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RESUMO 
 
 

O setor de transporte rodoviário de cargas, como outros setores, enfrenta problema 
de alta rotatividade de seus colaboradores. O alto índice de turnover pode acarretar 
custos elevados para a organização, seja com desperdício de recursos financeiros ou 
de tempo e retrabalho, seja com queda na motivação, engajamento e baixa 
performance de colaboradores que são, direta ou indiretamente, afetados pela 
rotatividade de funcionários nas organizações. Nesse sentido, a presente pesquisa 
busca compreender como atrair, captar, reter e desenvolver pessoas de forma a 
promover a melhora no desempenho em uma empresa de transportes. O percurso 
metodológico contou, inicialmente, com uma pesquisa bibliográfica cujos temas 
envolveram gestão de pessoas, recrutamento e seleção, retenção e relacionamento 
com colaboradores, turnover e employee value propositon (EVP). Somado a isso, foi 
realizado consulta em três outras empresas do setor com a finalidade de conhecer as 
boas práticas proporcionadas por elas no sentido de valorizar, reter, motivar e 
desenvolver seus profissionais. Na sequência do estudo, utilizou-se de estudo de 
caso, realizando uma pesquisa de EVP para análise. Os resultados mostraram que, 
do ponto de vista dos motoristas, a identidade da empresa está intimamente ligada ao 
desempenho da prática profissional de cada um, bem como que se sentem parte dos 
resultados positivos alcançados, todavia, há alguns pontos de atenção que a empresa 
deve considerar para melhorar o relacionamento com os colaboradores, como a 
comunicação interna. 
 
Palavras-chave:  Gestão de Pessoas; employee value proposition; captação e 
retenção de colaboradores. 
  



 

ABSTRACT 
 
 
The road cargo transportation sector, like other sectors, faces the problem of high 
turnover of its employees. The high turnover rate can lead to high costs for the 
organization, either with waste of financial resources or time and rework, or with a 
decrease in motivation, engagement and low performance of employees who are 
directly or indirectly affected by employee turnover in organizations. In this sense, this 
research seeks to understand how to attract, capture, retain and develop people in 
order to promote improved performance in a transportation. The methodological path 
counted, initially, on a bibliographic research whose themes involved people 
management, recruitment and selection, retention and relationship with employees, 
turnover and employee value proposition (EVP). In addition, three other companies in 
the sector were consulted with the purpose of getting to know the good practices 
provided by them in the sense of valuing, retaining, motivating, and developing their 
professionals. Following the study, a case study was used, carrying out an EVP survey 
for analysis. The results showed that, from the drivers' point of view, the company's 
identity is closely linked to the performance of the professional practice of each one, 
as well as that they feel part of the positive results achieved, however, there are some 
points of attention that the company must consider to improve the relationship with 
employees, such as internal communication. 
 
Keywords: People Management; employee value proposition; employee attraction and 
retention. 
  



 

LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro  1 - Custos diretos e indiretos ocasionados pelo turnover. ........................... 20 

Quadro  2 - Dados Pesquisa CNT – Perfil dos Caminhoneiros ................................. 32 

Quadro  3 -  Avaliações positivas na empresa Tora Soluções Logísticas Integradas.

 .................................................................................................................................. 39 

Quadro  4 – Missão, Visão e valores da Ativa Logística. .......................................... 42 

Quadro  5 – Benefícios concedidos aos motoristas da Transpedrosa. ..................... 46 

Quadro  6 – Prêmio de Produtividade Transpedrosa. ............................................... 47 

 

  



 

LISTA DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de habilitados contendo a categoria “C”. ............... 30 

Gráfico 2  – Turnover da empresa Transpedrosa (jan. a dez. de 21). ....................... 47 

Gráfico 3 – Favorabilidade por temas. ...................................................................... 48 

Gráfico 4 - Fatores de preocupação. ......................................................................... 49 

Gráfico 5- Avaliações da empresa ponto a ponto. ..................................................... 50 

 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1 – Unidades operacionais da Transpedrosa. ................................................ 45 

Figura 2 -  Pilares da pesquisa aplicada para formação do EVP voltada para os 

motoristas. ................................................................................................................. 53 

 

  



 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

 
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

API Application Programming Interface 

CNH Carteira Nacional Carteira Nacional 

CNT Confederação Nacional do Transporte 

CRF Conselho Regional de Farmácia 

CTQT Centro de Treinamento e Qualificação no Transporte 

DENATRAN Departamento Nacional de Trânsito 

DSS Diálogo Semanal de Segurança 

DTA Documento de Transporte Aduaneiro 

EDI Electronic Data Interchange 

EPI Equipamentos de Proteção Individual 

ESG Environmental Social and Governace 

EVP Employee Value Proposition 

FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile 

IPTC Instituto Paulista do Transporte de Cargas 

MIC Manifesto Internacional de Carga 

MTT Motorista Top Tora 

PPO Prêmio de Performance Operacional 

RH Recursos Humanos 

SSMA Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

TMS Transportation Management System 

VISA Vigilância Sanitária 

WMS Warehouse Management System 

  

 
  



 

SUMÁRIO 
 
 

1. RESUMO EXECUTIVO ......................................................................................... 10 

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO
 ............................................................................................................................... 11 

1.3 OBJETIVOS ........................................................................................ 11 

1.3.1 Objetivo Geral ............................................................................... 11 

1.3.2 Objetivo Específico ....................................................................... 11 

1.4 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS
 ............................................................................................................................... 12 

2. BASES CONCEITUAIS ........................................................................................ 13 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS ..................................................................... 13 

2.2 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ........................................................ 13 

2.3 RETENÇÃO E RELAÇÃO COM COLABORADORES ...................... 16 

2.4 TURNOVER ........................................................................................ 18 

2.5 DESAFIOS DE RETENÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID 19
 ............................................................................................................................... 22 

2.6 EMPLOYEE VALUE PROPOSITION ................................................. 22 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA .......................................................................... 26 

4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO ............................................. 30 

4.1 ANÁLISE DO SETOR ......................................................................... 30 

4.2 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO SETOR........................................... 33 

4.3 BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS
 ............................................................................................................................... 34 

4.3.1 Tora Soluções Logísticas Integradas ........................................... 35 

4.3.1.1 Clima Organizacional na Empresa Tora Soluções Logísticas 
Integradas ....................................................................................................... 38 

4.3.2 Transpanorama Transportes S.A ................................................. 39 

4.3.3 Ativa Logística .............................................................................. 41 

4.4 A CONHECENDO A REALIDADE DA TRANSPEDROSA ................ 44 

4.5. PESQUISA DE CLIMA NA TRANSPEDROSA ................................. 48 

4.6. ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO ................................................. 49 

5. DESENVOLVIMENTO .......................................................................................... 51 

5.1 PROPOSTA DE SOLUÇÃO ............................................................... 51 

5.1.1 Estrutura e Construção do EVP .................................................... 51 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE ............................................................... 53 

5.3.1 Viabilidade Técnica ...................................................................... 53 

5.3.2 Viabilidade Operacional ................................................................ 54 



 

5.3.3 Viabilidade Estratégica ................................................................. 54 

5.3.4 Viabilidade Financeira .................................................................. 54 

5.4 PESQUISA PARA EVP E ANÁLISE .................................................. 55 

5.4.1 Cultura .......................................................................................... 55 

5.4.2 Ambiente de Trabalho .................................................................. 56 

5.4.3 Salário .......................................................................................... 57 

5.4.4 Benefícios ..................................................................................... 57 

5.4.5 Carreira ......................................................................................... 58 

5.4.6 Comunicação ............................................................................. 58 

5.4.7 Processos e Tecnologia ............................................................... 58 

5.4.8 Reflexões ...................................................................................... 59 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................... 60 

7 REFERÊNCIAS .................................................................................................... 62 

8 ANEXOS ............................................................................................................... 64 

 
 



 

1. RESUMO EXECUTIVO 

 
 

Muitas transportadoras nasceram como empreendimento familiar e mesmo 

como crescimento do negócio e anos de longevidade, o modelo paternalista se 

mantém até os dias de hoje. Todavia, as pessoas e seus perfis mudam e vão se 

adequando a um novo modelo sociocultural, fazendo com que as empresas também 

se atualizem para manter sua perenidade e sucesso nos negócios.  

Devido a esse modelo de gestão, as transportadoras necessitam passar por 

uma transformação na forma de gestão de pessoas. Há alguns anos é percebido 

dificuldades de atração, captação, retenção e desenvolvimento de pessoas e talentos, 

pois assim tal ativo, riquíssimo, alavanca e agrega valor ao negócio garantindo 

melhores resultados perenidade de suas atividades. 

Com o advento da pandemia de COVID-19 ficou mais evidente a necessidade 

de conhecer profundamente a identidade da empresa para que se pudesse oferecer 

e aplicar um melhor modelo de gestão alinhado aos valores da empresa e dos 

colaboradores, além de estar em sincronia com as demandas do momento. Além 

disso, a gestão alinhada às necessidades traz à luz a percepção dos benefícios legais 

e espontâneos (que não se restringem apenas aos financeiros), mas atendem às 

necessidades sociais e pessoais dos colaboradores. 

Levando em consideração os aspectos mencionados, busca-se com este 

trabalho de pesquisa proporcionar referencias para o entendimento de cada etapa 

para captação e retenção de pessoas, alinhadas a uma visão sistêmica do cenário 

contemporâneo e suas demandas. Desta forma, a ferramenta Employee Value 

Proposition1 (EVP) foi escolhida como instrumento, com bases em pesquisas 

anteriores, no sentido de proporcionar uma leitura atualizada para identificação em 

que ponto a empresa está e onde se querer chegar. Tudo isso considerando um 

modelo de gestão que possibilita ver os colaboradores como uma bússola orientadora 

sobre o que precisa ser aprimorado no relacionamento entre empresa e colaborador.  

