e apenas 2 reposições durante todo o processo. 

Isto mostrou a eficiência que o uso da plataforma possibilitou na condução, rapidez e eficácia 

no processo seletivo. 

Outro case de sucesso de uso de tecnologia digital na gestão de pessoas e que está no 

campo da gamificação é da empresa Vivo, uma das maiores operadoras de telefonia do país, 

que se utilizou de uma plataforma interativa baseada no storytelling para capacitar seus 

profissionais do call center. O foco do projeto como um todo é mostrar como a história de 

cada usuário e suas experiências são importantes para a empresa, e como podem ajudar ambos 

a se desenvolver. O projeto tem três versões, e cada uma com um objetivo.  

“A primeira versão coloca todos os usuários como protagonistas em um set de 

filmagens passando por desafios em novelas, programas esportivos, filmes e outras atrações” 

(EBBOK BSOFT, s.d, p. 16). Nessa fase a ideia é apresentar o conceito de protagonismo, 

empoderar os usuários a resolverem problemas e mostrar como suas ações impactam 

diferentes expectadores. 

Em uma segunda edição, o desafio passa a falar sobre comunicação nas redes sociais e 

sua importância na distribuição de informações nos dias de hoje. Agora são 4 personagens 

diferentes em uma aventura pelo Brasil com desafios e que precisam da ajuda de seus 

seguidores digitais para resolver e enfrentar situações diversas. Nessa fase a intenção é 

mostrar a importância da comunicação e os meios sociais e prevenir sobre a exposição de 

informações das pessoas na internet, bem como conectar pessoas de diferentes características 

em uma única solução. 

A terceira versão tem como tema a Tecnologia e o medo que as pessoas têm de serem 

superadas pelos avanços da mesma. Nessa fase, os antigos personagens da fase anterior estão 

de volta mais velhos e cheios de conhecimento adquirido e já criaram um robô para ajudá-los, 

mas o mesmo não ficou muito automático. “O robô então, adquire sentimentos e parte para 

uma jornada de autoconhecimento, sendo acompanhado pelos usuários em várias situações 

onde apenas humanos teriam tato para resolver”. (EBBOK BSOFT, s. d, p. 23). Nessa etapa 

os pontos desenvolvidos procuram mostrar que com a tecnologia o colaborador pode ser mais 

e melhor no que quiser, que a relação humana é fator decisivo no atendimento ao cliente e que 

a tecnologia veio para simplificar e ajudar. No jogo, cada colaborador pode criar um avatar 



47 
 

que interage com os colegas, e mais quatro personagens fictícios para guiá-los no 

desenvolvimento das competências necessárias.  

Como resultado, a empresa já obteve mais de 15 mil usuários ativos, mais de 90% de 

adesão dos colaboradores e mais de 15 mil interações. E essa estratégia, segundo informa a 

empresa, já possibilitou melhorar a qualidade do atendimento prestado aos clientes e otimizar 

a performance da equipe em geral (EBBOK BSOFT, s.d). 

Outro case de sucesso é da empresa Gerdau Siderúrgica Brasileira, outro ótimo 

exemplo de empresa nacional que investe em tecnologia. A Gerdau adotou um programa de 

capacitação de profissionais que utiliza óculos de realidade virtual, substituindo o treinamento 

meramente teórico por jogos de conhecimento mais lúdicos e efetivos. Através de 

equipamentos de realidade virtual e smartphones, os funcionários da companhia podem 

participar de uma simulação da oficina, que tem como objetivo identificar riscos nas 

atividades de sua área de atuação. Durante o treinamento, o supervisor do teste pode 

acompanhar tudo por meio de um smartphone. E, segundo relatos dos colaboradores, a 

possibilidade de visualizar os cenários e propor soluções por meio do treinamento em 

realidade virtual permite absorver o conteúdo de forma mais rápida, além de aumentar a 

percepção de segurança nos processos diários (REXPENSE.COM, 2020). 

O Bradesco Seguros também se utiliza da gamificação para transmitir a mensagem a 

ser levada ao consumidor e melhorar o atendimento. Vincula ainda ao game benefícios e 

recompensas do atendente ao número de pontos obtidos no jogo, com critérios para pontuar 

tais como: realizou todo o treinamento, ajudou os colegas, efetuou um bom atendimento, foi 

assíduo no trabalho. Um exemplo de benefício obtido é a folga dupla (sábado e domingo) para 

os que obtiverem as maiores pontuações (VIANNA et al., 2016). 

Por fim, o case de sucesso da empresa DGT de engenharia, que atua nas áreas de 

Tecnologia de Segurança, Controle de Acesso, Sistema de Proteção contra Incêndio, Redes de 

Comunicação, Sistemas de Alarme e comercialização de equipamentos e prestação de 

serviços na área de instalação e manutenção. Durante uma crise da economia em 2014, 

quando a empresa percebeu que grandes clientes estavam sinalizando a intenção de não 

renovarem seus contratos, a empresa iniciou um forte trabalho de gestão da mudança nos seus 

principais setores, para assim, corrigir problemas e melhorar processos. (BOHNENBERGER, 

2018).  

Com o agravamento dos problemas na área de serviços e manutenção, a empresa 

desenvolveu para a gestão dos chamados dos clientes um aplicativo chamado DGT CARE.  

 



48 
 

Através desse aplicativo, os clientes podem abrir chamados instantaneamente e 
acompanhar na tela do celular o deslocamento da respectiva equipe que irá realizar o 
atendimento. O próprio aplicativo já possui uma funcionalidade que faz a gestão do 
prazo de atendimento de cada cliente. Com isso, foram eliminadas as multas que a 
Empresa vinha sofrendo em razão de ultrapassar os prazos de atendimento previstos 
nos contratos com seus clientes. Outra facilidade é que o cliente não necessita mais 
ligar ou enviar e-mail para abertura dos chamados, uma vez que o histórico de 
chamados fica registrado no próprio aplicativo. (BOHNENBERGER, 2018, p.34) 

 

Os diretores da Empresa relataram que, após o uso do aplicativo, o retrabalho que 

vinha sendo feito para controle das ordens de serviço foi totalmente eliminado, e outra 

facilidade implantada com o aplicativo foi o registro fotográfico antes e depois da realização 

de cada atendimento, comprovando também que o trabalho foi realizado pela equipe no local. 

Os diretores afirmaram que, com o DGT CARE, o acompanhamento de qualquer tarefa 

relacionada aos atendimentos dos clientes da empresa se tornou fácil e ágil, reduzindo a 

burocracia de anotações e transcrição de dados para sistemas desktop. Assim, parte do 

processo de gestão passou a ocorrer no campo, em tempo real, e os colaboradores se sentiram 

mais seguros e com seu trabalho otimizado. 

 

Com as alterações realizadas na gestão da Empresa, pode-se observar que o 
desempenho das equipes teve uma grande evolução. Em depoimento, o gestor desse 
setor relata que após a implantação do DGT CARE as equipes melhoraram sua 
disposição para realização de suas tarefas, pois, ao conseguirem acompanhar suas 
metas de forma clara e intuitiva, passaram a se sentir peças importantes no 
funcionamento da Empresa. (BOHNENBERGER, 2018, p.37). 

 

Pode-se constatar que esse tem sido o século das mudanças exponenciais, em que a 

diferença entre as transições tecnológicas e as decisões estratégicas se tornam o maior desafio 

a ser enfrentado por indivíduos, organizações e países. E a velocidade dessas mudanças torna 

a informação e a tecnologia variáveis importantes para se obter vantagem competitiva, engajar 

pessoas e criar cases de sucesso.  

Nessa busca constante de adaptação, esta pesquisa trata do estudo de caso de uma 

empresa de pequeno porte, em franco crescimento no setor de transporte rodoviário de cargas 

a granel, que enfrenta o dilema de se adaptar às transformações digitais necessárias, com 

recursos de empresa de pequeno porte, e que sente na comunicação com seu time de campo o 

seu maior gargalo. 

Sendo assim, será traçada a seguir a metodologia utilizada para a pesquisa de campo e 

estudo de caso da empresa Gideão Logística e Transportes, com o intuito de corroborar as 

etapas desta pesquisa e a análise dos resultados obtidos. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa tem por objetivo determinar quais as melhores estratégias de 

engajamento e comunicação em relação ao perfil do time de campo de uma empresa de 

transporte rodoviário de cargas, para que se possam identificar os principais elementos e 

instrumentos que devem estar presentes na construção de uma ferramenta digital para esse 

fim.  

Sabendo da importância do processo metodológico para elaboração do trabalho de 

pesquisa e por este apresentar técnicas, critérios e processos que direcionam o 

desenvolvimento da mesma, a fim de responder ao objetivo proposto, serão apresentadas 

as abordagens metodológicas quanto ao universo, natureza, objetivo da pesquisa, 

abordagem do problema e métodos de coleta e análise de dados. Desta forma, a 

metodologia poderá cumprir seu papel de ser capaz de organizar e dimensionar o trabalho 

de pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). 

 

3.1 Quanto ao objeto da pesquisa 

 

Esta pesquisa de natureza científica aplicada tem por essência o objetivo de gerar 

conhecimentos para aplicações práticas dirigidos à solução de problemas específicos. No caso 

desta pesquisa, trata-se de um trabalho científico no formato de um projeto aplicativo, que se 

utilizou de um estudo de caso, e, conforme coloca Andrade (2007), esse método consiste no 

estudo de determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou 

comunidades, com a finalidade de obter generalizações. Moura e Barbosa (2006, p. 61) 

completam:  

 

É um estudo intensivo, exaustivo e profundo sobre um indivíduo, evento, instituição 
ou comunidade, visando identificar variáveis relacionadas com o evento e que 
possam sugerir hipóteses explicativas para o fenômeno. É usado para auxiliar no 
aperfeiçoamento de modelos e hipóteses.  

 

Desta forma, a pesquisa se deu através de um estudo de caso junto à empresa 

Gideão Logística e Transportes, com o intuito de analisar quais as melhores estratégias de 

engajamento e comunicação em relação ao perfil do time de campo, buscando identificar os 

principais elementos e instrumentos que devem estar presentes na construção de uma 

ferramenta digital para esse fim. 
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Esse objetivo nasceu da própria natureza da operação logística do transporte que 

mantém o motorista rotineiramente em campo, sendo que essa distância impacta, gerando um 

gargalo observado na comunicação, no apoio, na participação e retorno entre os processos da 

empresa e as necessidades do colaborador. Sendo assim, foi levantado o problema: quais os 

elementos que devem estar presentes em uma ferramenta digital para que esta seja capaz 

de criar engajamento e comunicação colaborativa entre a equipe de campo e a empresa de 

transporte rodoviário de cargas?  

Como ponto de partida para solucionar a lacuna identificada na comunicação da 

empresa com o time de campo, levantou-se a seguinte hipótese: a tecnologia digital é um 

caminho ágil que soluciona o compartilhamento de informações em tempo real, sendo assim, 

se o gargalo de comunicação das empresas de transporte de carga rodoviário está no rotineiro 

distanciamento do time de campo, que dificulta uma comunicação mais próxima no sentido de 

atender às necessidades do colaborador em relação à empresa e vice-versa, entende-se que o 

uso de tecnologias digitais combinadas e que sejam atrativas, interativas, com interfaces 

amigáveis e de fácil aplicabilidade, são o caminho de aproximação e eliminação da distância 

física que tanto afeta a operacionalidade da empresa quanto à satisfação e ao engajamento do 

seu time de campo. Contudo, mesmo existindo hoje inúmeros recursos digitais acessíveis e 

práticos e que podem aproximar o colaborador da cultura da empresa, não se pode escolher 

aleatoriamente uma ferramenta digital, porque ela precisa conversar com o perfil do público 

que vai utilizá-la, para atender ao fim a ela proposto. 

As variáveis da hipótese: engajamento, comunicação colaborativa, ferramentas digitais 

se encontram em uma relação assimétrica e contingente, visto que a solução da comunicação 

ocorrerá somente se os processos digitais permitirem uma ação realmente colaborativa e de 

engajamento do time de campo. (LAKATOS, 2006). 

 

3.2 Quanto aos objetivos 

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é exploratória em sua fase inicial e descritiva na 

sua sequência, visto que no primeiro momento buscaram-se informações sobre o tema para se 

obter uma base aprofundada sobre o universo pesquisado. 

 

A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 
dizer que esta pesquisa tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 
descoberta de instituições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 
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que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 
(GIL, 2007, p. 41). 
 

Posteriormente, a pesquisa se torna descritiva, porque busca demonstrar os resultados 

obtidos sobre as análises da teoria em contraponto à pesquisa de campo realizada, trazendo a 

interpretação dos resultados. Para Gil (2007), esse tipo de pesquisa, além de estudar as 

características do grupo e descrevê-las, estabelece uma nova visão do problema, o que 

favorece os estudos em torno da atuação prática. Cervo e Bervian completam (2002, p.49): 

 

A pesquisa descritiva observa, registra e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) 
sem manipulá-los. Procura descobrir, com a precisão possível, a frequência com que 
um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e 
características. 

 

Completando a análise metodológica, a pesquisa buscou, quanto aos objetivos 

específicos: analisar a importância da confiança nas relações entre líderes gestores e o time 

como acelerador de performance; analisar o perfil do colaborador que atua no time de campo 

do transporte rodoviário de cargas no país; contextualizar o uso de ferramentas digitais como 

recursos de comunicação nas organizações empresariais e analisar o perfil do time de 

colaboradores da empresa objeto do estudo de caso. 

 

3.3 Quanto à abordagem do problema 

 

Esta pesquisa tem, portanto, uma abordagem qualitativa, pois busca, como coloca 

Dencker (2000), obter um conhecimento mais profundo de um caso específico, porém não 

permitindo a generalização em termos de probabilidade de ocorrências. Entretanto, permite 

nortear um paradigma interpretativo, sendo possível, assim, interpretar os acontecimentos e 

entender as relações existentes entre as variáveis, visto que esse tipo de pesquisa permite a 

obtenção de resultados mais fidedignos, uma vez que se prioriza a qualidade. Rodrigues 

(2006, p. 90) ainda explica a respeito da pesquisa qualitativa:  

 

[...] É utilizada para investigar problemas que os procedimentos estatísticos não 
podem alcançar ou representar, em virtude de sua complexidade. Entre esses 
problemas, podemos destacar aspectos psicológicos, opiniões, comportamentos, 
atitudes de indivíduos ou de grupos.  

 

Assim, partiu-se de um método de abordagem hipotético-dedutivo que buscou através 

da percepção do gargalo na comunicação entre time de campo e empresa de transportes 
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rodoviário de cargas formular hipóteses, pelo processo de inferência dedutiva, e testar a 

predição da ocorrência de fenômeno abrangido pela hipótese já descrita anteriormente.  

 

3.4 Quanto à coleta de dados e universo da pesquisa 

 

A obtenção das informações partiu de procedimentos técnicos, como a pesquisa 

bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica, conforme afirma Gil (2007), serviu de 

fonte sob o olhar de materiais elaborados relacionados aos assuntos explorados, além de 

revistas, artigos científicos e outros materiais que enriqueceram os conteúdos trabalhados. 

Cervo e Bervian (2002, p. 48) afirmam ainda: 

 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências 
teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como 
parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre um 
determinado assunto, tema ou problema.  

 

O universo da pesquisa trata-se de empresas de transporte de carga rodoviária que 

atuam no país, através de um estudo de caso da empresa Gideão Logística e Transportes e 

junto aos seus colaboradores do time de campo.  

Já a pesquisa documental aconteceu graças ao acesso permitido aos materiais da 

empresa pesquisada, Gideão Logística e Transportes: arquivos, documentos, folhetos, 

fotografias, projetos e outros documentos que a organização cedeu para enriquecimento da 

pesquisa. Cabe desde já o agradecimento à facilidade de acesso permitida à pesquisa, o que 

proporcionou maior abertura e aprofundamento do tema proposto. Segundo Dencker (2000, p. 

125), a pesquisa documental:  

 

Difere da pesquisa bibliográfica por utilizar material que ainda não recebeu 
tratamento analítico ou que pode ser reelaborado. As fontes documentais podem ser 
documentos de primeira mão conservados em arquivos de instituições públicas e 
privadas ou pessoais.  

 

Em relação à pesquisa de campo, ela ocorreu em duas etapas. A primeira foi realizada 

com intuito de se fazer um benchmark para promover um estudo comparativo do atual uso 

prático das ferramentas digitais interativas na comunicação com o time de campo. 

Inicialmente, foi realizada uma entrevista semiestruturada, via Facetime, junto a uma empresa 

que desenvolve tecnologias digitais para se obter o parecer quanto à viabilidade e uso dessas 

tecnologias para atingir o objetivo da pesquisa. 
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Em paralelo, foram realizadas duas entrevistas. A primeira, por conveniência, foi feita 

via Facetime com uma empresa de transporte turístico de passageiros, que utiliza alguns 

recursos digitais para monitoramento e acompanhamento dos seus motoristas. A intenção foi 

avaliar o quanto a empresa entende que esses recursos contribuem efetivamente para a 

comunicação e engajamento do seu time.  

A outra entrevista realizada foi via Facetime e de forma semiestruturada com uma 

startup que nasceu através do desenvolvimento de um aplicativo que tem por objetivo manter 

gestor e colaborador em contato em tempo real em situação de distanciamento físico. O 

conteúdo dessa fase da pesquisa encontra-se descrito no item 4.2.  

Em seguida foram levantados os dados atuais da empresa que foi escolhida como 

estudo de caso do objeto de estudo, a Gideão Logística e Transportes. Foram realizadas 

entrevista informais com os dois sócios e levantamentos de pesquisa documental, para 

analisar em que estágio a empresa se encontrava no emprego do tema do projeto 

aplicativo proposto.  

Posteriormente, em uma segunda etapa, ocorreu a pesquisa junto a todos os 

funcionários do time de campo (motoristas) da empresa Gideão Logística e Transportes 

através da aplicação de um questionário (Apêndice A), com intuito de gerar um perfil da 

amostra pesquisada em relação as suas necessidades e dificuldades de comunicação com a 

empresa, suas rotinas operacionais, e sua familiaridade com tecnologias digitais. Foram 

atingidos nessa fase 100% da amostra, e o resultado dessa pesquisa se encontra descrito e 

analisado no item 4.3.1.  

Apesar de o questionário ser normalmente um método utilizado em pesquisas de 

abordagem quantitativa, este foi usado para contribuir com a análise dos resultados das 

variáveis relevantes à pesquisa, e desta feita foi utilizada uma metodologia qualiquanti de 

coleta de dados.  

A metodologia buscou dentro do tempo limite disponível para a pesquisa cobrir de 

forma o mais abrangente possível as várias facetas que envolvem o tema proposto. A partir de 

agora se discorrerá sobre os levantamentos realizados e as análises procedentes destes. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

O levantamento apresenta a forma como os instrumentos escolhidos foram 

aplicados em campo para a obtenção dos dados e informações necessárias à solução do 

problema de pesquisa. A partir dos resultados alcançados, foram traçadas características 

comuns e cruzadas informações para obtenção e análise dos resultados. Esses resultados 

visam esclarecer como estão sendo utilizados os recursos digitais na comunicação de 

empresas, o estágio em que a empresa do estudo de caso se encontra em relação ao gargalo 

de comunicação com seu time de campo, o perfil de seus colaboradores quanto a suas 

necessidades, e que elementos e instrumentos que devem estar presentes para que as 

ferramentas digitais possam ser um caminho para a solução viável à comunicação e ao 

engajamento entre esses colaboradores e a empresa em questão. 

 

4.1 Análise do Setor  

 

Já mencionado ao longo do texto desta pesquisa, ainda que se faça uso dos cinco 

modais, o Brasil concentra a sua logística de cargas no modal rodoviário, e essa realidade 

mostra uma necessidade de atenção ainda maior com esse setor do transporte no país. Para 

que o rodoviário de cargas se adapte às tendências do mercado, é importante analisar o 

panorama logístico como um todo, avaliando o cenário nacional, porque isso facilitará às 

empresas conseguir identificar os pontos certos para o investimento dos seus recursos. 

Historicamente, já foi mencionada a grande contribuição e dependência do país em 

relação ao transporte de carga rodoviário, que hoje cobre em torno de 60% da demanda, 

mesmo estando em retração. Contudo, a última pesquisa da CNT Estradas (2019) aponta que, 

após um período de relativa estabilidade na condição das rodovias em anos anteriores, em 

2019, houve uma piora efetiva dos resultados em relação a pavimento, sinalização e geometria 

da via. Dessa forma, 59% das rodovias pesquisadas no país foram consideradas inadequadas, 

segundo o Modelo CNT de Classificação. A destinação deficitária ao setor oriunda do poder 

público e a falta de clareza nos contratos de concessão para incentivo de investimentos 

oriundos da iniciativa privada são fatores que precisam ser revistos para minimizar impactos 

negativos na logística do país. Afinal, é como está relatado nas observações da CNT Estradas 

(2019, p. 206): 
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A Confederação acredita que o processo de recuperação econômica do país está 
intimamente relacionado à retomada do investimento em infraestrutura de transporte 
e à redução dos custos produtivos vinculados aos adicionais registrados pelo 
transporte rodoviário em decorrência das deficiências nas rodovias brasileiras.  

 

Segundo a pesquisa CNT Estradas (2019), o investimento em estradas por concessão 

foi considerado uma alternativa importante para a ampliação de investimentos em 

infraestrutura da malha viária nacional. Contudo, a Associação Brasileira de Concessionárias 

de Rodovias (ABCR), representante do setor de concessões de rodovias, formado por 

47 empresas privadas e associadas, atuante em 12 estados do país, vem operando atualmente 

em 15.616 quilômetros de rodovias, o que corresponde apenas a 7,0% da malha rodoviária 

nacional pavimentada. 

 Entretanto, segundo a publicação da Agenda Regulatória 2021-2022 da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), um dos três eixos temáticos é a exploração da 

infraestrutura rodoviária federal tendo como prioridades: adequação dos procedimentos de 

execução de obras e serviços; regulamento das concessões rodoviárias – RCR, e alteração de 

regras de reequilíbrio contratual e aperfeiçoamento de mecanismos de governança sobre 

transações com partes relacionadas em concessões rodoviárias – o que é uma indicação do 

Ministério dos Transportes que pode representar avanços necessários para o setor. (ANTT, 

2020). 

Ainda segundo dados da CNT (Anuário 2020), soma-se o número de veículos de carga 

rodoviária no Brasil, que em 2019 eram 2.270.861, com um total de empresas transportadoras 

de carga regularmente inscritas de 219.956. Apesar de o momento atual do transporte no país 

ser de estudo, muita burocracia e prática moderada, o futuro parece ser promissor. Entre as 

tendências apontadas por especialistas estão terceirização, automação de processos, serviços 

que façam uso de tecnologia para intermediação e atendimento, e uso do transporte 

multimodal. 

Embora a terceirização seja uma estratégia já utilizada por muitas empresas, a 

tendência é que em um curto período mais empreendedores busquem por essa alternativa. O 

crescimento da demanda graças ao e-commerce e uma maior exigência por parte dos clientes 

têm feito com que os empresários tendam a abrir mão de manter frotas próprias. Por essas e 

outras razões, a tendência é que a terceirização faça cada vez mais parte da rotina logística das 

empresas. Além disso, outro eixo da terceirização está relacionado aos serviços de 

manutenção e contratação de mão de obra temporária, que é uma medida que visa manter o 

quadro de funcionários mais adaptado às fases do negócio.  
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O transporte multimodal já é algo utilizado no Brasil, contudo, assim como a 

terceirização, tende a ser uma alternativa cada vez mais adotada pelas empresas. Com os 

benefícios da estratégia de oferecer, por exemplo, uma melhor experiência ao consumidor, 

muitos empreendedores buscam vantagens competitivas por meio do transporte multimodal. 

Em relação ao crescimento tecnológico, como já mencionado nesta pesquisa, este faz 

com que mais ferramentas surjam para facilitar o dia a dia do setor de transporte no país. 

Hoje, já é possível contar com softwares e plataformas on-line para controlar o fluxo de 

produtos, assim como facilitar a criação de estratégias e planejamento. A logística 4.0 é um 

ótimo exemplo de como a automatização é uma tendência certa em um futuro próximo, 

lembrando que o grande desafio das empresas está em se adaptar em pouco tempo a esse novo 

cenário. 

Plataformas e aplicativos vêm facilitando a interação entre empresas, profissionais e 

clientes. A internet e os smartphones trouxeram uma realidade de dinamismo para a sociedade 

como um todo, e é praticamente impossível encontrar um indivíduo que não utilize o celular 

para resolver assuntos pessoais ou profissionais. Acompanhando essa mudança, o transporte 

no Brasil tende a ser bastante impactado com essas tecnologias de integração.  

Atualmente, já estão disponíveis recursos para controle e redução de custos 

operacionais, como preenchimento e emissão de notas fiscais eletrônicas; soluções digitais 

que redesenham as rotas e encurtam caminhos, fazendo com que a carga chegue em um tempo 

menor, além de gerar economia de combustível; sinalizadores de alerta para manter o 

caminhão na estrada; e sistemas específicos de rastreamento de frotas com transmissão via 

satélite que melhoram a segurança da mesma. 

O TMS (Transportatin Management System), por exemplo, é um sistema de gestão de 

transporte que possibilita planejar rotas, otimizar carga e administrar atividades da 

transportadora. Já o WMS (Warehouse Management System) é um sistema de gerenciamento 

de armazém que melhora o controle operacional de diferentes etapas do processo logístico e 

há ainda softwares de gestão financeira. Todas essas tecnologias estão disponíveis, são aliadas 

das empresas de transportes rodoviário de cargas e claramente contribuem para melhor 

tomada de decisão administrativa assim como facilitar o trabalho dos colaboradores. (EBOOK 

VIVO LUDOSPRO, s.d) 

Entre os aplicativos disponíveis, há aqueles desenvolvidos para conectar empresas que 

precisam de transportes a motoristas que necessitam de trabalho, por exemplo, o TruckPad e 

Sontra Cargo; aplicativos para previsão do tempo, como o AccuWeather (um dos mais 

completos); aplicativos com função GPS, como Waze; aplicativos de gestão financeira, que 
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ajudam o caminhoneiro a controlar combustível, como uCar; para avaliar os preços de 

pedágio, como o Iveco Brasil; localizadores de postos de gasolina e de comparação de preços 

de combustível mais próximos, como o SocialFuel, até aplicativos que bloqueiam ligações 

durante o tempo que o motorista está dirigindo, como o Mãos no Volante. 

Somando a tudo isso há os controles do veículo em rota disponíveis nos novos 

modelos de caminhão, que já possuem sistemas embarcados a essas tecnologias “de bolso”, 

como os aplicativos. Então, o que ainda se espera para o setor em um futuro próximo? E outra 

pergunta que todos os motoristas fazem: o que se projeta para o futuro da profissão de 

caminhoneiro? E quais são as novas tecnologias para caminhão apontadas como fortes 

tendências para esse mercado futuro? 

De fato, os caminhões hoje em dia, por exemplo, já são menos poluentes e cheios de 

recursos tecnológicos digitais, sendo comum encontrar nos modelos mais novos sensores de 

estacionamento, câmeras e GPS integrado aos computadores de bordo, funções como leitura 

da topografia da estrada, frenagem e câmbio automático. Tudo isso já é um enorme salto 

tecnológico gerado nas últimas décadas, mas o que vem por aí é ainda mais instigante, afinal, 

os caminhões, assim como os carros populares, se tornarão veículos autônomos. 

Essa tecnologia, que já está sendo desenvolvida, promete reduzir custos para empresas 

de transportes através da precisão da condução computadorizada, que leva em conta dados 

relacionados a desgaste de peças, consumo de combustível e impacto ambiental durante os 

percursos. Caminhões autônomos na realidade já operam em áreas controladas, ou seja, em 

estradas sem trânsito adicional, dentro de espaços de empresas, como é o caso da Vale do Rio 

Doce, que opera com máquinas autônomas nos seus deslocamentos internos.   

Contudo, o que vem por aí é o veículo autônomo nas estradas. Nessa linha, a empresa 

Mercedes-Benz estima lançar seu caminhão autônomo em 2025: o Future Truck, que terá, 

entre outras tecnologias, o Cruise control, ou controle de cruzeiro, e se manterá estável na 

velocidade estipulada pelo sistema. Ainda mais relevante, os caminhões do futuro conversarão 

entre si e trocarão dados comunicando-se com o computador central. Dessa maneira, esses 

recursos tornarão a direção autônoma uma forma mais segura de transporte. O que se observa 

é que essa tendência também deve ser usada no transporte público urbano. Como 

consequência, espera-se obter no futuro um trânsito mais seguro e organizado, tanto nas 

estradas e rodovias quanto no perímetro urbano. 

No entanto, é preciso mencionar que o sucesso do projeto Mercedes-Benz depende da 

demarcação correta das faixas e de boa sinalização na estrada que oriente os veículos, pois os 

dados é que alimentam o computador na pilotagem automática do caminhão. E por isso 
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mesmo é que a previsão de lançamento esteja restrita aos EUA e à Europa, que já possuem 

estradas mais bem pavimentadas. 

Entretanto, desde 2015 já há um protótipo sendo desenvolvido no Brasil em parceria 

com a Scania, a Escola de Engenharia de São Carlos e o Instituto de Ciências Matemáticas e 

de computação (ICMC). O diferencial desse protótipo é que ele usa um sistema GPS e 

câmeras para se locomover sozinho e segue uma espécie de trilho virtual predefinido. 

Segundo Denis Wolf, professor do ICMC e um dos coordenadores do projeto: “Esse sistema é 

o mais adequado para a realidade brasileira. Imagine um caminhão em uma estrada de terra no 

interior do país, por exemplo. Ele jamais irá encontrar uma faixa de pedestres para se 

orientar”.  

No caso do protótipo nacional, as câmeras do veículo registram apenas cores. Então, é 

preciso fazer o programa interpretar se o que está na imagem captada é um arvore, uma rua ou 

uma pessoa. Todos esses cálculos são feitos em tempo real por um algoritmo, que tem 

milésimos de segundos para entender o que está acontecendo, planejar e executar uma ação. 

(GARCIA, 2015) 

 De qualquer forma, tudo que se está desenvolvendo é apenas para reconfigurar o 

trabalho dos caminhoneiros, tornando-o mais especializado. Além disso, espera-se diminuir 

os acidentes nas estradas poupando o caminhoneiro do grande desgaste que o leva muitas 

vezes a não dormir bem, ou, até mesmo, a passar noites em claro, comprometendo seriamente 

seu desempenho no volante.  

Provavelmente, ao ler este texto, o caminhoneiro deve pensar que essa tecnologia vai 

tomar o seu lugar. No entanto, não se trata disso, o caminhão autônomo é um veículo que tem 

o potencial de tornar a viagem muito mais segura e de auxiliar na realização do trabalho do 

motorista. Além disso, o Mercedes-Benz FT autônomo só será homologado para trafegar nas 

rodovias, sendo o trajeto pelas cidades feito pelo motorista, e ademais, o caminhão autônomo 

não sai da garagem sozinho, a função do condutor ainda se preserva. 

O que se apresenta aqui é um recurso avançado de piloto automático, que poderá ser 

acionado pelo motorista nas estradas. Contudo, a existência de caminhões autônomos com 

certeza modificará profundamente a profissão de caminhoneiro em relação ao que se conhece 

hoje em dia. Afinal, liberado do volante nas estradas, esse profissional assumirá um papel 

menos operacional e mais estratégico, desempenhando funções como analista de logística ou 

gestor de transportes. Seja trabalhando para a empresa contratante ou para a sua própria 

empresa, o futuro gestor de transportes também terá que se atualizar para realizar bem o 
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trabalho de representação comercial nas entregas, porque ele será o elo principal de contato 

entre a empresa e o cliente. 

Com tudo isso, o que se verá é uma valorização da profissão de caminhoneiro, abrindo 

boas perspectivas para o futuro na profissão. Essas novidades anunciadas com o caminhão 

autônomo só confirmam a necessidade de familiarização dos profissionais das estradas às 

novas tecnologias de conectividade, apontando um caminho a seguir pelo profissional que 

quiser ser bem absorvido pelo mercado em um futuro próximo. 

É verdade que essa realidade ainda vai demorar um pouco mais a estar presente aqui 

no país, porque a frota nacional atualmente já não consegue acompanhar a velocidade de 

reposição para garantir toda a tecnologia disponível. Segundo dados da CNT Anuário de 

Carga (2019), a média de idade da frota de caminhões no Brasil é de 15,2 anos, e o pior é que 

essa frota vem envelhecendo. Dados da pesquisa mostram que, em 2016, a média eram 13,9 

anos. Esse envelhecimento foi observado tanto na frota de caminhões de profissionais 

autônomos quanto nos veículos conduzidos por empregados de empresas.  

Sendo assim, o uso de tecnologias avulsas é importante para suprir a necessidade de 

quem ainda não possuiu um caminhão que traz todos esses recursos já embarcados na sua 

cabine, afinal, o mundo continua avançando, e a concorrência internacional vem a passos 

largos. 

Portanto, criar ferramentas tecnológicas adicionais mais acessíveis ao mercado atual, 

além de contribuir para o desempenho do trabalho desses profissionais, pode ser uma forma 

de reforçar uma mudança de mindset dos motoristas de transporte rodoviário de cargas. E para 

ver como o mercado nacional está lidando com essa tecnologia e o que pensam os 

profissionais brasileiros de tecnologia sobre a viabilidade de implantação de aplicativos como 

suportes alternativos a esse gargalo operacional, foi-se em busca de estudo de benchmark de 

suporte. 

  

4.2 Benchmark  

 

O benchmarking é relevante à pesquisa de projeto aplicativo porque permite a 

comparação e análise dos processos já existentes na empresa com processos de 

companhias que conseguiram uma excelência maior e melhores resultados. O 

benchmarking não tem o intuito de copiar a forma como o outro faz, mas sim entender e 

tentar fazer melhor o que já é considerado bom, e, assim, essa melhora ser compartilhada 
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entre as companhias, sendo, portanto, uma excelente forma de troca de conhecimento 

entre empresas e mercados.  

Afinal, conforme o mundo entrou no século da “Sociedade do Conhecimento”, 

utilizar ideias e conhecimentos de dentro e de fora dos limites da empresa se tornou mais 

importante do que nunca, e por isso mesmo o tema da inovação aberta pode ser analisado 

e discutido a partir de várias perspectivas de gestão. Já se foi o tempo do conhecimento 

dentro de uma caixa preta na prática de negócios, como se ele fosse a única fonte do 

desenvolvimento de um negócio sustentável. (DRUCKER, 1993 apud CHESBROUGH et 

al. 2018). 