 

 1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

 
1 Traduzida (com livre tradução) como Proposta de Valor ao Empregado. 
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Como captar, atrair, reter e desenvolver os colaboradores de forma a promover 

a melhoria no desempenho da empresa Transpedrosa? 

 
 

1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO  

 
 

O setor de transporte de cargas enfrenta problema de alta rotatividade de seus 

colaboradores. Desta forma, busca-se desenvolver um modelo de gestão para 

retenção e desenvolvimento dos colaboradores agregando valor ao negócio da 

empresa Transpedrosa. 

 

 
1.3 OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

 

Criar um modelo de gestão para a captação, atração e retenção de pessoas 

com a finalidade de alinhar os valores, desenvolver pessoas e promover a alta 

performance dos colaboradores na empresa Transpedrosa. 

 

 

1.3.2 Objetivo Específico 

 

 

Analisar as principais deficiências em relação aos problemas de retenção e 

desenvolvimento dos colaboradores na empresa Transpedrosa. 

Avaliar a percepção dos colaboradores em relação às condições de trabalho e 

desenvolvimento profissional na empresa Transpedrosa. 

Avaliar os principais gargalos de desempenho dos colaboradores na empresa 

Transpedrosa. 

Aplicar benchmarking em empresas que sejam referência no mercado de 

transporte de cargas pesadas. 



12 
 

Propor um modelo de negócio para a retenção e desenvolvimento de 

colaboradores na empresa Transpedrosa. 

Avaliar a viabilidade do modelo de negócio proposto. 

 

 

1.4 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

No cenário atual as transportadoras estão enfrentando problemas com a 

captação, atração e retenção de motoristas profissionais e perceberam que não é 

apenas remuneração que é capaz reverter ou prevenir essa situação. É percebido 

também que as empresas que ainda se mantêm nessa atuação são as X e Boomers, 

pois as Y, Z e Milenium não tem atração para este modelo de trabalho. Com chegada 

da pandemia ficou mais evidente que apenas premiações financeiras não são 

suficientes e que a gestão deve se atentar para questões que envolvam qualidade de 

vida, empatia, pertencimento, saúde, além de valores alinhados a realidade social e 

ambiental atual.  

No segundo capítulo busca-se aprofundar em estudos e referências cientificas 

que forneçam embasamento e compreensão do cenário atual, além de compreender 

como é possível atuar para corrigir de forma saudável tal problema. 

A metodologia utilizada, descrita no terceiro capítulo desse trabalho, teve por 

objetivo identificar técnicas e regras a fim de chegar aos objetivos e conclusão no que 

se refere ao tema proposto por meio de análise do setor e benchmarking, que buscou 

identificar os principais motivadores da falta de motoristas no setor de transporte de 

carga no Brasil e as dificuldades de as empresas reterem este profissional. 

Os capítulos quatro e cinco visam aplicar um estudo de caso na Transpedrosa, 

em contextualiza-se o cenário da empresa por meio de ferramentas de gestão e assim 

buscando a solução da implementação metodologia EVP dimensionada a uma 

empresa de transporte, voltada para o público de motoristas. Baseado em pilares 

como salário, benefícios, carreira, ambiente de trabalho, cultura, comunicação, 

processos e tecnologia, traz-se à luz reflexões para a elaboração de conclusões, 

recomendações e ações de trabalho com a mitigação do problema que estão no último 

capítulo. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS  

 

 

As pessoas não podem mais ser geridas apenas como recursos, mas sim 

como colaboradoras e parceiras da corporação (CHIAVENATO 2014). Desta forma, é 

possível desenvolver atividades com colaboradores agrupados em equipes, criando 

vínculo deles à missão, visão e valores da empresa, buscando o senso de 

pertencimento e aplicando ênfase para ética, responsabilidade, conhecimento, 

inteligência e talento com o objetivo de atendimento a satisfação do cliente. 

Nesse sentido, conforme afirma Vergana (2012), faz-se necessário 

compreender que as pessoas são importantes e devem ser geridas como 

colaboradoras para o negócio. Essa forma de compreensão sobre a gestão de 

pessoas é imprescindível quando se considera as empresas como organismos vivos, 

formadas por pessoas sejam elas fornecedores, parceiros, colaboradores ou clientes. 

Em outras palavras, o fator humano deve ser colocado como protagonista nas 

organizações, visto que, independentemente dos setores ou níveis de operação, são 

as pessoas que tomam as decisões, realizam as ações e possibilitam a perenidade 

do negócio.  

 

 

2.2 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 

De acordo com Chiavenato (2014), recrutamento é um processo de atração 

de candidatos para o preenchimento de uma vaga. Esse processo ocorre por meio da 

comunicação da oportunidade de trabalho ao público externo e interno da empresa. 

Trata-se, portanto, de um processo dinâmico por meio do qual ocorre a divulgação da 

demanda e a procura por candidatos, cujo objetivo dessa comunicação é alcançar um 

maior número de possíveis perfis.  
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Além de ser um processo de comunicação, há uma série de técnicas e 

procedimentos para a atração de candidatos que devem estar alinhados ao perfil 

desejado e identificado anteriormente (CHIAVENATO, 2014). Entende-se, assim, que 

há um fluxo organizado que deve ser percorrido para o sucesso de tal processo. 

O início desse fluxo, conforme demostrado por Chiavenato (2014), tem como 

princípio a necessidade interna da organização e a criação da vaga. Ao criar um 

anúncio de vaga, a empresa precisa se preocupar em atingir quatro características 

fundamentais: atrair a atenção de candidatos; despertar o interesse pelo cargo; criar 

o desejo das pessoas em ingressar na empresa a partir da menção das características 

da vaga; levar à ação dos candidatos em inscreverem o currículo no sentido de 

participar do processo seletivo em questão. 

Ribeiro (2005, p. 52) afirma que “recrutamento se trata de um trabalho de 

pesquisa junto às fontes capazes de oferecer à organização um número suficiente de 

pessoas”. Nesse sentido, compreende-se que a criação do anúncio da vaga é o início 

da busca e atração de talentos para as posições abertas na empresa. Por meio dele, 

inicia-se uma atividade de ligação que coloca em contato pessoas cujo interesse se 

assemelha ao perfil da vaga descrita ao cargo a ser preenchido. Entende-se, destarte, 

que quanto mais candidatos houver, maior a chance de o recrutador encontrar uma 

pessoa que seja mais bem qualificada para os requisitos do cargo. 

Destaca-se, conforme Chiavenato (2014) que o recrutamento, a busca pelo 

perfil adequado, pode se dar de três formas: (1) recrutamento interno, cuja seleção 

ocorre a partir dos talentos já existentes na empresa. Nele, verifica-se se há algum 

perfil cujas habilidades e competências possam ser aproveitadas e realocadas, 

preenchendo a vaga aberta. O (2) recrutamento externo, ação que busca no mercado 

de trabalho pelo profissional ideal para a vaga em aberto. Nesse tipo, busca-se por 

candidatos que estejam atuando ou não, mas que tenham as qualificações que se 

almeja e integrará um novo talento à equipe. Há também o recrutamento misto (3) que 

ocorre quando a empresa divulga a nova oportunidade para os talentos internos e 

externos. 

O principal desafio do recrutamento é agregar valor à 
organização e às pessoas. Como toda e qualquer atividade 
importante, o recrutamento deve proporcionar resultados para ambas 
as partes. A avaliação dos resultados é importante para aferir se o 
recrutamento está realmente cumprindo a sua função e a que custo. 
No enfoque quantitativo do recrutamento, quanto mais candidatos 
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influenciar, melhor. Contudo, no enfoque qualitativo, o importante é 
trazer candidatos que sejam triados, entrevistados e encaminhados ao 
processo seletivo (CHIAVENATO, 2014, p. 110). 

Após o recrutamento, é necessário fazer a seleção de currículos, ou seja, 

fazer a triagem de candidatos observando dos currículos recebidos. Para Chiavenato 

(2014, p. 118): 

A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite 
que apenas alguns candidatos possam ingressar na organização: 
aqueles que apresentam as características desejadas. [...] a seleção 
busca entre os vários candidatos recrutados aqueles mais adequados 
aos cargos existentes na organização ou que possuam as 
competências requeridas pelo negócio, visando a manter ou a 
aumentar a eficiência do desempenho humano, bem como a eficácia 
da organização. 

 
Como todo o processo, a seleção de candidatos merece atenção especial, 

pois a partir dele é serão chamadas as pessoas para a próxima etapa que é a 

realização de entrevistas. Compreendida como uma fase muito importante em todo o 

processo, a entrevista de seleção visa o encontro entre o candidato e recrutador para 

alinharem as expectativas sobre a vaga e apreciar as competências, qualificações, 

histórico de atividade profissional, enfim, conhecer melhor o perfil do candidato. 

Ressalta-se que a etapa da seleção pelas entrevistas implica em comparar as 

características de cada candidato a partir de um padrão de referência (MARRAS, 

2001). É por meio da entrevista de seleção que a organização poderá conhecer melhor 

os candidatos, bem como a postura, temperamento, experiências e vivências em 

empregos anteriores entre outras características essenciais para o que se espera em 

uma atuação profissional na vaga oferecida. 

Para Marras (2004, p. 80) a entrevista de seleção tem um grau de importância 

elevado: 

Atualmente, entre todos os instrumentos utilizados pelo 
selecionador, a entrevista de seleção é a mais importante [...] O 
elemento substantivo no processo seletivo atual é a própria 
entrevista realizada entre candidato e selecionador. Os testes 
psicológicos e os demais testes estão sendo considerados 
elementos adjetivos, complementares à própria entrevista. 