A pesquisa de benchmark se deu em três frentes diferentes: primeiramente, foi 

feita uma entrevista por conveniência junto a uma empresa que trabalha com I.A. e 

aplicativos para se ter um feedback do que o diretor achava em relação à utilização de 

aplicativos, gamificação e I.A. para gestão de pessoas. Posteriormente, houve a 

possibilidade de uma breve entrevista com uma empresa de transporte rodoviário de 

passageiros que utiliza um aplicativo para comunicação com seu time de campo. Por fim, 

foi realizada uma entrevista semiestruturada com o proprietário de uma empresa que 

desenvolveu seu próprio aplicativo para comunicação com colaboradores, sendo que essa 

empresa é de um setor distinto do segmento de transportes.  

 

4.2.1 Empresa Ideia Systems  

 

Inicialmente será descrita a entrevista informal e por conveniência gravada via 

Facetime com o sócio-proprietário Sr. Renato Barth, no dia 26 de novembro de 2020, da 

Empresa Ideia Systems (empresa de desenvolvimento de tecnologias, com foco principal 

em I.A. e sistemas operacionais de controle de estoque para transporte urbano), cujo tema 

estava relacionado ao uso de tecnologias, como I.A., e sua viabilidade na aplicação em 

apps (aplicativos) e sistemas de comunicação colaborativa em empresas de transporte de 

rodoviário de carga.  

Foi questionado ao entrevistado se a I.A. era uma tecnologia cara e complexa para 

ser usada em um app. Segundo Renato Barth, linguagem natural não é nenhum bicho de 

sete cabeças, é um aprendizado em que a máquina vai aprendendo a partir de questões 

que são colocadas:  
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Você vai ensinando a máquina, uma pergunta uma resposta, uma pergunta uma 
resposta e ela vai criando modelos a partir dessa perguntas e respostas 
semânticos. Então ela passa a ter a capacidade de utilizar o que a gente chama de 
linguagem natural para poder interagir com a pessoa. 

 

Entretanto, o entrevistado coloca a problematização de que essa I. A. tem que ser 

muito atrativa, porque estudos mostram que, no geral, as pessoas não gostam de interagir com 

robôs. O interlocutor precisa sentir que fala com uma pessoa do outro lado. Isto porque hoje é 

muito fácil fazer um robô, segundo Renato, entretanto, quando a pessoa percebe que é um 

robô, ela descarta: “Ela não quer conversar com um robô, porque ela sabe que não é um 

humano, existe ainda essa resistência”. 

O entrevistado afirma que a ideia da gamificação é muito interessante e cita o case do 

aplicativo do Santander, que lança desafios em um game em que são colocadas questões em 

um grupo, e as pessoas entram nesse grupo para competir. 

 

Vamos imaginar aqui uma situação. Você lança lá um desafio: como economizar 
combustível diante o cenário A, B, C e D. E aí essa pergunta vai para várias pessoas. 
E à medida que as pessoas vão respondendo essas perguntas e de acordo com o 
conteúdo, de acordo com o nível de complexidade que ele aborda o assunto o 
aplicativo vai dando para ele pontuações, ele vai ganhando estrelinhas e com isso 
eles conseguem detectar quem são as pessoas que têm o melhor perfil e conseguem 
agir em situações extremas com as melhores situações. Então essas pessoas ficam 
em alça de mira para poderem ser promovidas. E utiliza-se também a I.A. para poder 
fazer toda essa tratativa, já que a pessoa responde, tendo algumas coisas que ele vai 
responder de forma objetiva, mas tem muita coisa que ele vai poder responder de 
forma abstrata, aí a linguagem natural, a linguagem de máquina ou machine lerning 
vai ter que ser capaz de entender a resposta dele, contextualizar a resposta dele e 
classificar essa resposta em um grupo de possíveis respostas boas. 
 

Em relação ao custo, Renato Bart disse que hoje existem plataformas de serviços de 

machine lerning, como as da Watson, IBM, da Google, da Microsoft, e Amazon, entre tantos 

outras, que dão possiblidade de bons retornos. O preço é caso a caso, cobrado por byte, por 

utilização, mas o valor não é caro. Ainda há a possiblidade de se fazer um piloto gratuito, 

através de uma plataforma do tipo Watson, sendo que, quando for para uma versão comercial, 

aí será cobrado. 

Durante a entrevista foram apresentados ao entrevistado alguns dos resultados da 

pesquisa realizada com os motoristas (público-alvo). Renato Barth então aborda: 

 

Você coloca aqui que o motorista já se sente solitário, sozinho em uma cabine, e aí 
ele vai conversar com um robô? Então o fato de humanizar este atendimento é 
extremamente importante, então deve-se pensar nisso ai, deixar esse robô de uma 
forma bem sutil, e aí game com essa interação que a pessoa possa conversar com 
outra, pode interagir com outro ser humano, e o robô ficaria por conta de fazer essas 



62 
 

avaliações e você conseguiria retornar um feedback muito bom para a outra ponta 
porque esse game te dá uma possiblidade muito boa de garimpar talentos.  

 

4.2.2 Empresa TurisSilva 

 

Após esse primeiro contato com um especialista da área, os pesquisadores entraram 

em contato com a empresa TurisSilva de Porto Alegre, e em entrevista com a diretora da 

empresa Carina Porto da Silva via Facetime no dia 23 de novembro de 2020, buscou-se 

entender como a sua empresa se utiliza de tecnologias digitais para melhorar seu acesso e 

comunicação com o time de campo.  

A diretora Carina Porto relatou que a empresa possui um aplicativo com tecnologia 

especializada no monitoramento veicular com foco na prevenção de acidentes. Com base na 

telemetria, as informações coletadas dos veículos são analisadas em dados com o objetivo de 

acompanhar o comportamento do motorista ao volante, identificando infrações que aumentam 

o risco de acidente.  

Além do aplicativo, a empresa ainda possui um software de roteirização, que permite 

criar, gerenciar e otimizar as rotas, além de agilizar o processo de criação, desta forma 

possibilitando uma melhoria na qualidade do serviço. Somado a isso, a empresa usa um app 

para os clientes, gerando praticidade de ter o controle da ocupação dos veículos de suas rotas. 

Através do aplicativo é possível controlar a relação de usuários que embarcam no veículo, o 

local onde ocorreu o embarque e o horário em que seu colaborador o embarcou. Além do 

controle de acesso ao veículo, o aplicativo ainda possibilita ao motorista ter acesso a todo 

itinerário de sua rota através de um mapa interativo. 

Apesar do uso de várias tecnologias, a empresa não possui nenhum tratamento de 

gamificação em seus aplicativos e nem um tratamento de assistente virtual, ou para uso de 

comunicação colaborativa com seus motoristas. Indagada sobre a possibilidade de agregar 

esses serviços em sua plataforma, Carina respondeu: 

 

Na verdade seria um sonho de consumo, pois sabemos da carência que os nossos 
motoristas sofrem, temos dificuldade no treinamento, pois para isso perdemos horas 
homem e um aplicativo com essas possiblidades iria nos ajudar a diminuir custos. 
Sentimos muita dificuldade de interagir com nossos motoristas, pois a forma que 
temos hoje seria via telefone ou WhatsApp, que são práticas proibidas, pois, além de 
tirar atenção dos motoristas podendo gerar riscos e possibilitando até mesmo 
acidentes, podem gerar multas e penalidades que podem gerar até mesmo a 
suspensão de carteiras. 
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4.2.3 Aplicativo Severino  

 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com um dos sócios, Bruno Gurgel, que 

desenvolveu o aplicativo Severino, em 11 de dezembro de 2020, através de teleconferência. O 

entrevistado conta que a programação do aplicativo teve início em 2015, e sua 

comercialização apenas em 2017. Esse período de incubação de 2 anos foi necessário para que 

o primeiro MVP (Produto Mínimo Viável) fosse rodado. Segundo Bruno Gurgel:  

 

Depois de 1 ano percebemos que havíamos escolhido a tecnologia errada. Hoje 
sabemos que perdemos muito tempo programando o aplicativo em cima de uma 
plataforma ultrapassada. No início começamos a desenvolver o sistema com a 
tecnologia errada. Praticamente perdemos 12 meses de trabalho e tivemos que 
refazer todo o programa depois que descobrimos que poderíamos rodar em uma 
plataforma mais moderna. Perdemos muito tempo porque erramos no planejamento. 
Mas depois de 2 anos ficou pronto o primeiro MVP. Podemos validar o primeiro 
protótipo em 2017, tínhamos poucos clientes e foi com esses 5 condomínios que 
começamos. 
 

O APP Severino foi desenvolvido para gerar segurança, comunicação e organização 

para condomínios. A ideia central foi desburocratizar e simplificar a gestão, reduzindo 

significativamente a perda de tempo com atividades que poderiam ser viabilizadas pelo 

aplicativo, liberando espaço na agenda do síndico para outras atividades. Além disso, o 

aplicativo tem o objetivo de manter o síndico com uma comunicação direta com a portaria, 

estando ou não no condomínio, ou sendo um gestor de uma empresa que terceiriza essa mão 

de obra para vários condomínios, porque o aplicativo permite acompanhar a rotina da portaria 

à distância. 

Durante a entrevista foi indagado a Bruno Gurgel de onde veio a inspiração para a 

criação do APP Severino, e o mesmo informou que foram as necessidades dele e do sócio, 

como síndicos de um condomínio, que os levaram a pesquisar no mercado alguma tecnologia 

que os ajudasse a resolver suas necessidades de forma mais rápida, que pudesse facilitar a 

burocracia junto aos moradores e a lidar melhor com a mão de obra da portaria, 

principalmente porque eles não passavam o dia no local. Segundo Bruno Gurgel, nem ele nem 

o sócio eram empresários, e, juntando recursos próprios, iniciaram o desenvolvimento do 

protótipo junto a alguns amigos que eram programadores. 

Apesar de não haver nenhuma ferramenta no mercado quando iniciaram, por terem 

tido uma gestação mais longa do que o esperado, eles acabaram ganhando muitos 

concorrentes, que foram ao mercado captar recursos que ficaram prontos antes. “Quando você 
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tem muito recurso para investir, você consegue atingir o objetivo mais rápido, e no nosso caso 

o investimento era próprio, o que permitiu o surgimento da concorrência.” (Bruno Gurgel). 

O APP Severino iniciou atendendo a 5 condomínios em 2017, e hoje atende a 145 

condomínios, em um total de mais de 6 mil condomínios na cidade de Fortaleza. Bruno 

Gurgel coloca que: “Em 2018 tinha um número de clientes, dobramos em 2019 e dobramos a 

carteira de clientes ativos mais uma vez em 2020. Para 2021 a meta é triplicar”. Ele ainda 

informou que o payback do produto foi de 24 meses. 

Como dificuldades de implantação inicial, o entrevistado disse que se resumiram à 

resistência que os porteiros apresentavam diante do aplicativo. Ele comentou que teve que 

fazer um trabalho de formiguinha. Explica: 

 

Tivemos que fazer um trabalho individualizado de condomínio em condomínio, 
porteiro a porteiro. Precisávamos entender qual era a necessidade do porteiro e o que 
o impedia de usar o aplicativo. Então dessa forma individualizada fomos ouvindo a 
necessidade dos profissionais que iriam operar o sistema e encontramos as soluções 
que facilitassem o trabalho deles. E a partir de então os capacitamos para usar a 
ferramenta fazendo um trabalho de convencimento de que seria mais fácil e 
confortável para eles usarem o aplicativo ao invés dos instrumentos tradicionais. Foi 
bem difícil, mas pelo caminho encontramos pessoas que mesmo sem instrução 
suficiente eram pessoas curiosas e antes de resistir à ferramenta queriam saber como 
ela funcionava, dessa forma fomos ganhando a confiança dos porteiros. 

 

Quanto à divulgação do APP Severino para o mercado, o entrevistado disse que foi 

corpo a corpo. E que foi o boca a boca dos porteiros, muito mais do que dos administradores, 

que divulgou o APP.  

Em relação a ampliar o mercado nacionalmente, o que eles estão desenvolvendo é uma 

plataforma de treinamento à distância, porque até agora o treinamento foi presencial. Segundo 

Bruno Gurgel:  

 

O custo de manter treinamentos presenciais é muito alto. De forma que a parte do 
treinamento é um gap que será resolvido com ensino à distância. Essa categoria de 
profissionais é muito resistente a mudanças, pelo menos a maioria. Agora está 
mudando (depois da pandemia), mas antes nós fazíamos um grande esforço de 
convencimento para fazê-los gostar de usar o Severino. Como já vimos que deu 
certo, podemos partir para outros mercados, mas primeiro precisamos deixar a 
plataforma de capacitação treinamento pronta. Por esse motivo agora a nossa ideia é 
partir para o EAD. Desejamos escalonar o nosso produto a nível nacional, mas ainda 
temos essa grande necessidade. [...] Atualmente estamos desenvolvendo uma 
plataforma que não necessite de um treinamento presencial. Hoje eu diria que não 
vamos encontrar tanta resistência pois quando marcamos um treinamento virtual as 
pessoas já não acham mais estranho e nem reclamam. Eu diria que essa pandemia de 
certa forma, quebrou a resistência em relação aos treinamentos virtuais, ou seja, 
agora é mais normal não ter treinamentos presenciais. 
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Quanto a bonificações junto aos porteiros pelo uso do APP, Bruno Gurgel disse que 

não há nenhuma, depois do treinamento, todos os porteiros adotaram sem nenhuma resistência 

o uso do aplicativo, porque viram que realmente facilitou suas rotinas. Contudo, para surpresa 

dos sócios, eles acabaram tendo que bonificar em R$100,00 os gestores do condomínio. “Pra 

você ter ideia, eu já cheguei a pagar um bônus de 100 reais para o administrador de 

determinado condomínio que concluísse os registros que eu precisava que ele concluísse em 

24 horas”. 

Quanto às funcionalidades do APP descritas pelo entrevistado, ele preferiu apresentá-

las em forma de tabelas referentes a funcionalidades para o morador, para a portaria e para o 

administrador.  

O aplicativo para o morador, de modo geral, como mostra o Quadro 1, permite acesso 

aos comunicados do condomínio e realização de uma reserva de espaço comunitário. Ainda é 

possível autorizar acesso aos visitantes e criar uma ocorrência para a administração. 

 

Quadro 1 – Funcionalidades do APP Severino – Morador 

Funcionalidades para os Condôminos 

Campo Funcionalidade 

Avisos 
Recebimento de avisos de chegada de correspondência e encomendas 
na portaria. Podem ser com fotos, textos ou vídeos. 

Financeiro 
Visualização dos boletos do condomínio e geração de 2ª via da fatura 
dentro do aplicativo a qualquer momento. 

Portaria 24h Envio de mensagem instantânea para a portaria, caso seja necessário. 

Classificados 
Anúncio de Classificados no APP para venda e aluguel de produtos e 
serviços. 

Correios Aviso no celular quando chegar correspondência. 

Reservas 
Gestão das reservas de espaço de área comum, com calendário e 
relatórios. 

Repositório de documentos 
Acesso a qualquer momento aos documentos do condomínio, tais 
como Regimento Interno, Atas das Assembleias, Prestação de Contas, 
entre outros. 

Visitantes 
Pré-autorização de visitantes, prestadores de serviço e delivery. As 
informações vão para a portaria e o condômino recebe um aviso no 
seu celular quando eles chegarem. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Para a portaria, o Severino controla o registro de acesso de visitantes e prestadores de 

serviço e avisa aos condôminos quando chega encomenda, controlando o acesso ao 



66 
 

condomínio (Quadro 2). Todos esses recursos geram agilidade e praticidade para o trabalho 

dos porteiros, que utilizam muito menos os interfones do condomínio. 

  

Quadro 2 – Funcionalidades do APP Severino – Portaria 

Funcionalidades para a Portaria 

Campo Funcionalidade 

Avisos Envio de avisos de chegada de correspondência aos condôminos. 

Livro de ocorrência 
Registro de ocorrências de forma digital através do programa Severino 
Portaria. 

Segurança 
Registro de entrada e saída de prestadores de Serviço e Entregadores e 
cadastro com documento de identificação e foto. 

Registros 
Registro geral de entrada e saída de visitantes, prestadores de serviço e 
entregadores com horário de entrada e saída, cadastro e foto. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Já em relação ao síndico ou administrador, o APP gerencia o condomínio de forma 

eficiente e de qualquer local através do seu próprio celular acionando o painel do 

administrador. No Quadro 3 estão as funcionalidades oferecidas. 

 

Quadro 3 – Funcionalidades do APP Severino – Síndico ou Administrador 

Funcionalidades para o Administrador/Síndico 

Campo do Dashboard Funcionalidade 

Reservas 
Gestão das reservas de espaço de área comum, com calendário e 
relatórios. 

Enquetes 
Pesquisa com condôminos através de enquetes e publicação 
interativa para os condôminos votarem e acompanharem o 
resultado. 

Organização 
Publicação de pastas e documentos do condomínio para acesso 
pelos moradores através do aplicativo Severino. 

Registros 
Registro geral de entrada e saída de visitantes, prestadores de 
serviço e entregadores com horário de entrada e saída, cadastro e 
foto. 

Ocorrências 
Recebimento de ocorrências dos condôminos e da portaria e 
resposta com rapidez. Os moradores recebem um aviso no celular 
quando elas são respondidas. 

Agilidade na comunicação 
Envio de avisos para todos os condôminos sobre qualquer situação 
com texto, fotos e vídeos, com garantia de saber quem visualizou os 
avisos enviados. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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O que se observou em relação ao aplicativo Severino é que este melhora a 

comunicação entre gestor, portaria e condôminos, e é utilizado para facilitar a operação entre 

time e gestor, que estão geograficamente distantes, já que os administradores ou são 

moradores que têm suas vidas profissionais independentes da função de síndicos ou são 

administradoras que locam serviços e não estão também no local de atuação dos porteiros. O 

que se concluiu é que, apesar de não ser pensado como ferramenta de engajamento, gera um 

tipo de comunicação colaborativa, e suas funções de alguma forma facilitam a proximidade 

entre gestor, portaria e condôminos. 

Após esses estudos de benchmark que foram viáveis dentro do prazo concedido, e toda 

a abordagem de pesquisa conceitual desenvolvida através da pesquisa bibliográfica, chega-se 

ao momento de entrar em contato com a empresa foco do estudo de caso, para que se possa, 

posteriormente, correlacionar todos os conteúdos apresentados em busca de uma resposta à 

problematização que gerou o objetivo desta pesquisa, ou seja: quais elementos que devem 

estar presentes em uma ferramenta digital para que esta seja capaz de criar engajamento e 

comunicação colaborativa entre a equipe de campo e a empresa de transporte rodoviário 

de cargas?  

 

4.3 Gideão Logística e Transportes: objeto do estudo de caso 

 

A Gideão Logística e Transportes Eirele é uma empresa cearense de médio porte, que 

se estabeleceu há pouco mais de cinco anos no mercado local. Suas atividades iniciaram-se 

em 2014 com o objetivo de atuar no transporte rodoviário de cargas a granel, mas com 

atuação no segmento de transportes de insumos para a fabricação de cimento.  

A história da empresa inicia-se em meados de 2011, quando os sócios pleitearam com 

êxito um empréstimo de 2 milhões de reais junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para 

aquisição de 7 caminhões novos (Figura 3).  
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Figura 3 – 1ª frota da empresa com 7 caminhões  

 
Fonte: Acervo Gardênia Freyre (30 abr. 2012). 

 

Dessa forma investiram no transporte rodoviário de cargas em geral, fixando-se 

temporariamente na cidade de Igarapé, no Estado de Minas Gerais. O foco era nas operações 

do transporte de minério de ferro. Um ano depois, ou seja, em novembro de 2013, percebendo 

o aquecimento do mercado cearense e o momento oportuno para voltarem a sua terra natal, 

fizeram a transferência da empresa e se estabelecerem na cidade de Fortaleza, capital do 

Estado do Ceará, onde a sede da empresa localiza-se atualmente.  

O incremento do mercado no Estado do Ceará no ano de 2013 se deu pela instalação 

do novo porto do Pecém, que possibilitou a construção de novas fábricas de cimento. Foi 

através de um contrato com a Companhia Industrial de Cimento Apodi que a empresa Gideão 

pôde se transferir e começar a operar no estado cearense. 

A partir de então, o crescimento no mercado cearense continuou em forte expansão 

para o transporte rodoviário de cargas a granel, de transferência de insumos, de materiais para 

grandes obras, e aumentou o volume de transbordo de navios cargueiros nos portos do Pecém, 

localizado em São Gonçalo do Amarante, CE, e do Mucuripe, localizado na capital Fortaleza.  

Junto a esse incremento das atividades logísticas de transporte de carga rodoviária, a 

empresa continuou crescendo no mercado, buscando oferecer uma prestação de serviços de 

transportes cada vez mais eficiente por meio de novos equipamentos. Ao longo de 4 anos 

foram adquiridos mais 8 caminhões e 16 carretas modelos basculante para atender à crescente 

demanda das fábricas de cimento do Estado. 

Atualmente, a frota da empresa é composta por 15 conjuntos de veículos, sendo no 

total 46 placas, isto porque esses conjuntos simples são compostos de dois veículos cada um, 
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ou seja, caminhão e carreta, e os articulados são compostos de quatro veículos cada um, ou 

seja, caminhão, carreta, Dolly (semirreboque) e a última carreta, que juntas formam um 

conjunto de quatro placas. Nessa frota estão 7 modelos Mercedes-Benz LS com basculantes 

simples e, 8 articulados da Volvo com carretas tipo Rodotrem (Figura 4).  

 

Figura 4 – Caminhões Mercedes-Benz LS 1634, com basculante Rossetti de 3 eixos, e 
Volvo FH540, com basculante articulado Rossetti de 6 eixos  

.   

Fonte: Acervo Gardênia Freyre. Rio Grande do Norte (Fotos 30 jan. 2021 e 21 maio de 2016, 

respectivamente). 

 

A empresa Gideão Logística e Transportes, segundo os sócios entrevistados, tem a 

visão de estar sempre pronta a atender à demanda do mercado local, por esse motivo, 

reinveste na compra de novos equipamentos, mas mantém uma operação enxuta. Os gestores 

acreditam que, assim, a empresa consegue não somente crescer, mas, principalmente, manter-

se competitiva em um mercado de grandes concorrentes com uma estrutura operacional 

gigante.  

Como exemplo dessa estratégia, a empresa decidiu optar pela terceirização de todos os 

demais serviços de manutenção da frota, para poder focar no resultado de excelência das 

entregas do transporte de cargas, que é o propósito final do seu negócio. Desta forma, os 

gestores entendem que podem agregar novos parceiros, contribuir para aquecer a economia 

local e fortalecer os pequenos prestadores de serviços, além de conseguirem focar na demanda 

de grandes fabricantes de cimento, transportando todos os tipos de insumos entre essas 

fábricas.  

 

Nosso foco é no transporte e no resultado positivo na entrega dos serviços, a Gideão 
Logística e Transportes tem como premissa de trabalho a valorização contínua de 
seus parceiros, clientes e colaboradores, pois acredita ser assim que se constrói o 
sucesso de uma empresa. (Material de divulgação da empresa). 
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A empresa atua no transporte rodoviário de cargas a granel com foco no transporte de 

insumos para a fabricação de cimento. Atende dentro da sua carteira de clientes a duas 

fábricas de cimento localizadas no Ceará, sendo elas a Companhia Industrial de Cimento 

Apodi e a fábrica Votorantim, e uma fábrica no Rio Grande do Norte, estado vizinho, a 

Cimento Mizu. 

A operação ocorre no transporte de insumos entre a matriz das fábricas e suas filiais, 

também operando no transporte entre os fornecedores de matéria-prima e a matriz das 

respectivas fábricas. Entre esses fornecedores estão a Companhia Siderúrgica do Pecém 

(CSP); a Ponta da Serra Mineração, e a Fabrical. A empresa ainda opera pontualmente no 

transbordo de operações portuárias de carga (1 vez ao ano) e descarga de navios (4 vezes ao 

ano) nos Portos do Pecém e do Mucuripe. 

Para as operações entre fábricas e fornecedores, toda a frota percorre 510 km 

diariamente e realiza pelo menos duas operações de carga e descarga no cliente. A operação 

atual da empresa trabalha com a meta de acumular semanalmente até 5 viagens completas por 

veículo, ou seja, de ida e volta, com a frota carregada, e transportar até 550 toneladas por 

veículo/semanal e 2.200 toneladas de material por veículo/mês.  

Como meta mensal, atualmente a empresa procura atingir o transporte de 10 mil 

toneladas de clínquer, principal insumo para a fabricação de cimento, 5 mil toneladas de 

coque verde de petróleo5, e 4 mil toneladas de escória de aciaria6 por mês. No total chega a 

uma operação que movimenta 19 mil toneladas de insumos para a fabricação de cimento. 

Além desse transporte diário, a empresa ainda trabalha pontualmente com a Petrobras, 

transportando 8 mil toneladas de solo contaminado, que é um insumo para gerar créditos de 

carbono para as fábricas de cimento.  

 
5 O coque verde de petróleo é um produto obtido do processamento de frações líquidas em Unidades de 

Coqueamento Retardado (UCR). Trata-se de um material com elevado teor de carbono fixo composto por 
hidrocarbonetos e baixos teores de compostos inorgânicos. (Petrobras.com.br) 

6 A escória proveniente da aciaria é resultante do processo de transformação do ferro gusa líquido e/ou sucata em 
aço. Em essência trata-se de uma oxidação seletiva de várias impurezas. Essa transformação é obtida através da 
adição de fundentes, principalmente óxido de cálcio e fluorita, à carga metálica gusa líquido e/ou sucata para 
formação da escória (LEITE, 1997).  
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Figura 5 – Transporte de solo contaminado para geração de créditos de carbono, 
carregamento de calcário e operação de transbordo  

   
Fonte: Acervo Gardênia Freyre. Rio Grande do Norte. 

 

Apesar de uma operação logística frenética, com prazos de entrega muito apertados e 

um volume grande de operação, a empresa Gideão Logística e Transportes é considerada uma 

empresa de porte pequeno dentro do mercado em que atua. Sendo uma empresa jovem no 

mercado, já conseguiu multiplicar o tamanho de sua frota por três em apenas 5 anos de 

operação.  

O segmento em que a empresa opera no mercado de transporte de carga rodoviária é 

muito específico e com uma demanda crescente, que exige tanto de máquinas e equipamentos 

como de mão de obra especializada. Em entrevista informal com os sócios Gardênia Freyre 

Batista Dutra e Moisés Dutra, em 05 agosto de 2020, os mesmos informaram que a nova meta 

da empresa é dobrar o tamanho da frota para 30 veículos em 3 anos, diversificando o portfólio 

de serviços da empresa e, com isso, aumentando a carteira de clientes.  

O objetivo é atender à crescente demanda do mercado local, fazendo com que a 

empresa continue com uma operação enxuta, ou seja, continue a atuar com as parcerias com 

terceiros nos serviços de manutenções preventivas e corretivas, lavagens, recauchutagem de 

pneus e abastecimentos, e, assim, os sócios acreditam que podem permanecer com uma 

empresa competitiva na oferta de seus serviços de frete, que é o objetivo do seu negócio.  

A sede da empresa localiza-se na capital cearense, no Quarto Anel Viário, uma região 

de concentração de transportadoras, em prédio alugado com uma área de 4 mil metros 

quadrados, na Rua Trairi, nº 1790, no Bairro das Pedras (Figura 6). Nessa sede estão diretoria, 

escritórios administrativos, área de estoque, sala de reunião e refeitório. No escritório 

administrativo trabalham 3 colaboradores juntamente com os 2 sócios. O time tem como 

objetivos dar suporte aos motoristas, parceiros terceirizados, e fazer o atendimento a seus 

clientes.  
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Figura 6 – Sede da Empresa  

 
Fonte: Acervo Gardênia Freyre (4 ago. 2020). 

 

Para se entender melhor a dinâmica operacional da empresa, o estoque consegue 

armazenar em média 40 pneus, o que representa 10% da quantidade de pneus em atividade. 

Este formato de funcionamento se deve à terceirização de todos os serviços e manutenções 

preventivas e corretivas, bem como de todo o abastecimento que é feito em postos 

credenciados. Então, o que se conclui é que os principais controles operacionais de custos 

para gestão da empresa passam inevitavelmente pelas mãos de seus parceiros e estão, 

consequentemente, sob a responsabilidade direta de seus colaboradores motoristas durante a 

operação de rotina.  

Assim, junto aos novos equipamentos que a empresa foi adquirindo, e à medida que 

crescia, a direção entendeu que a melhor opção era a terceirização de seus processos de 

manutenção, e, ao mesmo tempo, contratar profissionais mais qualificados procurando manter 

o time engajado e comprometido com a cultura da empresa: “[..] buscando uma equipe 

autogerida e conectada com os princípios básicos da organização, alinhados com a agilidade 

na entrega dos serviços prestados” (Entrevista Gardênia Freyre).  

Atualmente, a equipe de motoristas é composta por 15 profissionais empregados na 

empresa e 13 autônomos. Entre os empregados fixos da empresa, a metade da equipe tem 

menos de 2 anos de casa, e a outra metade, mais de 3 anos (Figura 7).  

A remuneração dos motoristas tem duas modalidades: motorista de carro simples com 

média salarial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, e motoristas de veículos articulados 

com média salarial que varia entre R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

mensais.  
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Figura 7 – Time colaboradores da empresa 

 
Fonte: Acervo Gardênia Freyre. 

 

Gardênia Freyre, sócia-diretora da empresa considera: “atualmente o nível de serviço é 

hard e demanda bastante engajamento e dedicação da equipe”. Portanto, tendo como objetivo 

reter os melhores profissionais, aqueles mais comprometidos, engajados e com visão de 

futuro, e que possam operar veículos cada vez mais modernos e tecnológicos, a direção optou 

por uma remuneração diferente entre os tipos de veículos, e hoje procura ter um processo 

seletivo cada vez mais criterioso. 

Dentro do planejamento estratégico da empresa, os sócios diretores entendem que 

precisam investir em ferramentas que proporcionem o uso adequado e consciente dos 

equipamentos de trabalho, principalmente junto aos seus motoristas. Essa conscientização, 

segundo os sócios, faz parte da cultura de constante transformação e crescimento da empresa, 

mas também entendem que é seu maior desafio. 

 

4.3.1 Análise da situação atual da empresa em relação ao objetivo da pesquisa 

 

O crescimento da Gideão Logística e Transportes está diretamente associado ao início 

da produção de cimento da Companhia Industrial de Cimento Apodi, que atualmente é uma 

joint venture com a participação da Titan Cement Group, uma das maiores produtoras de 

cimento do mundo com fábricas em dez países, respondendo por 50% do capital da empresa, 

em sociedade com a família Dias Branco, controladora do grupo M. Dias Branco.  

Somado a esse crescimento da empresa não se pode deixar de mencionar também o 

início da produção de placas de aço da usina Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), 

também uma joint venture binacional formada pela brasileira Vale (50% de participação), uma 



74 
 

das maiores mineradoras do mundo em minério de ferro, e pelas sul-coreanas Dongkuk 

(30%), maior compradora mundial de placas de aço, e Posco (20%), 4ª maior siderúrgica do 

mundo e a primeira na Coreia do Sul.  

Todo esse volume de matéria-prima escoa para os clientes da empresa: a Apodi e a 

CSP, assim como para outras empresas que integram o Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém (CIPP), no Ceará, e que estão dentro da primeira Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE), que, por sua vez, teve início de suas atividades em 2014. Portanto, diante 

do cenário mercadológico favorável, a empresa cresceu, contratou mais colaboradores, fez 

novas aquisições de ativos (caminhões e implementos rodoviários) e, atualmente, continua 

ampliando sua atuação e a sua competitividade no mercado local. 

A empresa tem como missão: “Ser eficaz na gestão de transportes dos nossos clientes, 

cuidar dos nossos parceiros e colaboradores”. Não basta fazer o certo: é preciso superar os 

resultados esperados”.  

Segundo os sócios, a imagem da empresa vem se fortalecendo e crescendo de forma 

consistente no mercado, e a marca vem se estabelecendo como a melhor solução em 

transportes de insumos dentro da sua área de atuação. Isto se deve, segundo os sócios, à busca 

constante em agregar valores de segurança e qualidade na prestação dos seus serviços de 

forma eficaz, e à busca da construção sólida de parceria com seus clientes, terceirizados e 

colaboradores. Tudo isso baseado na sua visão, que é: “Ser a mais eficaz e a melhor 

transportadora de cargas a granel no Ceará e expandir nossa área de atuação para os estados 

do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.  

Quanto aos valores, a empresa tem a premissa de que não são negociáveis, sendo eles: 

fundamentos do Cristianismo e seus preceitos; valorização e respeito às pessoas, preservando 

a saúde mental, física e espiritual de seus funcionários; seriedade, honestidade e respeito aos 

clientes, colaboradores e parceiros; construção e valorização de parcerias e relações 

duradouras com o mercado; inovação, qualidade e melhoria continua nos serviços prestados; 

transparência na administração; sustentabilidade, saúde e segurança. 

Sendo assim, a Gideão Logística e Transportes se propõe a ser um diferencial no 

mercado de transportes na sua área de atuação, por investir na capacitação e qualificação de 

seus motoristas, pois entende que seu capital humano é fundamental uma vez que ele detém a 

responsabilidade de uma parcela importante dos resultados positivos da operação. 

O tipo de operação da empresa exige muito controle e alta flexibilidade de jornada de 

trabalho para poder atender às demandas dos clientes, cumprir as metas e ir à busca de novos 

mercados. A operação da empresa é de 24 horas de carga e descarga, porque seus clientes 
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operam nesse ritmo. Nesse sentido, contratar profissionais qualificados e que se mantenham 

engajados e comprometidos é sine quo non para atender e superar as expectativas de metas da 

empresa.  

Esse tipo de operação, além de um cronograma de entregas bastante frenético, ainda 

exige do gestor de frotas alta capacidade de mudança para encaixar os veículos nas janelas de 

descarregamento das fábricas, o que muitas vezes acaba atrapalhando rotinas gerenciais 

previamente programadas, em detrimento da necessidade do cliente. 

Após entender o funcionamento da empresa e entrevistar os sócios, eles mencionaram 

que o maior desafio da empresa não é o mercado nem a falta de clientes. O maior desafio é a 

gestão do seu time de campo.  