 

Chiavenato (2014) esclarece que as entrevistas podem ser classificadas, 

conforme o formato das questões em quatro formas: entrevista totalmente 

padronizada (1), cujo roteiro é previamente estruturado e segue perguntas 

padronizadas que buscam respostas objetivas (sim ou não, verdadeiro ou falso, 
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agrada ou desagrada, entre outros); entrevista padronizada apenas quanto às 

perguntas (2), pois permitem resposta aberta, ou seja, resposta livre; entrevista 

diretiva (3), na qual não há especificação das questões, mas sim do tipo de resposta 

desejada; entrevista não diretiva (4), na qual não há especificação nem de questões, 

nem de respostas requeridas. 

De acordo com Gil (2001), há grande relevância que se conheça os 

candidatos enquanto seres sociais, cuja vivência ocorre na coletividade. Nesse 

sentido, pode-se utilizar como um dos passos do processo seletivos a técnica de 

dinâmicas, que são atividades aplicadas ao grupo de candidatos para que sejam 

identificados como se perfazem no trabalho coletivo, assim como observar habilidades 

e talentos que possam se destacar entre os participantes. 

A partir de atividades que podem variar entre estudos de caso, debates sobre 

temas específicos, vivências, jogos, simulações, entre outras, a dinâmica de grupo 

permite investigar e identificar comportamentos e atuação dos candidatos em 

situações previamente e estrategicamente estabelecidas (GIL, 2001).  

Para essa etapa do processo seletivo, segundo Gil (2001, p. 109), “é preciso 

primeiramente garantir que todos os candidatos apresentem os requisitos mínimos 

para ocupar o cargo”. Dessa forma, a dinâmica de grupo só deve ser usada após 

outros instrumentos (como a entrevista) tenham levantado informações básicas sobre 

os candidatos.  

Muitas empresas consideram significativo que o gestor da vaga, o líder 

imediato da vaga aberta, faça uma nova entrevista com aqueles que mais se 

destacaram. Assim, os candidatos têm a oportunidade de apresentarem-se pessoal e 

profissionalmente para quem será seu gestor. 

A finalização do processo se dá com a equipe de recrutamento que entra em 

contato não apenas com o candidato selecionado para a vaga, mas também com os 

demais, sinalizando a aprovação ou não no processo. Nesse momento, inicia-se um 

novo processo formal: a contratação (CHIAVENATO, 2014). 

 

 

2.3 RETENÇÃO E RELAÇÃO COM COLABORADORES 
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Segundo Chiavenato (2014), as relações com o público interno das empresas 

são fatores de sucesso para elas, assim, quanto melhor o clima interno melhor será o 

a probabilidade de sucesso da organização. 

A relação entre colaborador e empresa exige muitas competências das 

pessoas, pois as atividades de relacionamento com clientes, relacionamento interno, 

alinhamento à cultura, regras, metas e resultados afetam de forma considerável a 

relação e retenção dos colaboradores na organização. 

De acordo com Chiavenato (2014), identificou-se dois estilos de administração 

denominados teoria X e teoria Y. Nesses modelos, a teoria X apresenta uma 

abordagem mais tradicional no setor de transportadoras de caga e possui uma forma 

de gestão em que as pessoas devem ser dirigidas, monitoras, por serem consideradas 

indolentes. Os colaboradores possuem apenas gratificações financeiras e não há 

preocupação com ambiente de trabalho e esfera social.  

No modelo de gestão Y, que possui uma abordagem moderna, na qual há 

apreço pelas diferenças, as adversidades são respeitadas no intuito de se criar um 

ambiente agradável em que todos possam participar e exercer as responsabilidades 

sentindo-se verdadeiramente parte da organização. As compensações buscam 

atender de forma completa as necessidades humanas com estímulos e recompensas 

de acordo com a necessidade individual de cada colaborador. 

Para a manutenção da retenção das pessoas as empresas devem manter seu 

relacionamento com seus colaboradores atuando em pilares que garantam o 

atendimento de suas necessidades humanas de mais alto nível (CHIAVENATO, 

2014). 

Estes pilares consistem em: 

• Comunicação – Deve ser clara e aberta trazendo o diálogo e 

evidenciando a cultura e diretrizes no ambiente de trabalho. 

• Colaboração – Devem ser compartilhados os processos decisórios com 

todos os colaboradores para que seja criado estímulo a cooperação, 

comprometimento e responsabilidade. 

• Saúde e segurança – Deve ser fornecido um local de trabalho seguro e 

um ambiente saudável para que as pessoas se sintam bem em um local 

agradável para exercer suas atividades. 
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• Assistência – Deve ser fornecido assistência as necessidades sociais, 

psicológicas e familiares com suporte para o atendimento as suas 

necessidades como pessoa. 

• Disciplina – Deve haver regras disciplinares bem definidas, mas o mais 

importante é que seja trabalhada a autodisciplina e a disciplina positiva para 

que as pessoas sejam responsáveis e comprometidas com suas atividades e 

ambiente de trabalho. 

• Gestão de conflitos – Conflitos são inerentes a evolução humana e 

podem ser benéficos para a evolução do ser e suas atividades por gerar 

energia e ação. Porém, deve haver gestão e monitoramento devido aos vários 

níveis. Devem ser tratados com abordagens estruturais, reduzindo diferenças 

entre os conflitantes. 

Utilizando esses pilares, além de relacionamento com as pessoas de forma 

clara, objetiva, com assistências e segurança de forma individual, pode-se manter um 

bom nível de retenção de talentos. 

 

 

2.4 TURNOVER 

 

 

De acordo com Silva (2021), o turnover é o indicador que mensura a 

rotatividade de colaboradores na organização ou em seus departamentos, 

considerado um ponto chave, pois a métrica fornece uma excelente visão da cultura 

organizacional da organização desde contratação ao desligamento e seus motivos. 

Marras (2011) define turnover (ou rotatividade) como o número de 

colaboradores desligados da organização em um determinado período 

comparativamente ao quadro médio de efetivos. A rotatividade é expressa por um 

número índice, que recebe o nome de índice de rotatividade. 

Há várias maneiras de calcular o turnover em uma organização e essa 

variação acontece devido a necessidade de cada organização, porém a fórmula 

habitual é, segundo postula Chiavenato (2014): contratados + demitidos / 2 / total de 

colaboradores x 100 = % Turnover. 
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Com a fórmula pode-se chegar à porcentagem de turnover em um 

determinado período. Esta porcentagem pode ser interpretada de formas diferentes 

por perfis de organizações e assim avaliar e forma positiva ou negativa conforme 

estratégia da empresa (CHIAVENATO, 2014).  

Chiavenato (2014, p. 83) indica que: 

A rotatividade não é causa, mas o efeito de algumas variáveis 
internas e externas. Dentre as variáveis externas estão a 
situação de oferta e procura do mercado de RH, a conjuntura 
econômica, as oportunidades de empregos no mercado de 
trabalho etc. Dentre as políticas internas estão a política salarial 
e de benefícios que a organização oferece, o estilo gerencial, as 
oportunidades de crescimento interno, o desenho dos cargos, o 
relacionamento humano, as condições físicas e psicológicas de 
trabalho. A estrutura e a cultura organizacional são responsáveis 
por boa parte dessas variáveis internas. 

 

Existem quatro principais tipos de turnover que possuem características 

específicas e impactam de formas diferentes nas organizações e em alguns casos o 

impacto pode ser considerado positivo (SILVA, 2021). 

• Voluntário – Desligamento por inciativa do colaborador, além de ser o 

mais comum pode sinalizar problemas que devam ser monitorados no 

ambiente organizacional, pois em altos níveis indica falhas graves na 

retenção de talentos. 

• Involuntário – Desligamento do colaborador por inciativa da empresa, 

este processo gera altos custos com rescisões e com elevado índice 

sinaliza que há falhas no processo de recrutamento e seleção. 

• Funcional – Desligamento por inciativa do próprio colaborador devido a 

insatisfação com seu próprio desempenho. Neste modelo o custo é 

menor com as obrigações rescisórias. 

• Disfuncional – Desligamento ocorre de forma oposta ao funcional, pois 

um colaborador com alto desempenho se desliga da empresa devido a 

insatisfação com a organização. Este modelo sinaliza problemas de 

retenção de talentos frente ao ambiente de trabalho, gestores e 

benefícios. 
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De acordo com Kenoby (2021), o alto índice de turnover pode acarretar custos 

elevados para organização e estes podem ser classificados em custos diretos e 

indiretos, conforme demonstra o quadro 1. 

 

Quadro  1 - Custos diretos e indiretos ocasionados pelo turnover. 

Custos diretos Custos indiretos 

Custos de demissão que são 

compostos por verbas rescisórias como 

Fundo de Garantia por tempo de serviço 

(FGTS), 13º salário, férias proporcionais, 

horas extras e aviso prévio. 

Custos de contratação que 

são os aqueles de novos processos de 

recrutamento e seleção como 

consultorias, plataformas digitais, 

entrevistas, testes e demais custos 

envolvidos em todo o processo. 

Custos de treinamentos 

internos e externos para capacitar o 

novo colaborador a estar apto a exercer 

suas atividades laborais. 

Custos de produtividade com 

baixa performance até o atingimento do 

mesmo nível do colaborador substituído. 

Queda na motivação e 

engajamento. O alto índice de turnover 

afeta diretamente os colaboradores por 

meio de sobrecarga de atividades e 

insegurança na manutenção do seu 

trabalho. 

Impacto negativo de 

reputação demostrado pela baixa 

capacidade de gestão frente ao mercado 

e a atração de possíveis talentos. 

Baixa performance com a 

interrupção de projetos, além de 

grandes esforços para a adaptação da 

equipe, colaboradores desestabilizados, 

o que pode prejudicar a produtividade e 

qualidade de produtos e serviços. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2022) a partir de ONZE (2021). 

 

Os estudos de Deimling (2019), documentados em sua dissertação Gestão 

das Relações Interpessoais, trazem a luz um entendimento atual de que quanto maior 

a for o alinhamento entre os valores de funcionários e a corporação, melhor for o 

relacionamento entre líderes e liderados e melhor for a leitura do ambiente externo 

menor será o índice de rotatividade nas corporações, pois os colaboradores estão 

mais propensos a permanecerem nas empresas. 
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Mantendo o foco e atenção nos aspectos internos e externos, faz-se 

necessário identificar que fatores como qualidade de vida, recrutamento e seleção, 

aquecimento do mercado, faixa etária de candidatos e colaboradores, capacitação, 

senso de pertencimento e percepção de sucesso na empresa, compõem indicadores 

a serem monitorados, contabilizados e acompanhados em uma visão histórica no 

sentido de para nortear ações de manutenção e retenção de talentos (DEIMLING, 

2019). 

Atitudes como estimular um bom ambiente de trabalho, mitigando situações 

de estresse, conflitos e eliminado discriminações, além de proporcionar o trabalho de 

forma colaborativa e promover equidade por meio de uma comunicação clara poderá 

transmitir aos colaboradores a real sensação de preocupação com sua situação como 

profissional e pessoal.  Nunes (2019) afirma que esta é uma ótima forma de promover 

a redução de turnover e a proporcionar a retenção de talentos, pois a sensação de 

pertencimento estará clara e sendo percebida pelo colaborador. 

Zendesk (2021) e Kenobv (2021) afirmam que para garantir a manutenção do 

índice de turnover no percentual ideal para organização deve-se voltar o olhar para 

dentro e para fora da organização e dar atenção aos aspectos que influenciam este 

indicador conforme indicam estudiosos. 

Corroborando com as referências bibliográficas apresentadas, observa-se 

uma matéria publicada na revista Forbes citando as 25 melhores empresas para 

desenvolver a carreira no Brasil, segundo o LinkedIn em 2021, as quais são 

consideradas as empresas dos mais variados setores (FORBES, 2021).  

A metodologia aplicada na pesquisa teve uma abordagem em que não se 

refletiam sobre os resultados das empresas quanto aos números de turnover, mas sim 

apresentavam a avaliação de possibilidades de desenvolvimento dos funcionários e 

constituição de carreiras com o objetivo manter as pessoas como protagonistas. 

Foram considerados 7 pilares de na aplicação dessa metodologia: capacidade de 

avanço profissional, desenvolvimento de competências, estabilidade, oportunidades 

externas, afinidade com a empresa, diversidade de gênero, e formação acadêmica 

(FORBES, 2021). 

A pesquisa apresentou que, das 25 empresas mais bem avaliadas, apenas 5 

apresentavam fatores que não tinham os funcionários como o foco de suas diferenças 

de mercado no período de pandemia da COVID 19 e lockdown. A maioria das ações 
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que buscavam a análise e entendimento do momento atual da sociedade, estavam 

voltadas ao cuidado no clima organizacional interno, necessidade e acolhimento dos 

colaboradores em uma leitura voltada para as pessoas como sujeitos importantes e 

protagonistas na organização, pois são elas as responsáveis pelo sucesso do 

negócio, gerando valor e reduzindo os custos (FORBES, 2021).  

Destarte, a pesquisa citada reforça o entendimento de que os fatores internos 

e externos, alinhamento de valores, recrutamento, comunicação clara, definição de 

perfil alinhada com os desafios, desenvolvimento de líderes e colaboradores são 

fatores de sucesso para redução de rotatividade nas empresas. 

 

 

2.5 DESAFIOS DE RETENÇÃO NO PERÍODO DE PANDEMIA COVID 19 

 

 

Com o advento da COVID-19 a retenção de talentos se tornou ainda mais 

desafiadora, principalmente para as equipes de operações e serviços de transportes, 

pois suas atividades são essenciais para a manutenção e abastecimento da 

população. 

Ficou mais evidente que a manutenção de talentos (e colaboradores em geral) 

não se resumia apenas a premiações e gratificações com mencionado anteriormente, 

mas sim ao acolhimento dos colaboradores nas mais diversas necessidades que 

surgiram a partir da pandemia. Nunes, Martins e Mendonça (2021) apresentam com 

ponto de atenção especial da gestão de pessoas no período pandêmico o cuidado 

com a saúde mental e física dos colaboradores. Segundo os autores, essa foi uma 

das demandas que mais trouxeram problemas para os funcionários e as empresas, 

pois a pressão em manter-se realizando as atividades laborais, porém com novas 

rotinas de prevenção à saúde e proteção dos familiares esteve alta. 

 

 

 2.6 EMPLOYEE VALUE PROPOSITION 
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O Employee Value Proposition (EVP), cuja em tradução livre é “proposta de 

valor ao empregado”, está relacionado ao conjunto de benefícios que a empresa oferta 

aos colaboradores. Logo toda empresa possui um EVP, porém deve ser avalizado se 

o programa está alinhado estrategicamente à cultura e aos valores para que se possa 

gerar atração, captação, produtividade, motivação e retenção dos colaboradores 

(FAGUNDES, 2019). 

O EVP possui pilares que norteiam e orientam sua metodologia para auxiliar 

sua aplicação e desenvolvimento na empresa junto aos colaboradores, segundo 

Machado (2021): 

1. Recompensas – Este pilar está relacionado diretamente à 

remuneração, salário fixo e variáveis que compõem a renda alinhada ao 

mercado, de forma transparente. Somado a isso, há também os benefícios 

tradicionais e impostos pela lei como transporte, alimentação, saúde. Estende-

se também a cultura ou convênios e parcerias diversas como com 

universidades, academias entre outras que recompensem o colaborador. 

2. Oportunidades – Este é o pilar que reflete os benefícios que tangem ao 

plano e desenvolvimento de carreira com a aceleração de suas habilidades 

profissionais. Também auxilia na motivação do colaborador com um plano de 

carreira consistente com uma gestão de pessoas eficiente para orientá-lo como 

desenvolver e evoluir na carreira. 

3. Organização – Este pilar contempla a essência cultural e ética, bem 

como o mercado a reconhece como marca. Trata-se de um posicionamento 

importante, pois traz segurança e orgulho ao colaborador em pertencer na 

empresa. O pilar demonstra o nível de engajamento da empresa em questões 

como o Environmental Social and Governace (ESG) que são agendas 

ambientais, sociais e éticas em todos os níveis em que ela atua, e faz com que 

haja alinhamento de valores corporativos e pessoais dos colaboradores. 

4. Pessoas – Este pilar está relacionado ao relacionamento interpessoal 

no ambiente de trabalho com os colegas, liderados e líderes, pois assim é 

possível a criação de um ambiente de trabalho mais agradável, mantendo o 

espaço corporativo descontraído e saudável. 

5. Trabalho – Este pilar se relaciona entre a atividade desempenhada e o 

colaborador, considerando se está feliz ao realizar as atribuições que lhe 
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cabem, bem como se há equilíbrio em entre o profissional e pessoal. Itens como 

localização, tecnologia, inovação e viagens colaboram com a manutenção 

desse pilar. 

Conforme pontua Chiavenato (2014), as pessoas são o maior ativo para a 

companhias, sendo eles os responsáveis pelo resultado seja positivo ou negativo 

gerado com a produção de bens ou serviços. Desta forma, o EVP é uma excelente 

ferramenta para o alinhamento de expectativas, promover o crescimento e a 

qualificação das pessoas, além de criar uma boa imagem da empresa gerando 

pertencimento e engajamento para os colaboradores, e assim, melhores resultados 

para a companhia. 

O EVP não possui um método engessado de aplicação. Além dos pilares que 

orientam sua aplicação é importante realizar algumas ações planejadas para suportar 

a aplicação do modelo ideal para empresa (MACHADO, 2021). 

• EVP Atual - É importante identificar o EVP atual baseado nos pilares 

identificados da companhia e como está sendo percebido pelo mercado, 

colaboradores, além de se os modelos estão alinhados as expectativas deles. 

• Realizar Escutas Internas e Externas – Alinhados aos pilares é importante 

promover escutas com entrevistas aos colaboradores e ex-colaboradores para 

reconhecer quais são suas expectativas, necessidades, propostas de valor e 

assim melhor entendermos qual é a opinião deles para com a empresa. Faz-se 

necessário olhar para o mercado e identificar o que os concorrentes fazem que 

gera valor, não com o objetivo de copiar, mas sim entender o que de melhor 

poder ser feito alinhado aos valores da empresa. 

• Promover Mudanças – Após o entendimento de onde a empresa está e como 

ela é percebida pelo mercado e seus colaboradores, seus pontos fortes, fracos 

é preciso proporcionar mudanças, as quais devem garantir engajamento do 

grupo de colaboradores como um time. Isto é importante, pois o alinhamento 

de valores da empresa ao perfil dos colaboradores irá gerar mudanças no clima 

organizacional, nas perspectivas de desenvolvimento e crescimento da equipe 

e estarão atrelados aos benefícios customizados de acordo com a estratégia 

adotada pela empresa para com seus colaboradores. 

• Realizar Revisões – Atualmente o mercado está passando por transformações 

e mudanças de forma muito rápida e, assim, a atualização e melhoria do 
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modelo EVP deve ser periódica para que o dinamismo dos colaboradores e 

mercados estejam alinhados. Manter o engajamento, a atratividade, captação, 

retenção e competitividade da empresa fará a manutenção da proposta de valor 

e garantirá melhores resultados. 

• Comunicação – Tudo que for gerado de proposta de valor, benefícios, clima, 

relacionamento e oportunidades deve estar amplamente difundido com 

comunicação clara para os colaboradores, candidatos, comunidade e mercado, 

pois todos têm que entender, participar e conhecer de forma estruturada o 

pacote ofertado pelo EVP. 