Pelo que foi pesquisado e em entrevista informal com os gestores, a empresa 

atualmente não possui uma gestão sistemática dos seus processos, visto que ela encontra uma 

forte resistência de adesão do time de campo em relação às rotinas operacionais de controle, 

informação e comunicação adequada com a administração. Os relatórios de controle e 

manutenção da frota, preenchidos manualmente, são entregues mensalmente pelos motoristas, 

o que torna extremamente moroso e ineficaz, em muitas vezes, o controle.  

Já foram testados, segundo a direção, soluções de mercado sem sucesso. Um dos 

sistemas de gestão qualificada de frotas testado durante 12 meses foi o Frota Saas, da empresa 

Guberman Informática. Essa plataforma exige do usuário muita maturidade profissional, e, 

como a maioria das plataformas existentes no mercado, exigia uma mudança drástica de 

postura da equipe. O que ocorreu foi uma forte resistência por parte dos motoristas, que não 

se adaptaram ao volume de campos e passos exigidos pelo sistema. 

Desta feita, a empresa procurou testar sistemas de bonificação para o preenchimento 

adequado das informações, mas o resultado foi infrutífero, e não ocorreu a desejada adesão 

por parte da maioria da equipe. Ou seja, os motoristas não demonstraram interesse em 

preencher relatórios digitais de alta complexidade com várias telas, que necessitassem 

preencher muitos campos, ou com muitos detalhes. A maior reclamação era que havia muitos 

passos complexos e que demandava muito tempo. O que era para otimizar o tempo do time 

estava retardando; que profissional gosta disso?  

Com esse cenário a empresa se vê diante de uma gestão deficitária na condução do 

caminhão, assim como incorrendo em programações erradas e passando por estratégias 

individuais de trabalho equivocadas, tudo isso resultando em quebra de veículo e 

manutenções corretivas precoces que poderiam ser evitadas, além de baixa produtividade nos 

resultados. Segundo os sócios, isso é fácil de perceber fazendo uma simples comparação de 



76 
 

resultados com alguns poucos colaboradores que são mais engajados, proativos e 

colaborativos. 

Essa dificuldade no controle externo da operação dificulta o atingimento de metas de 

produtividade e de faturamento mensal, além de aumentar outros custos, como de 

manutenções da frota, e ainda maior rotatividade de profissionais, que eleva as despesas com 

rescisões trabalhistas, mas, principalmente, compromete diretamente a projeção de 

crescimento da empresa em curto prazo. 

A direção da empresa, após analisar as soluções existentes no mercado, não identificou 

dentre as pesquisadas nenhuma que se encaixasse no perfil dos colaboradores da empresa. Um 

dado mencionado foi que os ferramentais existentes estão focados apenas na empresa, 

excluindo totalmente o profissional. Sendo assim, o mercado não apresentou nenhuma 

solução que agregasse as necessidades da empresa e as demandas e limitações dos 

profissionais motoristas. Como exemplo, os sócios mencionaram que gostariam de poder usar 

uma ferramenta que tivesse como trabalhar com o time a necessidade de descanso de jornada, 

alertas para casos de emergências, até mesmo alertas pelo dia do aniversário e elogios por 

uma tarefa cumprida. 

A expectativa da empresa era encontrar uma ferramenta amigável que o profissional 

sentisse necessidade de usar na sua jornada de trabalho, da qual sentisse falta, e ainda que essa 

mesma ferramenta tornasse suas tarefas de rotina mais fáceis, ágeis e também contribuísse 

com sua saúde e com sua segurança, ou seja, com o bem-estar da equipe, permitindo ao gestor 

uma comunicação mais colaborativa. 

Diante das necessidades descritas, a empresa está em busca de uma solução mais 

personalizada, que atenda às suas necessidades de motivar a equipe e prepará-la para a 

adaptação do uso cada vez mais frequente de novas tecnologias embarcadas, mas não sabe se 

a tecnologia será mesmo capaz de fazer isso no caso de seus colaboradores. Vale ressaltar que 

essa é uma necessidade que será emergente à medida que a frota for renovada e que as cabines 

vierem cada vez mais informatizadas.  

A empresa ainda busca uma solução que possa melhorar a comunicação à distância 

com seu time de motoristas, visto que é muito difícil e operacionalmente caro reunir o time 

para treinamentos presenciais. Para viabilizar o planejamento estratégico de crescimento da 

Gideão Logística e Transportes com objetivo de poder absorver o aumento da produtividade, 

os sócios concluíram:  
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Precisamos investir em uma ferramenta de controle externo da operação. Entretanto, 
esta ferramenta não pode oferecer apenas controle operacional, ela tem que ser 
motivadora e despertar no motorista interesse em utilizá-la, nesse sentido ela tem 
que pensar nas necessidades dele e não só dos controles estratégicos da empresa. 
(Entrevista com sócios). 
 

Assim, para entender melhor o perfil dos colaboradores da empresa e sua 

familiaridade com tecnologias, além de suas necessidades e expectativas, foi formulado um 

questionário que possibilitará a análise do uso de uma ferramenta digital e a identificação dos 

principais elementos e instrumentos que devem estar presentes  na construção de uma 

ferramenta digital que engaje a equipe nas metas da empresa, ao mesmo tempo que reforce a 

comunicação com o time no sentido de melhorar a prestação de serviços da empresa junto a 

sua equipe.  
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5 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Com base no que foi apresentado na conceituação teórica junto à problematização da 

pesquisa e seu objetivo geral, e, posteriormente diante da constatação verificada na empresa 

Gideão Logística e Transportes quanto à necessidade de buscar soluções para melhorar a 

comunicação e engajamento do seu time de campo, foi proposta a aplicação de um 

questionário junto aos motoristas para determinar o perfil da amostra e verificar se 

ferramentas digitais poderiam ser implementadas em novos métodos, ainda não usados pela 

empresa, no sentido de engajamento e comunicação colaborativa entre gestor e time de 

campo. 

 

5.1 Levantamento e análise da pesquisa de campo junto aos motoristas da Gideão 

Logística e Transportes: Parte I 

 

Foi aplicado um questionário on-line via plataforma do Google Forms (Apêndice A) 

com 22 perguntas. A escolha de aplicar um questionário, e não um formulário presencial, se 

deu pela dificuldade de se te tempo para estar com todos os motoristas, porque estão sempre 

em rota, e também em virtude da pandemia do coronavírus que impôs um distanciamento 

social.  

A pesquisa atingiu seu censo, ou seja, 100% dos motoristas contratados e terceirizados 

que atendem à empresa participaram, sendo essa amostra composta por 28 indivíduos. O 

resultado desse levantamento será apresentado a seguir analisando-se as respostas às questões 

abordadas, sendo que alguns resultados ainda serão apresentados em formato de gráficos para 

facilitar a análise e sua visualização.  

Sendo assim, no cabeçalho do questionário foi solicitada a identificação com nome e 

telefone dos entrevistados (campos não obrigatórios). O resultado apontou para uma amostra 

composta integralmente por indivíduos do sexo masculino. O Gráfico 2 apresenta o percentual 

de idade do grupo em intervalos de 10 anos. 
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Gráfico 2 – Idade dos entrevistados 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 

 

A amostra da pesquisa aponta para uma maioria de colaboradores da geração Y e X, 

respectivamente, em ordem decrescente, e, juntos, somam 91,57% dos entrevistados. 

Portanto, tem-se um time de indivíduos que, se analisados, segundo características de suas 

gerações, ou buscam conhecimento de tecnologia (geração X) ou já dominam esse 

conhecimento (geração Y ou Milênio). A essa maioria se soma a geração Z (14,28%), ainda 

mais familiarizada com as tecnologias, chamada por alguns autores de Nativos Digitais, com 

acesso ilimitado. Esse fator já se apresenta como um facilitador, entretanto, a própria gestão 

da empresa relatou que as tentativas de introdução de sistemas já existentes não obtiveram 

aderência por parte do time. No decorrer dessa análise será apontado se é possível entender 

essa dicotomia. 

O restante da amostra está no extremo oposto. São indivíduos da geração Baby 

Boomers ou ainda anterior a ela, a chamada geração dos Tradicionalistas (somadas são 7,14% 

da amostra). Nesse grupo é esperada uma certa resistência quanto ao uso de tecnologias, 

contudo, são características e valores dessas gerações, respectivamente, trabalho duro e foco 

na carreira, o que pode ser um motivador para o engajamento da equipe, afinal, aqueles que 

têm valores como trabalhar duro e foco na carreira são indivíduos dispostos a fazer o que for 

necessário para se manterem competitivos e no mercado. Mesmo próximos da aposentadoria 
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têm muito a repassar de suas experiências. Aqui vale recordar o que Katzenbach (2001) fala 

sobre a boa comunicação ser a inclusiva, porque ela valoriza as diferenças, como já 

mencionado. 

Nesta amostra foi possível identificar uma diversidade de gerações que podem assumir 

variados papéis na equipe. E o que se procura para uma equipe de alta performance é um 

equilíbrio entre esses diferentes papéis. Além disso, esses papéis podem mudar a partir de um 

desejo genuíno de cada integrante de incorporar padrões de comportamento que facilitem a 

comunicação, a tomada de decisões e a garantia de uma execução eficaz. (HELLER; 

BELBIN; DOWNS, 2020). 

O importante é estar atento ao processo de comunicação, e, nesse sentido, dentro da 

proposta de solução deste projeto, sugere-se inicialmente aplicar o Teste de Belbin, cujo 

objetivo é identificar os principais papéis que uma pessoa desempenha na equipe e por meio 

das quais pode gerar melhor contribuição para o time. O teste de Belbin produz três 

modalidades de resultado: o da autoavaliação; o da avaliação externa; e a combinação dos 

resultados das categorias anteriores chamado de resultado global, que é usado para identificar 

o perfil dos indivíduos e o papel que estes cumprem na equipe. Esse método pode facilitar o 

processo de comunicação diante de propostas de inovação, porque permite contribuir para o 

desenvolvimento de ações que promovam melhores canais de comunicação entre o time e os 

gestores. 

A segunda questão procurou criar um painel da experiência da equipe como motorista 

profissional no transporte rodoviário de cargas. O resultado encontra-se no Gráfico 3 a seguir. 

A amostra aponta uma equipe experiente em que 74,99% dos entrevistados têm mais de 7 

anos atuando como motoristas profissionais do setor. Esse dado, portanto, sugere que a 

metodologia adotada para engajamento e comunicação usa essa experiência para que ela seja 

compartilhada, aperfeiçoada e adaptada às novas exigências do mercado. Nesse sentido, o uso 

do Storytelling é o instrumental indicado, e esse pode ser aplicado em várias metodologias.   
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Gráfico 3 – Tempo de profissão 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

O Storytelling cumpre a finalidade de conduzir os colaboradores ao longo dos 

treinamentos, conectando os principais dados que precisam ser passados. Ele ajuda a 

simplificar assuntos complexos, de forma mais afetiva e próxima, e para isso deve ser usada 

uma narrativa convincente e design instrucional bem criativo. Um bom exemplo é o uso de 

gamificação através do Storytelling apresentado no tópico Cases de Sucesso referente à 

empresa de telefonia Vivo. Para desenvolver esse Storytelling, sugere-se o uso da gamificação 

que, como já mencionado na seção 2.4 e explicada por Burke (2015), é um instrumento digital 

que desenvolve habilidades, altera comportamentos e aprimora a vida das pessoas. 

A questão seguinte tratou de identificar o que os motoristas avaliavam como os três 

maiores desafios da profissão. As variáveis disponíveis para escolha no questionário foram 

derivadas da pesquisa CNT Perfil do Motorista (2019), assim, criou-se uma referência em 

relação à análise nacional em contrapartida à da mostra de indivíduos entrevistados. O 

entrevistado ainda tinha espaço para colocar outras variáveis, caso não se identificasse com as 

variáveis sugeridas. Por conseguinte, partiu-se da seguinte questão: “Marque abaixo os 3 

maiores desafios pessoais da profissão de motorista de caminhão de transporte rodoviário de 

carga”. O resultado está apresentado no Gráfico 4 a seguir. 
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Gráfico 4 – Maiores desafios da profissão 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

Entre os desafios apontados, observa-se que na amostra pesquisada predominaram 

distância de casa, solidão e saúde, enquanto na amostra da CNT (2019) a insegurança nas 

estradas por causa do perigo, o desgaste e a distância de casa foram os mais avaliados, nessa 

ordem. Entretanto, estatisticamente dentro do universo de cada pesquisa, ambos os grupos 

estiveram na mesma faixa percentual de 32% e 29,9%, respectivamente.  

Apesar de os motoristas da amostra percorrerem diariamente 482 km em um trajeto de 

ida e volta, eles só retornam para casa aos sábados depois que os caminhões ficam carregados 

na fábrica, o que acaba fazendo com que o tempo fora de casa seja alto, isto porque, como já 

foi mencionado, o ritmo de trabalho de carga e descarga dos insumos por eles transportados é 

de 24 horas em relação à necessidade de demanda dos clientes. Portanto, trabalhar essa 

questão emocional deve estar dentro das prioridades da Gestão de Pessoas da empresa.  

Outro fator, o de lidar com a solidão, como a saudade de casa, traz problemas 

emocionais para os indivíduos, e conseguir criar canais de comunicação que amenizem essa 

solidão é um fator positivo para manter o time engajado e mais feliz. Portanto, nessa proposta 

de solução sugere-se que as ferramentas utilizadas tenham funcionalidades que permitam ser 

um canal para expressar seus sentimentos. A proposta aqui é criar espaço para que o time 

trabalhe sua inteligência emocional, que, segundo a psicologia, está ligada a 4 domínios 
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básicos: percepção das emoções, raciocínio por meio das emoções, entendimento das emoções 

e gerenciamento das emoções (GOLEMAN, 2011). 

Questões ligadas aos seus relacionamentos com colegas e clientes são outros 

fatores que podem ser trabalhados através do melhor uso da inteligência emocional, bem 

como de treinamentos, que podem ser ministrados com o uso de gamificação, podcasts, 

lives promovidas pela empresa e encontros virtuais programados. Nesse sentido, o novo 

normal provocado pela pandemia do coronavírus trouxe à rotina de milhares de 

trabalhadores as reuniões, os treinamentos e os cursos on-line. De certa forma, encurtou o 

tempo de adaptação e desmistificou o uso dessas plataformas digitais entre a sociedade de 

um modo geral. 

Outro dado apresentado nas bases conceituais desta pesquisa é o relato de que com 

a pandemia as empresas vêm notando uma aproximação na comunicação com seus 

colaboradores depois do aumento do uso das ferramentas digitais, e vale relembrar a 

colocação apontada pela pesquisa da Revista Meio & Mensagem (2020, s/p): “o que o 

vírus afastou fisicamente, a tecnologia uniu”. Isso mostra que há maneiras de se engajar e 

abrir um canal de comunicação como time de campo, apesar da distância física imposta 

pela rotina. Novamente o importante aqui é encontrar os elementos fundamentais para 

criar engajamento e o instrumento adequado ao perfil do grupo. 

Ainda em relação aos resultados apresentados no Gráfico 4, a insegurança da 

profissão (9,33% dos resultados) pode estar associada a muitos fatores, mas um deles está 

no medo constante dos trabalhadores deste século de serem substituídos cada vez mais 

por máquinas. E isso só se supera gerando confiança junto à equipe.  

Gerar confiança a equipe, é antes de tudo muni-la de informações, e trazer o 

estímulo ao constante aperfeiçoamento. As ferramentas digitais nesse contexto são 

excelentes portais para cursos on-line de pequena duração. Vários desses ainda são 

gratuitos e podem ser indicados ou criados pela empresa inicialmente dentro de assuntos 

de interesse pessoal do time, e, posteriormente, com assuntos pertinentes as necessidades 

operacionais da empresa. Assim, o time já estará adaptado aos cursos e perceberá que 

esses podem ser uteis para todos os envolvidos. Uma maneira muito fácil de fazer isso é 

abrir links de acesso a cursos dentro do instrumento digital que for desenvolvido. 

O que se propõe aqui é abrir caminho gradativamente para que o time de campo se 

habitue com tecnologias digitais que os valorize e que eles sintam que foram pensadas 

para seu bem-estar. É a questão da mudança de cultura e da implantação gradativa dessa 

mudança já mencionada, para que se consiga o engajamento necessário. 
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Hamel (2012) nos mostrou que o homem contemporâneo tem uma dificuldade 

maior de acreditar e confiar nas instituições, nas organizações e governos, e isso tem feito 

com que grande parte dos trabalhadores não se sentam engajados. É preciso colocar esse 

colaborador no centro das ações, caso contrário, não será fácil, e talvez seja infrutífero 

conseguir algum engajamento. 

A próxima questão foi assim formulada: “Escolha abaixo 3 pontos da profissão de 

motorista que você acha mais positivos”. Novamente as variáveis foram tiradas na pesquisa 

CNT (2019) Perfil do Caminhoneiro, e ainda havia um campo para outras variáveis, aberto 

para comentários. Segue o resultado no Gráfico 5 a seguir. 