Dessa forma, conforme salienta Machado (2021), o EVP aplicado como 

estratégia para atração, capitação, retenção alinhados a valores se mostra uma 

ferramenta com grande flexibilidade para aplicação em qualquer modalidade de 

negócio com um grande potencial de geração de resultado com o capital humano. 

Seus pilares estão organizados ao cenário atual, em que o alinhamento de valores, 

cultura e a customização de benefícios nos campos sociais, financeiros e culturais se 

mostram adaptáveis ao modelo atual de mercado, além da dinâmica de transformação 

na criação de estratégias emergentes.  
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A metodologia de pesquisa é peça importante e imprescindível para o 

desenvolvimento de estudos que ampliam os horizontes e buscam respostas às 

problemáticas sociais. Segundo Richardson (1999), os métodos em pesquisa 

significam escolher procedimentos sistemáticos para descrever e explicar 

determinados fenômenos. Ainda segundo o autor, os métodos são os caminhos e 

maneiras de se chegar a um determinado objetivo ou fim. 

Para atingir o propósito do estudo, optou-se pelo percurso metodológico da 

pesquisa qualitativa e quantitativa de dados. De acordo com Goldenberg (2004) a 

pesquisa qualitativa tem a preocupação com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, de uma instituição ou de uma trajetória e não 

apenas de representatividade numérica estatística do grupo pesquisado.  

Nesse sentido, conforme orienta Minayo (1995, p. 57), a pesquisa qualitativa 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

 

Prodanov e Freitas (2013) afirmam que na abordagem qualitativa, a pesquisa 

tem o ambiente como fonte direta dos dados. Nas palavras dos autores  

O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de 
estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de 
campo. Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que 
elas se apresentam sem qualquer manipulação intencional do 
pesquisador (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.70). 

 

Para desenvolver esse estudo, optou-se também por utilizar a pesquisa 

quantitativa para analisar dados mais profundos e específicos do contexto de 

motoristas rodoviários de carga. Prodanov e Freitas (2013) asseguram que a pesquisa 

quantitativa envolve o que pode ser quantificável, ou seja, traduzido em números e 

informações para classificá-los e, posteriormente, analisá-los. 

 



27 
 

Essa forma de abordagem é empregada em vários tipos de pesquisas, 
inclusive nas descritivas, principalmente quando buscam a relação 
causa-efeito entre os fenômenos e também pela facilidade de poder 
descrever a complexidade de determinada hipótese ou de um 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 
apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 
formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau 
de profundidade, a interpretação das particularidades dos 
comportamentos ou das atitudes dos indivíduos (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 71). 

 

Somado a isso, no sentido de atender aos objetivos propostos nesse estudo,  

decidiu-se realizar pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas com gestores e 

motoristas, cujos elementos buscam foco no entendimento e análise dos fatos 

levantados. Assim, foram aplicados questionários com respostas de múltipla escolha 

que ajudaram a compreender melhor o cenário atual das empresas estudadas. 

Marconi e Lakatos (2021, p. 190) afirmam que “a característica da pesquisa 

documental é tomar como fonte de coleta de dados apenas documentos, escritos ou 

não”. Dessa forma, a pesquisa documental desse estudo foi realizada a partir de 

dados analíticos das empresas Tora Transportes e Transpedrosa. Analisou-se os 

dados de retenção e turnover de motoristas de cada empresa. As entrevistas foram 

realizadas para grupos de motoristas contratados e gestores com o foco na retenção. 

Além da entrevista, foi realizado um benchmarking das melhores práticas que 

poderiam contribuir para as ações de diminuição de turnover, melhora do ambiente de 

trabalho e a retenção. 

Segundo as autoras, a pesquisa bibliográfica “abrange toda a bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo” (MARCONI; LAKATOS, 2021, p. 200). 

Realizou-se, nesse sentido, uma busca pelos temas relacionados à gestão de 

pessoas e pertinentes à presente pesquisa, cujos conceitos e estudos anteriores 

consubstanciaram e fortaleceram novos conhecimentos a cerca de: recrutamento e 

seleção, retenção de talentos, turnover, benchmarking e metodologia EVP. 

A utilização do benchmarking visa para comparar produtos, serviços e 

métodos de trabalhos de determinadas empresas do ramo estudado. Segundo 

Barbosa (2014), o benchmarking contribui para aplicação de melhores práticas, trocas 

de informações e aperfeiçoamento da gestão. Os dados coletados nesse aspecto 

referem-se a empresas do ramo de transportes de cargas.  
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De acordo com Gil (2010), o levantamento bibliográfico é realizado sob 

materiais finalizados, no quais busca-se entendimento do ponto de vista do autor e do 

tema. O levantamento documental, por outro lado, é realizado por meio de materiais 

que ainda não receberam tratamento analítico e, assim, serão coletados documentos 

históricos, tabelas e relatórios. 

A pesquisa apresenta natureza descritiva para entender os desejos, 

motivações e compreender melhor os motoristas rodoviários de carga. De acordo com 

Gil (2010), a pesquisa descritiva tem por objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno. Esta pesquisa se deu início devido à dificuldade 

de retenção e contratação de motoristas no mercado de trabalho. 

O estudo contou também com entrevistas, cuja característica supõe que 

sujeitos detêm o conhecimento determinado sobre o tema e o pesquisador 

devidamente qualificado, buscando respostas estruturadas e uma sondagem mais 

aprofundada (RICHARDSON, 1999). Para tanto, o setor de recursos humanos 

regionais, pelo time multidisciplinar de projeto EVP e por meio do google forms, aplicou 

entrevistas com perguntas fechadas e abertas para 39 motoristas de 40 pré-

selecionados. As perguntas foram formuladas de forma a provocar a reflexão e 

externalização das percepções dos motoristas com o objetivo de alinhar e entender 

quais eram as expectativas para com pilares de EVP, além de itens importantes que 

influenciavam e/ou influenciam o perfil e performance profissional e que não eram 

percebidos pela empresa.  

Como método de pesquisa, foi utilizado o estudo de caso, pois mostrou-se 

mais adequado na obtenção de respostas para a origem do tema da presente 

pesquisa. Segundo Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica que irá 

a fundo em um fenômeno contemporâneo dentro do contexto da vida real. Assim, o 

problema da vida real que motivou o estudo é a escassez de mão de obra de 

motoristas, como também a necessidade de reter os motoristas já incluídos no quadro 

de colaboradores de uma transportadora, além da atração de novos profissionais para 

a área. 

Segundo Gil (2010), o estudo de caso deve estar pautado em uma situação 

ou evento específico, fazendo com que a importância venha do objeto da investigação. 

Esse tipo de pesquisa tem como característica estar voltado para problemas práticos, 

derivando de situações e fenômenos sociais. 
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O estudo de caso foi aplicado na empresa Transpedrosa, que é uma empresa 

mineira, atuante no mercado nacional de transporte rodoviário de cargas há mais de 

60 anos. Nos últimos anos, vem mostrando crescimento significativo com a expansão 

da sua frota e com previsão de percorrer anualmente mais de 30 milhões de 

quilômetros pelas estradas brasileiras. Reconhecida pelos seus clientes como uma 

das cinco melhores empresas de transporte do Brasil, seja em segurança, seja pela 

qualidade dos serviços executados pela equipe durante toda a sua trajetória histórica 

de atuação no setor. O corporativo está localizado em Betim-MG. Os pilares da 

empresa estão focados nos colaboradores, clientes e sociedade. Além disso, incentiva 

o desenvolvimento profissional e pessoal por meio de programas de capacitação, 

onde a ética, o respeito, a dignidade serão sempre norteadores do trabalho. 
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

 

4.1 ANÁLISE DO SETOR 

 

 

A falta de motoristas é um problema que vem preocupando as empresas de 

transporte rodoviário de cargas no Brasil e no mundo, agravado a cada ano. 

Segundo Bob Costello e Alan Karickhoff, da American Trucking Associations, 

o primeiro registro de falta de motoristas nos Estados Unidos da América é de 2005, 

em que a falta era de 20.000 motoristas. A estimativa para o ano de 2021 era que 

esse número fosse um pouco mais que 80.000 e, em 2030, esse número poderá 

ultrapassar 160.000 motoristas.    

O Brasil teve um crescimento no número de motoristas até 2015 e, desde 

então, vem diminuindo a quantidade de pessoas habilitadas para a direção de 

caminhão (categoria C e complementares), chegando em -5,9% ao ano o número de 

registros, conforme pesquisa do Instituto Paulista do Transporte de Cargas (IPTC) e 

o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) demonstrado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de habilitados contendo a categoria “C”. 

Fonte: Zingler, Relatório Técnico IPTC (2020). 
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Outra pesquisa do IPTC, realizada de 01/09/2020 a 15/09/2020 e contou com 

37 empresas participantes, mostra que 81% dessas empresas estão percebendo a 

falta de motoristas no mercado e que 38% delas possuem veículos parados com 

frequência por causa dessa falta. 

A dificuldade de entrada no mercado de trabalho tem desestimulado novas 

pessoas a se tornarem motoristas profissionais de transporte de cargas. As principais 

dificuldades encontradas são o alto custo para tirar a licença e as exigências para tirar 

a Carteira Nacional Carteira Nacional (CNH) na categoria E, cuja idade mínima é de 

21 anos, além de ser necessário passar pela categoria C ou D por pelo menos por 1 

ano e não ter multa. 

Além das dificuldades de tirar a licença para direção de categoria E, os 

empregadores exigem que o candidato possuía treinamentos, certificações, 

experiência mínima no cargo e conhecimento das rotas que atuam, dificultando a 

entrada de novos motoristas no mercado. 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realizou uma pesquisa em 

2019 com mais de mil motoristas autônomos e empregados de frota nas regiões 

metropolitanas das capitais de todo o Brasil e os resultados mostram que 43% dos 

entrevistados acreditam que o futuro da profissão será pior principalmente pelo baixo 

ganho diante das dificuldades encontradas e a baixa qualidade de infraestrutura nas 

rodovias. 