 

Gráfico 5 – Escolha de 3 pontos mais positivos da profissão 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

O time de entrevistados, diferentemente da pesquisa da CNT Perfil dos Caminhoneiros 

(2019), escolheu como primeira opção o prazer em pilotar um caminhão, sendo que na 

pesquisa nacional esse dado obteve somente 2,7% de validação. Talvez porque na pesquisa 

nacional usaram apenas as palavras Gosta/Prazer, e no questionário desta pesquisa a opção foi 

mais direta: a que prazer se referia. As variáveis sensação de liberdade, conhecer lugares e 

pessoas novas (somam 41,63% das escolhas) apontam para a máxima já mencionada na base 
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conceitual colocada por Contaifer e Menezes (2018, s/p): “ser caminhoneiro é um estilo de 

vida”.  

Por conseguinte, uma proposta de fator de engajamento é ligar esse time a uma 

plataforma que traga curiosidades sobre lugares, cidades, hábitos, comidas típicas, artesanato 

e canções, entre outros. Esses elementos fazem parte do imaginário de quem gosta de 

conhecer lugares e pessoas e podem se converter em atrativo para engajar esse time ao uso de 

plataformas digitais. Isso pode ser feito criando links de acesso a páginas de programação 

cultural das cidades. Como proposta, é fundamental ressaltar que toda gamificação ou 

atividade dentro de plataformas digitais com esse público devem trazer esse espírito de 

liberdade, aventura e desafio. Assim, a linguagem terá um estímulo a mais de identificação 

com o perfil do time. 

Um fator positivo é que 12,66% da amostra ainda vê a profissão como financeiramente 

muito rentável, o que, se comparada à média salarial nacional, como já apontado na pesquisa 

CNT Perfil do Caminhoneiro (2019), realmente se confirma, já que ficou bem acima da 

média.  

Existem formas de agregar valor aos salários que não são apenas em forma de 

remuneração em dinheiro. Isso inclui vantagens relacionadas ao convívio, valorização 

profissional perante a empresa e colegas, crescimento pessoal, entre outras. Estimular o 

engajamento da equipe reforçando a confiança do time com os valores e missão da empresa 

são também fortes condicionantes de valorização e retorno profissional. O time precisa saber 

que a empresa entende que, se ele cresce e se aprimora, a empresa também cresce, e que não é 

o oposto. 

Aqui lembramos que, se a Gideão Logística e Transportes tem como meta crescer, 

deve manter em mente a fórmula da Equação Econômica da Confiança de Covey (2017), que 

afirma que, quanto menor a confiança, menor velocidade de resultados e maior custo 

operacional. Essa confiança deve ser trabalhada na forma de autoconhecimento, de confiança 

na equipe e de confiança na organização. 

Em se tratando de valorização profissional, a questão seguinte era: “Você acha que a 

sociedade dá a devida importância a sua profissão?” O Gráfico 6 a seguir aponta a visão dos 

entrevistados. Infelizmente, o que se tem é uma sensação por parte do time de que a sociedade 

não respeita e nem reconhece o trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas nesse 

país. Apenas 7% se sentirem valorizados é preocupante. Como nessa pergunta havia espaço 

para comentários, ainda foram colocados: - “Na maioria das vezes somos vistos como 
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drogados; - Não entendem nosso trabalho, - Infelizmente a maioria das pessoas só pensa em si 

mesmas - A sociedade não tá nem aí pros caminhoneiros, a maioria”. 

Portanto, esse fator precisa ser trabalhado no time, e a empresa precisa mostrar que se 

preocupa em valorizar sua equipe e a profissão. No Storytelling e gamificação há espaço para 

a criação de um campo de valorização profissional, sendo, portanto, reforçado na proposta de 

solução o uso dessas ferramentas.  

 

Gráfico 6 – Você acha que a sociedade dá a devida importância a sua profissão? 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

Em se tratando de valorização, a questão seguinte abordou o tema saúde adotando uma 

pergunta simples: “Você acha que cuida bem da sua saúde?” As respostas mostraram que 

praticamente 50% da amostra considera que sim, e a outra metade que não. Em todos os 

levantamentos feitos sobre o tema na base conceitual, o que se observou é que a maioria dos 

motoristas negligenciam quando se trata de alimentação e cuidados médicos ligados à 

Atenção Primária à Saúde, tais como pressão arterial, peso, índice glicêmico, entre outros 

considerados cuidados básicos pelos SUS (padrão utilizado pela pesquisa para determinar o 

que vem a ser atendimento de saúde básica).  

Sendo assim, trabalhar essas questões com o time é fundamental para o bem-estar 

coletivo e performance da equipe. Novamente as ferramentas digitais oferecem uma gama de 

oportunidades de engajamento e cuidados básicos. Há uma variedade de apps sobre saúde que 

podem ser vinculados a uma ferramenta da empresa, tornando-se uma funcionalidade de uma 

ferramenta digital. Mota, Brum, Costa e Almeida (2010) comentaram sobre o uso excessivo 

de sal e gordura na alimentação desses profissionais, portanto, esses podem ser os fatores 
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iniciais trabalhados nessa funcionalidade com links para receitas saudáveis, marmitas 

saudades e lives com nutricionistas.  

O Gráfico 7 sobre o sentimento de comunicação durante a rotina operacional com a 

empresa mostrou que a grande maioria disse que não (79%). Durante a entrevista com os 

gestores da Gideão Logística e Transportes, estes relataram que os motoristas estão inseridos 

em três grupos de WhatsApp da própria empresa (Manutenção, Combustível e Geral), criados 

pelo supervisor da frota, com o objetivo de aumentar a frequência diária com que passam 

informações pertinentes à sua jornada de trabalho, assim como para atender às demandas 

deles. Eles reforçaram que usam esse canal porque as informações de campo necessitam 

acontecer em tempo hábil de soluções antes que gerem prejuízos não só de tempo como 

financeiros, o que muitas vezes não funciona e acaba gerando ruídos na comunicação entre 

gestor, empresa e time.  

Na visão da empresa, a falta de padronização nos envios dessas mensagens acaba 

sendo uma oportunidade para que alguns colaboradores criem suas próprias regras, muitas 

vezes tornando-se resistentes a possíveis mudanças que a empresa queira implantar.   

Por um lado, o resultado apresenta a familiaridade do uso de um app em mobile, e por 

outro, a simplificação e improvisação no canal de comunicação que não atende a altos padrões 

de performance de time. O que a proposta aponta é justamente a adaptação gradual do time 

através de uma ferramenta que seja familiar e, ao mesmo tempo, amigável e instigante, em 

que ele se veja como protagonista da ação e que essa tenha sido criada para facilitar seu dia a 

dia profissionalmente assim como dar suporte ao seu bem-estar pessoal. Assim, os grupos 

estão dentro dessa ferramenta que terá uma padronização dos acessos minimizando esses 

ruídos de comunicação. 

Esse resultado ainda aponta que o trabalho em campo muitas vezes gera um ruído na 

comunicação entre gestor, empresa e time, e isso faz com que ocorra um distanciamento da 

cultura da empresa. O colaborador acaba criando suas regras e visão do negócio, porque não 

se sente engajado e motivado a pensar como equipe.   

Essa análise reforça a importância do objetivo geral desta pesquisa quanto a   

identificar quais as melhores estratégias de engajamento e comunicação em relação ao perfil 

do time de campo da Gideão Logística e Transportes identificando os principais elementos e 

instrumentos que devem estar presentes na construção de uma ferramenta digital para esse 

fim.  
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Gráfico 7 – Sentimento de falta de comunicação durante a rotina operacional com a 
empresa  

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

Na questão seguinte do questionário, apresentada no Gráfico 8, foi solicitado ao 

entrevistado que marcasse quantos assuntos achasse necessários. O resultado mostra que a 

opção Apoio à Saúde obteve a maioria das validações (26,3%), seguida por Treinamento sobre 

novas tecnologias (10, 96%).    

O item informações sobre locais de hospedagem recebeu zero validações, porque esse 

time trabalha em caminhões com cabines leito, portanto, dormem dentro do veículo, sendo 

esse literalmente sua casa e local de trabalho durante 5 dias da semana.  

A pouca relevância em relação a paradas para alimentação tem a ver com o fato de que 

muitos cozinham no caminhão, e que eles efetivamente não relacionam alimentação com 

saúde, não dando o cuidado devido. Nesse quesito uma ferramenta digital com dicas de 

alimentação, um Quiz sobre alimentação correta, receitas baratas, fáceis e saudáveis pode ser 

estimulante e informativo ao mesmo tempo 

Outro fator que preocupa em relação ao desempenho do time é que questões sobre 

condições do clima, paradas para manutenção emergencial, condições do trajeto e sobrecarga 

e descarga não tiveram a atenção devida, ficando com baixas validações, como mostra o 

Gráfico 8. Isso mostra o perfil de uma equipe que entende que não precisa dessas 

informações, provavelmente porque já se sente sabedora da sua rotina. Isso normalmente se 

reflete na reprodução de padrões individuais de comportamento que não resultam em eficácia 

de performance da empresa como equipe. Nesse sentido vale reforçar o que Cavalcanti (2001) 
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apontou na importância da disseminação do conhecimento para quebrar esses procedimentos 

individuais e criar um conhecimento coletivo. Trazer do conhecimento tácito para o explícito. 

Novamente a proposta é trabalhar no uso da gamificação como forma de quebrar essa barreira 

e instigar um reposicionamento do time.   

 

Gráfico 8 – Assuntos de interesse de acesso durante a rotina de trabalho 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

Sequencialmente foi perguntado ao entrevistado se ele teria interesse em receber todas 

as informações por um aplicativo só através do seu celular. Apenas 1% dos entrevistados disse 

não ter interesse nenhum, o restante da amostra se mostrou interessado (Gráfico 9). Aqui vale 

esclarecer que o uso da palavra aplicativo foi usado para ser uma forma fácil de entendimento 

que se referia a uma ferramenta digital. Não se sabia antes da aplicação da pesquisa se um 

aplicativo seria a melhor ferramenta. 
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Contudo, o interesse se confirmou, o que mostra disponibilidade do time e a 

necessidade, como coloca Magaldi (2018), de se consubstanciar na prática uma dinâmica de 

mudança educando os indivíduos conforme a nova realidade que se impõe. 

 

Gráfico 9 – Interesse em usar aplicativo no celular para informações 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

Dando continuidade ao uso de ferramentais digitais, foram elencadas vários 

aplicativos e plataformas para que o entrevistado marcasse aqueles com os quais ele tem mais 

familiaridade e usa na sua rotina de trabalho e pessoal (Gráfico 10).  

Nesta altura do questionário, ter sido o de controle alimentar o único aplicativo com 

zero validação, como mostra o Gráfico 10, não é mais surpresa, só corrobora a falta de 

atenção e cuidado que o time tem com a alimentação. O que deve ser então muito trabalhado 

na comunicação da gestão de pessoas da empresa, porque se sabe que esse fator tem 

fundamental importância no quesito qualidade de vida, atenção plena, entre outros fatores 

importantes para quem pilota um caminhão por 8 horas diariamente. 

Já a escolha dos aplicativos de comunicação, como WhatsApp e Telegram, que 

substituem em grande parte da população o telefone convencional, já é uma característica da 

sociedade brasileira, não só do grupo pesquisado. Além disso, é do aplicativo que a gestão da 

empresa hoje lança mão para comunicação O outro aplicativo mencionado é o Facebook, 

muito usado estatisticamente pela faixa etária da geração Baby Boom e geração X. Vale ainda 

ressaltar que esses aplicativos misturam a possiblidade de uso de vídeo, texto e imagem.  

Na questão operacional, a validação foi muito baixa (9,08 somando as 3 opções 

disponíveis), e isso mesmo se tendo hoje em dia inúmeros aplicativos feitos para os 

caminhoneiros, como foi mostrado na base conceitual da pesquisa. Assim, esses resultados 
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mostram que o grupo pesquisado já incorporou a tecnologia a suas vidas pessoais, mas ainda 

não viram as vantagens ou não se familiarizaram com essas tecnologias na vida profissional, o 

que pode ser mudado com um programa de implantação gradual, iniciando com 

funcionalidades de interesse pessoal e gradativamente trazendo as operacionais. 

 

Gráfico 10 – Aplicativos usados pelo time na sua rotina 

 

Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo.  

 

Nesse momento do questionário foi então tratado da tecnologia da operação de 

sistemas embarcados de fábrica na cabine do caminhão no sentido de maximizar a operação e 

resultado do veículo. O Gráfico 11 registra que a maioria dos entrevistados (85,7%) acha fácil 

entender e usar. Esse engajamento é fácil de se compreender, visto que esses sistemas 

embarcados têm ligação direta e lógica com a pilotagem, e como a maioria afirmou que uma 

das áreas positivas da profissão, é o prazer em dirigir, o interesse fica evidente. 
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Gráfico 11 – Facilidade de uso de tecnologias embarcadas na cabine do caminhão 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 

 

Assim, foi questionado, em relação aos relatórios operacionais que a Gideão Logística 

e Transportes solicita o preenchimento, se o time acha difícil entendê-los ou cansativo 

preenchê-los. Nesse sentido, 100% dos entrevistados afirmaram que não acham difícil nem 

cansativo. Entretanto, os sócios haviam colocado que o maior problema deles estava em que a 

equipe não se engajava na utilização de sistemas digitais que agilizam as operações 

estratégicas de controle e manutenção da frota.  

Cabe ressaltar que o grupo da pesquisa está se referindo a relatórios manuais, feitos no 

papel e que são entregues apenas ao final do mês à empresa. São esses relatórios que eles 

dizem ser muito fácil entender. Quando a empresa tentou passá-los para digitais, a equipe fez 

os comentários já mencionados sobre a dificuldade e complexidade das planilhas, não 

aderindo, portanto, ao novo sistema. Novos processos, novos desafios, a mudança precisa ser 

instigante e não desestimulante, por isso mesmo deve ser gradual. 

Assim, a próxima questão destinava-se a saber: dos relatórios que a empresa solicita 

preenchimento, quais consideravam relevantes (Gráfico 12). Nenhum dos relatórios obteve 

100% de validação, o mais validado foi o de controle de manutenções. Isso novamente mostra 

que, mesmo a equipe confirmando que são fáceis de preencher, ela não vê a necessidade de 

execução e encaminhamento das informações aos gestores. Um dos sócios comentou que às 
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vezes tem a sensação de que eles acham que os relatórios são para controlá-los, e não para 

otimizar a operação.  

 

Gráfico 12 – Relatórios considerados mais importantes 

 

Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 

 

Novamente fica expressa a necessidade de se trabalhar a confiança do time, que é na 

sua maioria composta por indivíduos que vêm de uma geração acostumada com a figura de 

um chefe que remetia ao controle e a auditoria. E mesmo a Gideão Logística e Transportes 

buscando a autogestão como meta para seus colaboradores, e tendo essa premissa como foco 

da cultura da empresa, mesmo assim, o time ainda é resistente e desconfia do porquê do uso 

de ferramentas de comunicação digital.  Portanto, encontrar o caminho para uma comunicação 

que transpareça a  da visão da empresa é fundamental. Sendo assim, para que ela ocorra deve 

haver a certeza de uma comunicação de mão dupla, e um canal aberto com o time. 

Para validar a questão das etapas operacionais de relatórios, foi feita uma pergunta 

direta: que importância você dá para relatórios de controle do veículo e das viagens em 

relação ao seu desempenho? As respostas apontaram na direção de que consideram importante 

(75%). As opções pouca ou nenhuma importância não tiveram validação (Gráfico 13). 

Novamente, os entrevistados afirmam a importância do preenchimento dos relatórios, 

inclusive vinculando ao desempenho profissional individual. O que se pode observar aqui é 

que, no caso da Gideão Logística e Transportes, os relatórios atualmente são entregues 
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mensalmente, e nesse caso eles estão servindo hoje muito mais de controle individual de 

performance do que de análise de performance operacional da equipe e, consequentemente, 

da empresa.  

Mais uma vez a proposta nesse caso é usar a gamificação como uma forma de 

trabalhar conceitos de time de uma forma lúdica e envolvendo personagens em ambientes da 

rotina de trabalho dos colaboradores. 

 

Gráfico 13 – Relação entre relatórios e performance 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 

 

Na pergunta seguinte do questionário (Gráfico 14) 76% da amostra apontou que tinha 

interesse em fazer essas avaliações, sendo que apenas 26% teriam pouco ou nenhum interesse 

no tema. 

A intenção dessa pergunta era mensurar o quanto de interesse os entrevistados tinham 

em também participar da avaliação de suas rotinas. O resultado mostra que gerar esse 

protagonismo é fundamental para engajar pessoas, porque coloca o colaborador como 

parceiro da construção das soluções e melhorais da rotina operacional.  

Deste modo, a proposta é criar uma funcionalidade para avaliação dos postos de 

combustível, oficinas de parceiros terceirizados, trechos de rodovias (avaliação pavimentação, 

serviços e sinalização), e procedimentos de carga e descarga junto aos clientes. Isto porque se 

entende que, com esses dados em mãos, a empresa pode dar feedback a esses stakeholders, e 

com isso estimular a melhoria do atendimento do seu time nesses locais. Ganham os 

motoristas, ganha a empresa que mostra preocupação com a qualidade da rotina de trabalho 

do time e ganham os stakeholders com o feedback. Essa avaliação feita on-line gera relatórios 

automáticos de fácil análise e distribuição entre os interessados. 
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Gráfico 14 – Interesse em fazer avaliações de serviços utilizados 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 

 

Em última análise, foi perguntado se o entrevistado gostava de algum tipo de jogo 

digital. 43% da mostra disse que sim, como mostra o Gráfico 15 a seguir. Portanto, se a 

gamificação já tem predisposição para atrair quase metade da equipe, é meio caminho andado 

para servir de estímulo à adesão do restante do grupo, principalmente no momento em que 

perceberem que o jogo tem uma interatividade com o contexto em que vivem. Entretanto, os 

57% que afirmam não gostar de jogos digitais sinalizam que há ainda distanciamento e 

desinteresse do universo dos games, talvez um sentimento de os jogos gerarem competição 

entre colegas, ou mesmo remeter ao vício de jogos de azar. 

Portanto, a implantação de gamificação em treinamento entre a geração X e Y 

necessita de estímulo e protagonismo do colaborador na jornada, apresentando um caráter 

inicial de Storytelling, para, assim, tonar o ambiente amigável a essas gerações.  

 

Gráfico 15 – Interação com jogos digitais 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 
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Os entrevistados que afirmaram gostar de jogos digitais foram direcionados para a 

última pergunta que está representada no Gráfico 16.  

As escolhas do tipo de jogos vão ao encontro do perfil dos profissionais, afinal, jogos 

de desafio e de estratégia que obtiveram a maior validação são estimulantes para profissionais 

que afirmam ter prazer em pilotar, e que a liberdade é um dos fatores que os cativam na sua 

profissão.  

Desta forma a proposta de gamificação como uma das ferramentas é novamente 

corroborada, e usar jogos que instiguem ações de estratégia e proponham desafios ao time 

terão maior engajamento. Contudo, jogos mais relaxantes também são indicados nessa 

proposta, a fim de amenizar o estresse da rotina nas estradas. 

 

Gráfico 16 – Jogos digitais mais utilizados 

 
Fonte: Questionário aplicado na pesquisa de campo. 

 

Através da análise do estudo de caso bem como do levantamento junto aos motoristas 

da empresa Gideão Logística e Transporte, é possível afirmar que o perfil da equipe de campo 

aqui apresentado possibilita o uso de ferramentas digitais como um caminho viável para a 

comunicação e engajamento do time. Com esse levantamento foi possível gerar a criação do 

perfil de uma Persona que possibilitou identificar os principais elementos e instrumentos que 

devem estar presentes na construção de uma ferramenta digital. Neste caso, a proposta é a 
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criação de um aplicativo que viabilize o uso de gamificação através de Storytelling e de uma 

assistente virtual. 

Ficou claro que se faz necessário determinar algumas etapas norteadoras no 

desenvolvimento dessa ferramenta digital, a fim de atingir o objetivo de comunicação 

colaborativa, engajamento de time e operacionalização ágil dos processos que envolvem a 

operacionalização da empresa. Tais etapas serão apresentadas a seguir. 

Assim construiu-se um resumo através do uso do Designer Thinking para se chegar a 

uma proposta mais objetiva, e o  processo será apresentado na sequência das Figuras 8 a 11. 

     

Figura 8 – Fase de Imersão 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020).   
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Figura 9 – Fase de Imersão na Persona 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020).   

 

Figura 10 – Fase de Ideação 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020).   
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Figura 11 – Fase de Prototipação 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020).   

 

Sendo assim, as 4 fases acima demonstram o processo de análise na busca de atender 

ao objetivo geral da pesquisa e após todo o levantamento aqui descrito. Este esquema 

contribuiu para seguir a linha de argumentação da proposta de solução. 

 

5.2 Proposta de Solução: Parte II 

 

Dando continuidade à proposta de solução deste projeto aplicativo, serão agora 

considerados os fatores que levarão à escolha do aplicativo como instrumento ideal para o 

perfil do público analisado, e também a forma como este deverá ser desenvolvido e aplicado 

na empresa. 

O aplicativo é hoje uma das ferramentas digitais mais presentes na vida dos 

indivíduos, portanto, já se torna um instrumento que mantém certa familiaridade quanto ao 

uso, junto ao time da Gideão Logística e Transportes. Sendo assim, a seguir estão enumeradas 

características dessa ferramenta que a torna recomendável como canal de comunicação e 

engajamento desse time, a saber: 

 

 Acessibilidade no mercado de mão de obra para programação. 
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 Custo mais baixo de desenvolvimento em relação a outras ferramentas e sistemas mais 

complexos. 

 Baixo investimento no que tange a equipamentos tecnológicos para sua 

implementação. 

 Ferramenta de fácil manuseio. 

 Menor tempo estimado para a construção do protótipo de testagem em relação a outras 

opções digitais. 

 Facilidade de testagem do modelo Beta, que permite a possiblidade de se desenvolver 

um projeto pelo método ágil.  

 Versatilidade quanto ao seu manuseio à distância.  

 Facilidade de conexão com outras ferramentas de apoio já existentes para 

complementar os recursos necessários.  

 Possibilidade do uso de recursos, como gamificação e assistente virtual, no seu 

designer.  

 

Em relação ao ponto crítico da proposta que está relacionado à acessibilidade a 

internet nos postos de parada do time durante sua rotina,  um levantamento junto aos gestores 

da Gideão Logística e Transportes mostrou que os postos de parada, abastecimento, oficinas 

de manutenção, e áreas de carga e descarga dos percursos de rotina da equipe, dispõem de 

sistema de Wi-Fi, necessário para o uso otimizado de ferramentas digitais.  

Então, o aplicativo se consolidou como o meio mais “familiar” de introduzir a 

inovação tecnológica na empresa. Outro dado positivo é que o aplicativo pode ser construído 

pelos pares (empresa e colaboradores) à medida que for sendo testado, o que por si só já é um 

meio de engajamento da equipe. Além disso, essa construção ao longo do processo terá uma 

linguagem e interface cada vez mais amigável para o usuário, já que estará contribuindo 

durante o processo de testagem do modelo Beta. 

Contudo, para que a Gideão Logística e Transportes consiga atingir seus objetivos de 

engajamento do time de campo reforçando sua missão, visão e valores, propõe-se que o 

desenvolvimento do aplicativo se dê em três fases distintas que irão se somando à medida que 

são testadas no modelo beta de cada fase.  

A proposta é desenvolvê-lo em três etapas que foram nomeadas aqui As três 

dimensões humanas, sendo elas: a relação do homem com ele mesmo; a relação do homem 
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com os outros; e, por fim, a relação do homem com as coisas. As fases deverão seguir esta 

ordem para que facilite o protagonismo e engajamento do usuário (Figura 12). 

 

Figura 12 – Estrutura das etapas de construção da modelagem do APP Siga Bem 
Caminhoneiro 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

Entende-se que desta forma o motorista (agora também usuário) irá se sentir o 

protagonista das ações dentro do aplicativo, como explica Hamel (2012) quando apresenta um 

modelo em que as organizações devem dar precedência aos interesses dos indivíduos, no 

esquema indivíduo – organização – impacto.  Desta forma, o time da empresa entenderá que a 

proposta da ferramenta é construída em seu entorno, e a organização é o instrumento, e não o 

indivíduo. 

Para tornar o aplicativo mais personalizado, a proposta é que esse tenha uma assistente 

virtual – sugere-se um nome bem brasileiro para essa assistente que remeta ao universo do 

motorista. A título de sugestão ela aqui na pesquisa foi batizada de Leia, derivado de Boleia 

do caminhão. Esse cuidado vem em razão de os estudos apontarem uma certa resistência das 

pessoas em interagirem com robôs/máquinas, como mencionado pelo especialista em I.A. 

entrevistado no estudo de benchmark.  

Assim, a Léia (assistente virtual) será programada para chamar o usuário pelo seu 

nome ou apelido, como ele preferir. Quase sempre, times de motoristas criam apelidos da 

estrada dentro da equipe, e caso o colaborador queira e goste, poderá usá-lo. Além disso, ela 

vai interagir com o usuário (colaborador) desde a primeira fase das versões do aplicativo, 

lembrando que, na primeira etapa, ela só falará com ele sobre questões pessoais, isto porque 

essa é a fase da dimensão da relação do homem consigo mesmo, atento então apenas ao seu 

O homem em 
relação ao outro 

O homem em 
relação às coisas 

O homem com ele 
mesmo 
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bem-estar. A intenção é ir criando desde o início uma relação mais familiar entre o usuário e a 

assistente virtual. Além disso a Léia (assistente virtual) terá a função de contribuir com a 

acessibilidade e uso das funcionalidades, porque o colaborador poderá fazer perguntas a ela 

sobre o uso do aplicativo e ir tirando suas dúvidas. Ela também acessará funcionalidades do 

aplicativo apenas com comando de voz, e poderá disparar alertas e alarmes programados pela 

empresa e pelo usuário. 

Ainda como forma de engajamento, a proposta traz o uso da gamificação nas fases 2 e 

3, que se referem, respectivamente, às dimensões: da relação do homem com o outro, e da 

relação do homem com as coisas. Nesse sentido, a gamificação serve como instrumento que 

trabalha os elementos de construção da visão e importância do trabalho em equipe, e da 

importância do papel dos elementos operacionais que agilizam a performance desse time.  

Sendo assim, como proposta, e para melhor entendimento dos elementos que devem 

constar para que um aplicativo gere a comunicação colaborativa e o engajamento do time, 

achou-se por bem exemplificar e explorar um pouco mais essas três dimensões necessárias.  

Cada dimensão construída na proposta ainda levou em consideração o modelo de 

Maslow adaptado de Wu (2011 apud BOHNENBERGER, 2018) associado a alguns conceitos 

que são apresentados na busca de manter-se uma constante motivação nas equipes (Figura 

13). Esses conceitos baseiam-se em quatro pontos-base:  

 

1. Uma necessidade satisfeita não é motivadora.  

2. Várias necessidades afetam uma pessoa ao mesmo tempo.  

3. Os níveis mais baixos têm de ser satisfeitos primeiro.  

4. Há mais maneiras de satisfazer os níveis mais altos do que os níveis mais baixos.  
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Figura 13 – Pirâmide de Maslow 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Wu (2011 apud BOHBENBERGER, 2018). 

 

Vale ressaltar que durante a testagem de cada etapa se utilizará o método ágil, porque 

permite que ocorram planejamento e execução simultâneos em cada etapa, fazendo com que o 

protótipo já seja implantado ao final de cada fase (Figura 14). Antes mesmo de se iniciar as 

fases subsequentes, já se pode ter um produto em uso com possibilidades de métricas de 

resultados antes mesmo de a fase posterior terminar de ser implantada. 

  

Figura 14 – Método Ágil 

 
Fonte: Banco de imagens públicas. 

BUSCA, DESCOBERTA, 
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5.2.1 Primeira fase de implantação: O homem em relação consigo mesmo 

 

A primeira modelagem deve vir com as funcionalidades voltadas para o bem-estar 

físico e mental do motorista (usuário). De acordo com a pesquisa realizada, foram 

determinados os parâmetros básicos que mais os afetam e os que mais necessitam ser 

estimulados para melhoria do seu bem-estar. 

Esses parâmetros serão apresentados na Figura 15 a seguir, em que são apresentados  

exemplos de aplicação em funcionalidades do aplicativo para facilitar a compreensão do 

desenvolvimento da primeira etapa. E para completar os princípios que norteiam essa fase, o 

filósofo Louis Lavelle (2010, p. 25) coloca em relação as atitudes gerais do homem consigo 

mesmo:  

 

Jamais se aplicar a problemas apresentados de fora e por outros, mas sempre a 
problemas aprontados de dentro e por nós mesmos. (...) O papel da consciência não 
é, como se pensa, produzir em nós insegurança e angústia; é, como o do sol, aclarar 
e purificar, e tranquilizar-nos.  
 

 

Figura 15 – Funcionalidades da fase I: o homem em relação a ele mesmo 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 
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Outro dado muito importante durante a construção do aplicativo é que se mantenha 

sempre uma interface amigável, termo que significa: todo e qualquer software ou sistema que 

permite ao seu usuário uma interação fácil. (Figura 16).  

 

Figura 16 – Interface amigável 

        
Fonte: Banco de dados público. 

 

Brincadeiras à parte, na prática, a proposta é que se utilizem interfaces intuitivas com 

ícones pictográficos, tais como na Figura 17, o que deixará a interface mais amigável e 

intuitiva. 

  

Figura 17 – Interfaces com ícones pictográficos de acesso 

 

Fonte: Banco Imagens publicas. 

  

Os resultados dessa fase devem promover atender às necessidades levantadas no perfil 

do time de campo; maior proximidade da empresa e colaborador; sentido de protagonismo do 

colaborador, que terá uma fase toda dedicada somente ao seu bem-estar.  
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5.2.2 Segunda fase da implantação: o homem em relação aos outros 

 

Nessa segunda fase, a intenção é reforçar a comunicação entre os membros do time de 

campo, os gestores, os parceiros, os clientes e a empresa. A ferramenta por si só não engaja, 

ela precisa ser trabalhada para se tornar instrumento do processo de engajamento, que passa 

antes de tudo por uma comunicação colaborativa. 

Portanto, nessa fase, a proposta é o uso do Storytelling, através do uso da gamificação, 

colocando os usuários (colaboradores) como protagonistas em uma aventura por uma estrada 

que passe por vários cenários (sugestão usar os Estados do país), na qual eles enfrentarão 

desafios de estratégia, relação pessoal, controle de tempo, escolha de ferramentas mais ágeis, 

entre outras atrações.  

Toda experiência de gamificação deve atuar trabalhando em três quadrantes: emoções, 

mecânicas e dinâmicas. Para melhor entender esses quadrantes, a Figura 18 resume esse 

processo. 

 

Figura 18 – Framework dos Princípios da Gamificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Robson et al. (2015 adaptado de BOHNENBERGER, 2018). 

 

Nessa fase, os principais pontos que devem ser desenvolvidos são conceito de 

protagonismo, importância da comunicação, conectar pessoas para criar uma solução em 

grupo, e mostrar que suas ações impactam no grupo, nos stakeholders e na sua própria jornada 

profissional. Assim para completar essa relação, complementa Lavelle (2011, p. 63):  
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Não nos devemos deixar desviar da ação presente ou das relações imediatas com o 
próximo por nenhuma preocupação, mesmo do pensamento puro. Ou antes, não 
devemos ter senão uma só preocupação pra com o Todo, que envolve todas as nossas 
démarches particulares.  
 
É assim que daremos a cada uma delas o seu desempenho mais pujante, o mais livre, 
o mais eficaz. 

 

Será apresentado um esquema na Figura 19, para resumir os elementos principais que 

devem ser desenvolvidos e, assim, atingir os propósitos já mencionados. 

 

Figura 19 – Funcionalidades da Fase 2: O homem em relação ao outro 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

5.2.3 Terceira fase: o homem em relação com as coisas 

 

Assim, se chega à terceira e última fase de implantação do aplicativo. É nesse 

momento que serão introduzidos os conceitos de operacionalização para se chegar a uma 

equipe de alta performance. Entende-se que neste ponto o usuário (colaborador) já esteja 
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familiarizado com o aplicativo, e que os conceitos de visão, missão e valores da empresa 

estejam indiretamente interiorizados.  

Nessa fase, a proposta do projeto é a utilização de uma versão gamificada de 

distribuição de pontos, distintivos e troféus virtuais, que a empresa poderá ou não vincular a 

premiações reais. Desta forma, a sugestão é criar uma trilha que, à medida que o colaborador 

for preenchendo, ele será pontuado. Nessa fase, o homem se encontra com as coisas, com sua 

relação com suas obrigações, seu retorno profissional em forma de remuneração, promoções, 

e reconhecimento profissional por parte do gestor e dos colegas.  

Segundo Beza (2011 apud BOHNENBERGER, 2018, p. 12): “as dinâmicas dos jogos 

são as razões pelas quais os jogadores são motivados pela mecânica do jogo. As pessoas têm 

desejos e necessidades de realização que são universais”. E os desejos e objetivos mais 

comuns encontrados nos jogadores são recompensas, status, realização e conquista e 

competição. De acordo com o perfil do grupo da empresa Gideão Logística e Transportes, 

esses elementos precisam ser adaptados para que atendam plenamente às aspirações dos 

jogadores. 

Assim, a trilha será um dispensário de dados fundamentais para os controles, gestão, 

análises e ações preventivas, tanto para a empresa como para a excelência de performance do 

colaborador. Nessa fase, o colaborador se encontra com a realidade operacional e estará 

pronto para acessá-la e contribuir com informações através da ferramenta digital, afinal, ele já 

terá entendido que é o centro da demanda e é dele que todas as informações precisam partir e 

nele chegar. Lavelle (2010, p. 86) contribui quando coloca: “É importante pôr sempre em 

relação o possível com o real, pois de outro modo o possível não seria mais que um sonho da 

imaginação, e o real um dado que se imporia a mim e que eu seria incapaz de reconquistar e 

de espiritualizar.” 

Portanto, para facilitar o norteamento da trilha da terceira fase, foi construído um 

esquema representado na Figura 20, com sugestões de funcionalidades que podem ser 

desenvolvidas. Nesse esquema não há um ponto fundamental, mas sim as necessidades 

operacionais da empresa. Fundamental nessa fase é que exista uma trilha a ser seguida, com 

procedimentos e etapas, e que estas permitam ser redesenhadas em fases diferentes da 

operação. 
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Figura 20 – Funcionalidades da Fase 3: o homem em relação às coisas 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

Portanto, se concluiu que as melhores estratégias de engajamento e comunicação em 

relação ao perfil do time da empresa Gideão Logística e Transportes estão no 

desenvolvimento de um aplicativo cujos principais elementos devem ser introduzidos de 

forma gradual através de uma metrologia ágil e em três fases consecutivas, que permitirão a 

construção de um canal de comunicação personalizado e que solucionará a falta de 

engajamento do seu time de campo junto ao uso de ferramentas digitais e, ao mesmo tempo, 

trará  o dinamismo e a agilidade operacional condizentes com as necessidades atuais.  