As principais reinvindicações dos motoristas de frota, objeto do referido 

estudo, são mais segurança nas rodovias, pontos de paradas com mínimo de conforto 

e estrutura e redução do preço dos combustíveis. Além disso, a pesquisa da CNT traz 

dados importantes sobre o perfil do caminhoneiro empregado de frota que ajuda a 

conhecer e entender a fim de analisar quais são as suas motivações e pontos a serem 

melhorados pelas empresas de transporte rodoviário de carga, conforme demonstra 

o quadro 2. 
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Quadro  2 - Dados Pesquisa CNT – Perfil dos Caminhoneiros 
 

Dados Pesquisa CNT – Perfil dos Caminhoneiros 

 

Idade Média 41,5 anos 

Sexo 99,7% - Masculino 

Escolaridade 34% - Ensino Médio completo 

Renda mensal líquida média R$ 3.720,56 

Número de dependentes 2,4 pessoas 

Idade Média Veículos 8,6 anos 

Tempo de profissão 15,8 anos 

Profissão antes de se tornar caminhoneiro 70,7% - Sim 

Profissão anterior – Setor/área/profissão 20,5% - Indústria 

Situação financeira antes e depois da 

profissão caminhoneiro 

64,3% - Melhorou a situação 

financeira 

Média de quilômetros rodados no mês 10.562,7 km 

Média de horas trabalhadas por dia 11,1 horas 

Dias trabalhados por semana 5,8 dias 

Horas de sono, em média, por dia 7,4 horas 

Média de dias fora de casa por mês 33,2% - Mais de 20 dias 

Tempo médio de trabalho na atual empresa 5 anos 

Fonte: Adaptado pelos pesquisadores a partir da pesquisa CNT perfil dos caminhoneiros (2019). 

 

Os caminhoneiros no Brasil apresentam idade média de 41,5 anos, que é 

percebido com a falta de jovens caminhoneiros entrando no mercado para renovar o 

quadro de funcionários e a permanência na empresa é, em média, de 5 anos, 

ocasionando rotatividade desses colaboradores. 

Segundo a pesquisa CNT sobre o perfil dos caminhoneiros (2019), as 

mulheres são minoria nessa classe de trabalhadores e o mercado possui preconceito 

com o sexo feminino trabalhando como caminhoneiro, não dando espaço para a 

entrada. Atualmente, as empresas têm mudado o conceito sobre as mulheres como 

caminhoneiro e o mercado está aceitando cada vez mais, o que vem aumentando a 

quantidade de mulheres para este trabalho. 
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A maioria dos caminhoneiros não começaram suas carreiras nesta profissão, 

demonstrando que foram para este mercado na condição de melhorar a posição de 

vida e de sua família, com a melhora da situação financeira. 

 O trabalho diário é exaustivo para esses trabalhadores, apresentando uma 

média de horas trabalhadas por dia acima de 8 horas, trabalhando a maior parte da 

semana, não tendo o descanso necessário e ficando a maior parte do seu tempo longe 

da família. 

A pesquisa também apresenta dados sobre quais os principais pontos 

positivos e negativos da profissão segundo os caminhoneiros. É importante analisar o 

que esses profissionais gostam na profissão e o que se consegue minimizar sobre o 

impacto negativo dela para eles. 

Os pontos positivos que se destacam são de conhecer novas cidades, países 

e pessoas, além de ser uma profissão que traz aventuras e desafios e ter uma 

condição financeira rentável. Os motoristas autônomos avaliam ter o horário flexível 

como ponto positivo, já para os motoristas de frota esse ponto não se destaca, pois 

têm que seguir as normas da empresa. 

Os principais pontos negativos que desagradam os caminhoneiros são a 

insegurança e perigo de dirigir nas rodovias por causa de acidentes e de assaltos e 

ser um trabalho desgastante e que compromete o convívio familiar e a solidão. 

 

 

4.2 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO SETOR 

 

 

Os estudos e gráficos comparativos apresentados nesta análise de mercado 

mostram que a falta de motoristas é um problema atual do setor de transporte de carga 

no Brasil e que existe muita dificuldade para as empresas reterem a equipe e 

ampliarem o quadro com este profissional. Assim, compreende-se que o motorista é 

um profissional em escasso no mercado, com uma média de idade mais avançada e, 

dentre os desafios, está o de ampliar a quantidade de motoristas, principalmente entre 

os mais jovens. 

Como pontos positivos para a busca do desafio, as pesquisas apresentadas 

mostram que existem aspectos favoráveis observados pelos próprios motoristas, ou 
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seja, esses podem ser os principais pontos de ataque para que as empresas motivem 

a entrada de novos profissionais. 

 

 

4.3 BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

 

Benchmarking tem com tradução livre a “avalição comparativa”, porém é uma 

estratégia de análise de mercado que compara produtos, serviços e práticas utilizadas 

pelas empresas. Segundo Chiavenato (2011) o benchmarking visa, por meio de três 

fatores importantes, contribuir para o aperfeiçoamento de qualidade, serviço e 

produtos no sentido de promover melhores práticas percebidas no mercado. Segundo 

o autor mencionado, os fatores são: (1) avaliar e conhecer as próprias operações de 

forma clara entender seus pontos fracos e fortes; (2) conhecer os líderes de mercado 

e seus concorrentes para seguir com uma matriz de comparações e ações; (3) utilizar 

as melhores práticas percebidas no mercado. 

Para fins deste estudo, consultou-se algumas empresas para analisar e 

conhecer as práticas aplicadas no sentido de valorizar os motoristas e reter tais 

profissionais. As empresas escolhidas para a pesquisa foram: Tora Soluções 

Logísticas Integradas, Transpanorama Transportes S.A e Ativa Logística. Elas foram 

escolhidas por atuarem no modelo de negócios de comodities e insumos de 

manufatura de grandes volumes com cargas graneis, fechadas e ou fracionadas com 

relevância no mercado. 

As coletas de dados foram realizadas por meio de sites oficiais, entrevistas com 

gestores das áreas operacionais e recursos humanos que apresentaram as ações e 

programas de premiação para a promoção da satisfação dos colaboradores com 

objetivo de retenção, motivação e aperfeiçoamento da força de trabalho aplicados 

atualmente em suas empresas.  

Observou-se, nas três empresas, setores para atender os motoristas, 

instrutores e treinamentos para desenvolvimento e premiações de acordo com o 

desempenho na condução, faturamento e produtividade. A seguir serão relatados os 

aspectos mais relevantes observados nos quesitos relevantes para esse estudo. 
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4.3.1 Tora Soluções Logísticas Integradas 

 

 

Ao realizar o benchmarking na empresa Tora, cuja fundação data do ano de 

1972, notou-se que o objetivo dela visa garantir qualidade, segurança e agilidade nas 

operações, alinhando tecnologia e processos inovadores. Com 50 anos de história 

possui sede em Contagem-MG e uma estrutura de negócios em transporte, terminais 

multimodais, recintos alfandegados e seminovos com operações em todo o território 

nacional e divisão internacional que atende países da América do Sul. 

A unidade de negócios de transportes possui experiência e capacitação 

necessárias ao transporte da sua carga e atua nos segmentos siderúrgico, 

petroquímico, automotivo, de mineração, cargas a granel e contêineres, em todo o 

território nacional. Suas soluções abrangem: 

• abastecimento, escoamento e transferência entre plantas industriais; 

• distribuição para todo o Brasil e América Latina; 

• operações just-in-time; 

• operações de cross-docking; 

• operações de milk run; 

• transporte em Documento de Transporte Aduaneiro (DTA) e Manifesto 

Internacional de Carga (MIC-DTA).  

Para esta estrutura, contam com frota própria de 450 cavalos mecânicos 

renovados a cada três anos e 2.000 carretas dedicadas para cada tipo de operação. 

Com o objetivo de manter a máxima segurança e a qualidade em seus 

serviços, a Tora dispõe de modernos recursos tecnológicos de monitoramento com 

frota equipada com sistema de rastreamento baseado em tecnologias de transmissão 

de dados via satélite e GSM/GPRS através de uma central de rastreamento que 

funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo realizar o tracking 

instantâneo das cargas. A central é interligada a gerenciadores de riscos, próprios e 

terceirizados, que garantem a comunicação com o motorista em tempo integral para 

garantir mais segurança, agilidade, previsibilidade e confiabilidade. 

A Tora apresentou ao grupo de pesquisadores que desenvolveram esse 

estudo seus compromissos com sustentabilidade reforçando o compromisso com a 

melhoria contínua dos seus processos, reduzindo a utilização de recursos naturais e 
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preservando o meio ambiente. Para garantir a aplicação da Política de Meio Ambiente, 

a empresa desenvolve diversos projetos na área. Nesse processo, a Tora destaca: 

• descarte correto de óleos lubrificantes; 

• destinação correta para pneus e produtos nocivos ao meio ambiente; 

• participação no Programa Despoluir, com aferição de 100% da sua frota 

própria; 

• parceria com empresas especializadas para atendimento emergencial, 

obedecendo às normas de segurança e meio ambiente; 

• investimento em tecnologias modernas, que reduzem emissão de 

poluentes.  

Com programas voltados para saúde e segurança, a empresa busca contribuir 

para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade atreladas aos seus valores. A 

empresa investe continuamente em práticas diferenciadas de promoção a saúde, 

prevenção de acidentes e de desenvolvimento de sua equipe. 

• Programas de incentivo com foco no uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e cumprimento dos procedimentos de segurança. 

• Treinamentos técnicos e comportamentais. 

• Diálogos estruturados de segurança. 

• Campanhas de comunicação interna. 

• Programa de nutrição. 

• Programa de prevenção ao uso de álcool e drogas. 

• Programa Educar – subsídio à educação continuada. 

• Programas de desenvolvimento das lideranças, entre outros. 

Os programas voltados a saúde e segurança são direcionados a todos 

colaboradores e motoristas, mas destaca-se dois modelos exclusivos e aplicados com 

o objetivo de motivação e retenção dos colaboradores específicos que geram valor ao 

negócio da empresa. 

O primeiro programa é chamado de Motorista Top Tora (MTT), que visa 

reconhecer o desempenho dos motoristas com incentivo financeiro por meio de 

monitoramento de telemetria e tecnologia embarcada em seus veículos. Além disso, 

o programa possui conceito de realizar avaliações dos motoristas mensalmente, tendo 

como base os dados da telemetria de cada veículo. Os motoristas têm o desempenho 
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avaliado e classificado em notas A, B, C, D e E. Por meio desse ranking, os 30 

melhores motoristas nota A receberão a bonificação no valor de R$500 por mês. 

Nesse sentido, os critérios para o ranking Motorista Top Tora contam com 

avaliação que é extraída do sistema de telemetria da Scania, cujos critérios já são pré-

definidos pela empresa. Os itens avaliados são: excesso de velocidade - a pontuação 

para excesso de velocidade tem base em quanto tempo o motorista dirigiu acima do 

limite definido para o veículo durante o período; marcha lenta - a pontuação para 

marcha lenta tem base em quanto tempo o motorista esteve no modo de marcha lenta 

no período; veículo engrenado sem injeção de combustível - a pontuação para avaliar 

esse aspecto se baseia em quanto tempo o veículo esteve em tal modo sem o 

motorista aplicar o acelerador; previsão - a pontuação para previsão observa os 

pontos de condução do Scania Driver Support. A pontuação é dada pela análise no 

número de freadas e acelerações próximas umas das outras que o motorista fez 

durante o período; condução em trecho de serra - a pontuação para condução em 

trecho de serra também busca os pontos de condução do Scania Driver Support, que 

examina como o motorista dirigiu em ambientes montanhosos durante o período. 

A empresa disponibiliza treinamentos, visando apoiar os motoristas a obterem 

os melhores resultados na telemetria de forma constante incentivando o colaborador 

a aperfeiçoar sua performance. 

O segundo programa chama-se Prêmio de Performance Operacional (PPO). 

O objeto é identificar, valorizar e reconhecer a contribuição diferenciada de cada 

motorista da Tora. Todos os pilares do PPO são de extrema importância para a 

empresa, e é por meio de quesitos norteados pela Segurança e Produtividade que o 

motorista poderá ser premiado: 

1. Segurança – cumprir as leis trabalhista como jornada de trabalho, 

normas internas de segurança e manutenção. Premiação em R$ 120. 

2. Produtividade – consumo de combustível e Arla de acordo com o 

indicado em treinamento. Premiação de R$ 400. 

3. Produtividade – o motorista deve cumprir a meta de KM mínimo rodado 

estipulado pela empresa. Premiação em R$ 575. 

4. Segurança – dirigir de forma consciente, respeitando a legislação de 

trânsito brasileira e as regras da empresa é fundamental para a sua 

segurança e da sociedade em geral. Premiação em R$ 150. 
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O motorista que cumprir todas as regras atribuídas nos pilares poderá atingir 

a premiação de R$ 1245,00 ao mês. A empresa sinaliza que investe continuamente 

em práticas diferenciadas de promoção a saúde, prevenção de acidentes e de 

desenvolvimento de sua equipe. 

 

 

4.3.1.1 Clima Organizacional na Empresa Tora Soluções Logísticas Integradas  

 

 

Foi feita na empresa Tora Soluções Logísticas Integradas, no período de 

01/07/21 a 20/07/2021, uma pesquisa de satisfação através da ferramenta google 

forms realizada no setor de recursos humanos com os motoristas da filial de 

Congonhas. O objetivo da pesquisa foi realizar uma análise sobre o clima 

organizacional e nível de satisfação dos funcionários com a empresa. Os dados 

levantados estão disponíveis no anexo I deste trabalho. 

A pesquisa de satisfação contou com 20 perguntas diretas enviadas para os 

120 motoristas ativos na empresa até o último dia de prazo que poderiam responder 

(20/07/21). Destes, 87 responderam, o que correspondeu a um percentual de 73% do 

quadro de motoristas ativos na empresa. 

As informações colhidas a partir da pesquisa de clima, mostrou que o índice de 

turnover foi 3,9%. Nesse sentido, pôde-se perceber que, de forma geral, os motoristas 

carreteiros estão satisfeitos em trabalhar na empresa. A maioria das avaliações 

tiveram classificações positivas como se pode observar no quadro 3: 
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Quadro  3 -  Avaliações positivas na empresa Tora Soluções Logísticas Integradas. 

Atendimento do Departamento Pessoal 

Avançado, encarregados, instrutor, 

plano de saúde e remuneração. 

• Ruim – 6% (45) 

• Regular – 17% (119) 

• Bom – 45% (313) 

• Ótimo – 31% (217) 

Destaca-se que a respostas das oitos questões relacionadas aos itens indicados 

teve 76% entre “bom e ótimo”. 

Quanto aos pontos a se desenvolver 

tivemos apenas um: os serviços 

prestados pela manutenção. 

• Ruim – 18% (16) 

• Regular – 40% (35) 

• Bom – 34% (30) 

• Ótimo – 7% (6) 

Destaca-se a questão número 6 que apresentou o resultado 59% somadas as 

respostas “ruim e regular”; 

Fonte: elaborado pelos pesquisadores, a partir da pesquisa de clima na empresa (2021). 

 

Além dos destaques apontados no quadro 03, faz-se relevante pontuar que, 

a análise quantitativa do gerente da Filial, este foi avaliado como bom ou ótimo, mas 

no quesito qualitativo, foram encontrados diversos comentários referentes a 

comunicação do gerente, bem como a forma de tratamento deste para com os 

motoristas. 

Observou-se, dessa forma, que os itens mais relevantes para os frotas são 

remuneração, manutenção adequada e trabalhar em uma empresa com saúde e 

segurança. Destacou-se na pesquisa um ponto crítico que é o item manutenção.  

 

 

4.3.2 Transpanorama Transportes S.A 

 

 

Para compor este estudo, foi realizada uma visita técnica na empresa 

Transpanorama Transportes S.A, cuja sede situa-se em Maringá-PR e possui 1.100 

caminhões e 1.600 motoristas em sua estrutura organizacional. Somado a isso, conta 

com implementos para o agronegócio, correios e carga dedicada. O intuito da visita 
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foi conhecer as boas práticas realizadas pela empresa, além de programas que visam 

a retenção de motoristas. 

A empresa possui um Centro de Treinamento e Qualificação no Transporte 

(CTQT), no qual aplica conceitos e conhecimentos em mecânica do caminhão, saúde 

e bem-estar do motorista, direção defensiva e conscientização das normas NR-25 e 

NR-30. Além disso, os motoristas dispõem de instrução, orientação e 

acompanhamento por instrutores capacitados para um melhor desempenho e média 

de combustível do caminhão. Cada motorista tem a possibilidade de realizar três 

viagens junto com um instrutor e, com isso, além de aprender a melhorar o 

desempenho do veículo, o motorista se sente acolhido em suas primeiras viagens por 

estar junto de um alguém experiente que pode orientar nas mais diversas situações. 

No complexo da empresa, existe uma central ao motorista para que todo e 

qualquer problema que ele esteja passando seja atendido e solucionado de forma 

rápida e prática. A ideia dessa central é de uma prestação de serviço exclusivo para 

eles e, assim, agilizar suas próximas viagens, diminuindo as burocracias. Ainda na 

central ao motorista, existe um contêiner específico para acolhimento desse 

profissional durante as trocas, recebimentos e manutenções dos veículos. O espaço 

foi criado para tornar a experiência do motorista mais confortável e conta com ar-

condicionado, televisão e alimentação. 

Outro serviço relevante da empresa junto ao motorista é o projeto Memorial, 

em que, uma vez por mês, o departamento de comunicação vai até a casa do 

motorista para ouvir suas histórias, conhecer sua família para posteriormente ser 

divulgado para toda a organização. 

Sobre o aspecto da remuneração, a empresa precisou ajustar melhor o acerto 

referente às viagens e as devidas bonificações. Antigamente, o acerto não era tão 

claro e transparente, fazendo com que gerasse muita discussão e questionamentos 

por parte dos motoristas. Atualmente, todo o acerto e bonificações são realizados 

dentro da folha de pagamento, o que gerou muita confiança e clareza para eles. A 

empresa conta com um departamento específico que tira dúvidas, esclarecer 

possíveis discordâncias, resolver problemas e realizar pagamentos. 

As bonificações e metas são baseadas nas seguintes métricas de segurança 

e desempenho. 

• Segurança: 
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o pico de velocidade acima do permitido; 

o multas de trânsito; 

o freada brusca. 

• Desempenho: 

o média ideal de combustível; 

o faturamento bruto mínimo; 

o quantidade de viagens realizadas; 

o a cada 20 dias trabalhados, direito de cinco dias de folga. 

Por último, a empresa conta com o programa Rei da Boleia. Anualmente, a 

empresa elege, por meio de um ranking, um ganhador que cumpriu com excelência 

todos os critérios para se tornar o “rei dos motoristas”. Os prêmios são distribuídos 

entre os três primeiros colocados no ranking e vão de valores de R$ 5 mil até R$ 100 

mil. Destaca-se que os referidos prêmios podem ser optados pelo vencedor para 

quitação de financiamento de casa própria, receber um carro zero quilômetro ou ainda 

com ajuda de custos com educação da família. 