É importante ressaltar ainda que, para se evitarem pontos críticos no desenvolvimento 
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usuários; ter cuidado com excesso de informação; proporcionar relatórios intuitivos e ter 

versão mobile e em tablet para dar ainda mais flexibilidade quanto ao uso.  

Assim, foi gerado o Gráfico 17 a seguir, que esquematiza a trajetória final que estas 

etapas pretendem promover na funcionalidade do uso do app como ferramenta de 

comunicação e engajamento de time. 

 

Gráfico 17 – Trajetória final 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

5.3 Análise de Viabilidade 

 

Cada fase poderá ser orçada e aplicada individualmente, portanto, os sprints da 

modelagem do desenvolvimento do aplicativo poderão ser planejados com datas de 

implementação de acordo com a viabilidade financeira da empresa, sem prejuízo de cada fase 

em relação à não aplicação da outra, desde que seja respeitada a ordem de implantação das 

fases 1, 2 e 3. Isto porque são fases que têm finalidades que são alcançadas individualmente, 

mas que, ao mesmo tempo somadas, potencializam os resultados em um panorama geral. 

A empresa Gideão Logística e Transportes, por meio dos seus sócios, se mostrou 

interessada em desenvolver o aplicativo que agora nomeamos Siga bem Motorista em todas as 

três etapas apresentadas. Contudo, não foi possível nessa fase de validação dos conceitos do 

app gerar um orçamento final, haja vista que isso requer o desenvolvimento integral do 

modelo mínimo viável de cada etapa. 
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Entretanto, como forma de reforçar a viabilidade financeira e de programação do 

aplicativo, e porque a empresa não possui time próprio de TI no seu quadro de funcionários, 

sugere-se que este projeto aplicativo seja apresentado a um ICT (Instituto de Ciência e 

Tecnologia), e, em Fortaleza, a empresa pode acessar o Instituto Atlântico.  

O Instituto Atlântico – Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) – está estruturado na 

forma de uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, voltado para a 

promoção da Inovação através da Pesquisa e Desenvolvimento em TIC. O Instituto foi 

fundado pela CPqD (Centro de pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) e 

PADTEC (empresa de telecomunicações com sede em Campinas), e é considerado hoje um 

dos principais ICTs do Nordeste em pesquisa, desenvolvimento e inovação, sendo, portanto, 

um provedor em software e hardware, que tem como parceiros o BNDS, Embrapi, Finep e 

Funttel.  

O aplicativo em questão, entra na sua linha de pesquisa de Economia e Sociedade 

Digital, que tem como foco: “o desenvolvimento de equipamentos e soluções aplicadas em 

Smart Cities, Smart Buildings, mobilidade urbana e serviços essenciais voltados para uma 

sociedade mais justa, próspera e com qualidade de vida” (ATLANTICO.COM).  

O instituto pode fomentar em parceria com a empresa o financiamento e 

desenvolvimento do aplicativo, ou ainda ser mediador de investidores-anjo, além de claro 

desenvolver o software. Entendendo que a proposta de solução do aplicativo com os 

elementos apresentados pode vir a atender ao setor de transporte rodoviário de cargas, propõe-

se a possível comercialização do produto final junto às outras empresas do modal. 

Desta forma, a empresa entra com sua estrutura e operação na testagem do produto, 

somando recursos iniciais junto a parceiros prospectados com ajuda do Instituto Atlântico 

(caso seja do seu interesse), e este entra com a programação do software. 

 

5.4 Cronograma de Implementação 

 

Como sugestão de desenvolvimento, validação e homologação do produto final, foi 

construído um Cronograma realizado em três fases (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Cronograma de desenvolvimento 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Em paralelo, caso a empresa queira comercializar o produto, ela deverá registrar uma 

startup, contratar mão de obra para suporte ao aplicativo, criar um cronograma de 

planejamento de ações de marketing para apresentação e colocação do produto final no 

mercado. A seguir, Figura criou-se um fluxograma resumido de ações nessa fase (Figura 21) 

 

Evento 
Data início Duração 

(dias úteis) FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Reunião de kickoff MAR/20 MAR/20 MAR/20 1 

Planejamento do projeto MAR/20 MAR/20 MAR/20 3 

Wireframe MAR/20 MAR/20 MAR/20 10 

Design Telas ABR/20 ABR/20 ABR/20 15 

Validação - design ABR/20 ABR/20 ABR/20 1 

Setup Projeto ABR/20 ABR/20 ABR/20 1 

Escrita ABR/20 ABR/20 ABR/20 4 

Desenvolvimento MAI/20 JUN/20 JUL/20 40 

Validação - funcionalidades AGO/20 AGO/20 AGO/20 1 

Testes e homologação AGO/20 AGO/20 AGO/20 3 

Publicação definitiva AGO/20 AGO/20 AGO/20 5 
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Figura 21 – Fluxograma resumido de ações 

Registro da Startup 

 

Contração de serviço de suporte próprio ou terceirizado 

 

Contração de agência de publicidade 

 

Validação do público-alvo 

 

Aprovação da campanha e do plano de mídia 

 

Comercialização do aplicativo. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

Nessa fase, a empresa já colhe os resultados na integração da ferramenta digital na 

comunicação e resposta com seu time de campo, e este estará protagonizando todo o processo. 

Cabe ressaltar que, assim como acontece em toda metodologia de projeto, após a sua 

implantação, ele deixa de existir, e o trabalho entra na fase de operação plena.  
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Sabendo que toda pesquisa nunca se esgota em si mesma, a seguir serão esboçadas as 

considerações finais em relação aos resultados deste projeto aplicativo. Nesse sentido, através 

dos aspectos analisados no estudo, entende-se que o objetivo geral foi atendido, visto que foi 

possível determinar quais as melhores estratégias de engajamento e comunicação em relação 

ao perfil do time de campo de uma empresa de transporte rodoviário de cargas, para que se 

possam identificar os principais elementos e instrumentos que devem estar presentes na 

construção de uma ferramenta digital para esse fim.  

Acredita-se que a pesquisa abordou as questões propostas e trouxe a descrição da 

realidade dos motoristas de caminhão de carga rodoviária no Brasil, traçando um perfil desses 

profissionais, suas necessidades e desafios, analisando concomitantemente o modal de cargas 

rodoviária e seu impacto no cenário nacional, mostrando, portanto, a forte dependência na 

logística do pais em relação ao mesmo, além de analisar as falhas estruturais que tornam a 

eficácia do setor comprometida. 

Ainda foi levantado junto à empresa do estudo de caso (Gideão Logística Transporte) 

em que estágio ela se encontrava no que se referia à comunicação e interatividade na gestão 

de pessoas junto a sua equipe de campo (motoristas), apontando as lacunas e necessidades da 

empresa, ao mesmo tempo em que se buscou traçar um perfil do time de colaboradores 

através de uma pesquisa de campo que construiu uma identidade do grupo diante das 

propostas de uso de ferramentais digitais para comunicação, engajamento e melhoria dos 

processos ágeis e operacionais da empresa.  

Em geral, fica evidente que, para se manter colaboradores motivados, o trabalho deve 

oferecer interação e atividades desafiadoras, principalmente quando se trata de um time de 

motoristas de caminhão, que possuem um perfil voltado à busca de liberdade, quebra de rotina 

e movido a desafios. Nesse sentido, o uso de ferramentas digitais que comtemplem a 

gamificação apresentam os elementos que podem engajar o time, composto por profissionais 

que atuam em um mercado de ritmo frenético imposto pela própria dinâmica de logística do 

setor e que ainda traz muitas distrações. 

O uso do de uma ferramenta digital ainda se mostrou capaz de potencializar a 

colaboração entre as pessoas e agilizar tarefas rotineiras que, muitas vezes, são incompatíveis 

com a velocidade de resposta operacional que a empresa necessita, fazendo com que 

processos que hoje têm uma demora incompatível com as necessidades da empresa cheguem 

às mãos dos gestores de forma ágil.  
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Outro fato relevante é que a próxima geração que substituirá esse time, segundo 

estudos das gerações, é considerada a mais social de todos os tempos, seus integrantes 

possuem todas as capacidades sociais de que precisarão para serem profissionais bem-

sucedidos, é nascida e criada dentro da era digital. Sendo assim, parece claro que, cedo ou 

tarde, haverá a necessidade de aplicar ou ao menos considerar o uso de ferramentas digitais e 

de funções como a gamificação na concepção dos processos de trabalho.    

Sendo assim, com os resultados obtidos, conclui-se que, através da utilização de 

aplicativos e elementos de gamificação, é possível melhorar o desempenho e a comunicação 

da equipe junto aos gestores da empresa, e, consequentemente, otimizar as suas operações. A 

pesquisa apontou que a utilização de um aplicativo não só auxilia o controle de tarefas 

operacionais, como também estimula o aperfeiçoamento e execução das mesmas, 

principalmente quando o recurso de I. A. é conectado a esse software.  

 Cabe ressaltar que toda empresa que busca incentivar uma cultura de mudança e 

inovação deve fazê-la gradualmente criando um ambiente propício à utilização de novas 

tecnologias. Assim, ao estimular esse processo, otimiza-se o tempo de execução das tarefas e 

liberam-se os colaboradores para uma maior interação social e troca de conhecimento 

organizacional. 

Todo esse processo de conquista que pode ser gerado pelo uso de ferramentas digitais, 

no entanto, deve ser precedido do conceito de protagonismo do usuário, no caso o colaborador 

da empresa. Para que haja engajamento do time, ficou evidente que o processo deve girar em 

torno do indivíduo, daí a importância de se fazer a implantação do aplicativo em fases que 

trabalhem as dimensões humanas propostas, principalmente se a equipe ainda é iniciante no 

uso dessas ferramentas.  

O processo das fases tem o cuidado de promover junto ao time de colaboradores sua 

valorização em um primeiro momento, voltando-se integralmente para suas necessidades. A 

fase subsequente ressalta a importância e o sentimento de trabalho em grupo, e, por fim, a fase 

final possibilita a construção da etapa de atividades nos processos operacionais da rotina desse 

time de colaboradores. Desta forma, cada fase vai construindo um sentimento de 

protagonismo ao usuário, fator que se mostrou fundamental para que a comunicação seja em 

via de mão dupla e que o uso da ferramenta seja realmente incorporado pelo time. 

Embora todos os objetivos propostos tenham sido devidamente respondidos, 

ressalta-se que a literatura disponível no país sobre o uso de ferramentas digitais no 

transporte rodoviário e cargas e a Gestão de Pessoas ainda não é abundante, o que reflete a 
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necessidade de aprofundamento do tema pela área acadêmica e gestores das 

organizações. 

Por fim, recomenda-se que na fase de construção da modelagem do aplicativo, 

caso a empresa continue interessada em torná-lo um produto comercial, que seja 

ampliada a amostra da pesquisa de campo e aprofundado o questionário para que se tenha 

ainda mais subsídios para a construção do perfil de usuários nesse cenário mais 

abrangente, e com isso se obtenha um produto com funcionalidades ainda mais 

vantajosas e personalizadas. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado 

 

Pesquisa de Conclusão da Pós-Graduação - Gestão de Negócios –  
Fundação Dom Cabral (SEST/SENAT) 

 
Olá! 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as melhores práticas de comunicação colaborativa 
entre time de campo (motoristas) e empresas de transporte rodoviário de carga. Para 
construirmos um modelo que seja realmente colaborativo, sua participação é 
FUNDAMENTAL. 
 
Agradecemos sua contribuição! 
 
*Obrigatório 
 
 
Pesquisa de Conclusão da Pós-Graduação - Gestão de Negócios - Fundação Dom Cabral 

(SEST/SENAT) 
 
Seção sem título 
 
1. Aceita participar da Pesquisa? * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim  

Não 
 
 
2. Digite seu nome * 
 

 
 
 
3. Telefone 
 

 
 
 
4. Qual a sua idade?* 

Marque todas que se aplicam. 
 

Até 29 anos 
Entre 30 e 39 anos 
Entre 40 e 59 anos 
Entre 50 e 59 anos  
60 anos ou mais 
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5. Há quanto tempo você atua como motorista profissional no transporte rodoviário de 
cargas?* 
Marque todas que se aplicam. 

 
Há menos de 1 ano  
Entre 1 e 6 anos 
Entre 7 e 11 anos 
Entre 12 e 16 anos 
Entre 16 e 20 anos  
20 anos ou mais 

 
6. Você trabalha como autônomo ou é funcionário de uma empresa?* 

Marque todas que se aplicam. 
 

Autônomo 

Funcionário de empresa 
 
7. Marque abaixo os 3 maiores desafios pessoais da profissão de motorista de caminhão de 

transporte rodoviário de cargas:* 
Marque todas que se aplicam. 

 
Solidão  

Saúde 

Distância de casa  

Relacionamento com clientes  

Relacionamento com colegas  

Insegurança da profissão  

Lidar com novas tecnologias 
 
8. Outros 

 
 
9.  Escolha abaixo 3 pontos da profissão de motorista que você acha mais positivos:* 

Marque todas que se aplicam. 
 

Financeiramente muito rentável  

Sensação de liberdade 

Você mesmo programa sua rota e faz seus horários  

Possibilidade de conhecer novas pessoas  

Possibilidade de conhecer novos lugares 

Prazer em Pilotar um caminhão  
Outro: 
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10. Escreva sua sugestão: 
 

 
 
 
11. Você acha que a sociedade dá a devida importância para sua profissão?* 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Pouca importância  

Não 
 
12. Faça um comentário se desejar 
 

 
 

 
 

 
 
13. Você acha que cuida bem da sua saúde?* 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim  

Não 
 
14. Você sente falta de poder se comunicar mais com sua empresa / empregador durante sua 

rotina de viagens ?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  

Não 
 
15. Com relação a sua rotina de trabalho, quais os assuntos que você  

acha importante receber e/ou ter acesso:* 
Marque todas que se aplicam. 

 
Folha de Pagamento  

Apoio à saúde 

Apoio Emocional 

Treinamentos de direção segura  

Treinamentos sobre novas tecnologias 

Informações sobre cargas e descargas em tempo real  

Informações sobre condições de trajeto/trânsito  

Informações sobre as condições do clima / tempo  

Troca de informações sobre paradas para alimentação 

Troca de informações sobre locais de paradas para manutenção de emergência  

Marque quantos você 
achar necessário 
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Informações sobre locais de hospedagem 

Informações sobre postos de abastecimentos 
 
16.  Se você quiser, escreva outras sugestões 

 
 
17. Você teria interesse em usar um aplicativo que lhe fornecesse todas essas informações no 

seu celular?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Muito interesse  

Tenho interesse  

Pouco interesse  

Nenhum interesse 
 
18. Quais dos aplicativos abaixo você usa para o trabalho e para a vida?* 

Marque todas que se aplicam. 
 

Aplicativo da empresa  

WhatsApp / Telegram 

Para falar com amigos e família em viagem (Facetime)  

Instagram 

Facebook 

Para ver o tempo / clima  

De controle alimentar 

De controle de saúde  

Para preencher relatórios 

Para controle de manutenção do veículo  

Para preenchimentos de relatórios 

Não uso nenhum  

Outro: 
 
19. O que você acha dos sistemas de tecnologias* 

Marcar apenas uma oval. 
 

Muito difícil de entender e de usar  

Complicado de entender e usar  

Fáceis de entender e usar 

Muito fáceis de entender e usar 
 

Marque todos que 
achar importante 

Por exemplo: Câmeras na cabine, Sensores de 
frenagem, Rastreamento em tempo real, 
dentre outros... 
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20. Você acha difícil ou cansativo preencher os relatórios exigidos pelo empregador?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  

Não 
 
21. Por quê? 
 

 
 

 
 
22. Quais dos relatórios abaixo você acha importante preencher* 

Marque todas que se aplicam. 
 

Controle de Combustível / Média Km  

Controle de Produtividade / Comissão  

Controle de Manutenções 

Troca de óleo 
 
23. Que importância você dá para relatórios de controle do veículo e das viagens em relação 

ao seu desempenho?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Muito importante  

Importante 

Pouco Importante  

Nenhuma importância 
 
24. Qual importância você dá para a comunicação com seus colegas de trabalho quando está 

em rota?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Muito importante  

Importante 

Pouco Importante  

Desnecessário 
 
25. Você gostaria de poder avaliar e dar sua opinião sobre  

os serviços utilizados na sua jornada de trabalho?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Gostaria muito  

Gostaria  

Gostaria pouco 

Não tenho interesse 

Marque todos que achar 
importante 

Por exemplo: Prestadores de serviços, 
restaurantes, postos de abastecimentos, 
rodovias, entre outros? 
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26. Você gosta de algum tipo de jogo digital (game)?* 
Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  

Não 
 
27. * 

Marque todas que se aplicam. 
 

Paciência  

Jogos de ação 

Jogos de estratégia  

Jogos de adivinhação  

Jogos de desafio 
 
28. Se não, por quê? 
 

 
 

 
 
 
 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 
 

Formulários 
 

Pode levar em consideração qualquer 
jogo digital que você jogue no celular 
ou na internet. 