A área de recursos humanos da empresa tem uma meta de perda de 

motoristas por meio do cálculo de efetivo do mês dividido pelo número de rescisões. 

Obteve-se a informação que, atualmente, a meta está na casa de 2,5. Pelo histórico 

da empresa, no ano de 2021, chegou a atingir 2,1, o que demonstra uma significativa 

melhora frente ao índice de 3,25 observado nos últimos quatro anos. O salário base 

da categoria é de R$ 2.100 e a remuneração básica de um motorista na empresa gira 

em torno de R$ 4.500.  A média salarial com bonificações consiste em R$ 6.000. 

 

 

4.3.3 Ativa Logística 

 

 

Fundada em 21 de março de 1996, a Ativa Logística é um dos maiores 

operadores logísticos de saúde e beleza no Brasil por atender integralmente a todas 

as normas e resoluções da ANVISA para a armazenagem e o transporte de 

medicamentos, inclusive as constantes na Portaria nº 344/98. 

Com uma frota de mais de 800 veículos, realiza operações para todo o Brasil, 

por meio de operador logístico e modal aéreo e pelas suas 17 unidades localizadas 
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nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e 

Santa Catarina. De acordo com a pesquisa na empresa, observou-se a seguinte 

caracterização sobre a missão, a visão e o valores da referida empresa: 

 

Quadro  4 – Missão, Visão e valores da Ativa Logística. 

MISSÃO VISÃO VALORES 

Operar com excelência no 

segmento de logística e 

transporte, oferecendo 

soluções logísticas 

inovadoras aos nossos 

clientes, garantindo o 

crescimento e 

aperfeiçoamento dos 

serviços prestados. 

Ser o Operador Logístico 

número um do mercado 

brasileiro, bem como 

trabalhar para a 

ampliação de nossa 

estrutura com a abertura 

de novos sites logísticos 

em pontos estratégicos. 

• Comprometimento 

• Profissionalismo 

• Transparência 

• Respeito 

• Confiança 

• Credibilidade 

• Relacionamento 

Fonte: formulado pelos autores (2022) a partir da pesquisa sobre a empresa. 

 

A empresa apresenta como diferencial a equipe formada por profissionais 

qualificados e comprometidos que estão em constante atualização e treinamento, 

renovando suas metodologias de trabalho. A força de vendas mantém contato próximo 

com os clientes, realizando visitas de manutenção, acompanhando as coletas e 

entregas, analisando os possíveis pontos vulneráveis da operação e sempre obtendo 

o feedback dos clientes. 

Nesse sentido, o suporte tecnológico da Ativa é outro diferencial, pois é um 

dos mais modernos existentes no mercado nacional e internacional. Utilizam sistemas 

com tecnologias Warehouse Management System (WMS) para gerenciamento de 

armazéns e Transportation Management System (TMS) para gerenciamento de 

transportes. Na integração de sistemas, a empresa utiliza as interfaces mais atuais 

existentes como: Application Programming Interface (API), Electronic Data 

Interchange (EDI) e Webservice, rastreamento em tempo real das mercadorias, 

rastreamento da frota via suporte Omnilink, entre outros. 

Somado a isso, a performance mantém um nível de serviço acima da média 

de mercado, trabalhando com a pontualidade nas entregas e diminuindo os índices 

de ocorrências. Isso se dá porque a empresa conta com centros de distribuição em 
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áreas estratégicas; investimentos constantes em segurança e gerenciamento de risco; 

realização de treinamentos in company para atualização dos colaboradores; gestores 

de contas personalizados para o atendimento dos clientes e colaboradores dedicados 

em operações especiais. 

A responsabilidade técnica da empresa é muito relevante para sua atuação e 

conta com profissionais farmacêuticos que dão suporte aos colaboradores e aos 

clientes, acompanhando diariamente as operações de movimentação de carga, 

armazenagem e manuseio dos materiais. Este fato assegura que todo o processo saia 

de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

Vigilância Sanitária (VISA) e Conselho Regional de Farmácia (CRF/SP), além de 

fornecer os serviços de logística e transporte com excelência, buscando cumprir os 

requisitos, a melhoria dos processos, a satisfação dos clientes e incentivando o 

crescimento da empresa, parceiros e colaboradores 

A frota da Ativa Logística é composta por mais de 800 veículos, entre cavalos 

mecânicos, semirreboques, trucks e caminhões de coleta, entrega e veículos 

refrigerados. Para a manutenção, a frota é constantemente revisada e renovada. Além 

disso, conta-se com uma oficina mecânica, em São Paulo-SP, que é responsável pela 

manutenção preventiva e corretiva, revisões de rotina, mecânica dos veículos, 

borracharia, funilaria e pintura. No que tange à mecânica de motores, a empresa 

considera parcerias ativas com concessionárias autorizadas. 

Os treinamentos dos motoristas ocorrem constantemente tanto nos 

procedimentos operacionais relacionados aos sistemas, quanto nos planos de 

viagens, gerenciamento de risco, condução econômica e segura de veículos, que 

possuem rastreador, manutenção e cuidados básicos. 

A divisão de carga aérea, Trans Model Air Express, transporta cargas 

urgentes para todo o território nacional com agilidade e eficiência. A empresa possui 

acordos operacionais com as maiores companhias aéreas, o que garante sempre o 

espaço necessário para a carga ser levada com rapidez e segurança para todas as 

capitais e principais cidades do país. Por meio de sistema multimodal, a Trans Model 

embarca e distribui cargas em toda sua área de atuação. 

Conforme observado, a operação logística é o elemento decisivo de 

competição empresarial, assim como a qualidade agregando valor em soluções. Por 

esse motivo, a empresa está em constante atualização seja com equipamentos e 
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softwares de alta tecnologia, seja com profissionais altamente capacitados, como 

descrito anteriormente. 

No que tange à política de premiação para os motoristas, a Ativa Logística o 

faz por meio das informações da telemetria do veículo e dos resultados de suas 

conduções, analisando velocidade, frenagem brusca, direção segura, curva de alta 

intensidade, aceleração brusca, multas de trânsito e acidentes. A premiação tem como 

objetivos reconhecer e reter os motoristas, reduzir o turnover, motivar a excelência na 

condução, reduzir os custos operacionais e administrativos e zerar os acidentes, 

reduzindo danos materiais, ambientais e humanos e com estas ações conseguem 

manter a taxa de turnover em 4.61%. O programa de premiação classifica os 

motoristas em cinco categorias (desafiador, diamante, ouro, prata e bronze), em que, 

bimestralmente, os dez melhores são premiados com brindes como jantares, 

ingressos para shows, cinema e eventos culturais, lazer como estadias em hotéis, 

aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros. Além disso, anualmente, é feito 

uma premiação em dinheiro para os quinze melhores motoristas. 

 

 

4.4 A CONHECENDO A REALIDADE DA TRANSPEDROSA 

 

 

Para relatar sobre a empresa que tem como foco este estudo de caso, obtive-

se acesso ao site, além de entrevistas com o gerente de recursos humanos e diretor 

de operações da Transpedrosa. Ao longo do trabalho foram fornecidos por eles dados 

e informações a respeito da empresa, o que ajudou no entendimento do contexto da 

empresa. 

A Transpedrosa é uma empresa que atua no mercado de transporte rodoviário 

de cargas e de movimentação interna de materiais, sendo os principais segmentos: 

combustíveis e materiais siderúrgicos. Fundada em 1962, na cidade de Ouro Preto-

MG, a empresa se profissionalizou adotando um modelo de Governança Corporativa 

em 2004. 

Conforme pesquisa realizada, verificou-se que a Transpedrosa possui frota 

própria de 339 cavalos mecânicos, com idade média de 2,5 anos, além de 522 
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carretas diversificadas de acordo com o modelo de operação, e 160 agregados que 

compõe a capacidade operacional da companhia. 

Atualmente a empresa possui 703 colaboradores próprios, sendo que deste 

total, 444 motoristas próprios, em que 77% estão entre 36 e 55 anos de idade, atuando 

em diferentes unidades operacionais, conforme mostra a figura 1. 

 
Figura 1 – Unidades operacionais da Transpedrosa. 

 
Fonte: Dados internos da Transpedrosa. 

 

A empresa é reconhecida por sua gestão profissional, com foco em segurança 

e produtividade nas operações. A frota possui tecnologia embarcada, câmeras 

internas e externas, sistema de telemetria, sensores de fadiga que, junto de diversos 

processos robustos, auxiliam a garantir eficiência na operação. 
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Nos processos de treinamentos a empresa conta uma grade de diversos 

treinamentos teóricos e práticos que são realizados por profissionais altamente 

capacitados desde o primeiro dia de empresa de cada motorista. Em ambientação, 

nas operações de combustíveis, os motoristas passam, em média, por 15 dias de 

treinamentos seguidos até ter o aval do gestor da unidade para poder conduzir sozinho 

um veículo. 

Em outras palavras, observa-se que a empresa valoriza de forma significativa 

a segurança nas operações e tem muitas campanhas de reconhecimento, nas quais 

a família é envolvida. Na visão da gestora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 

(SSMA), tais iniciativas, além de enfatizar a questão de segurança, cativam o 

motorista, contribuindo para valorizar a marca da empresa. 

A Transpedrosa possui vários benefícios propostos para os seus motoristas, 

conforme apresenta o quadro 5: 

 

Quadro  5 – Benefícios concedidos aos motoristas da Transpedrosa. 

 
Fonte: Dados internos da Transpedrosa 

 

Além disso, a empresa possui uma remuneração variável mensal, chamado 

de Prêmio Produtividade. Este prêmio consiste em remunerar e valorizar os motoristas 

com melhor performance individual, cuja é, atualmente, de R$ 637, mas pode chegar 

a R$1.300 no mês. O prêmio leva em consideração a produtividade (km operacional) 

e itens de SSMA, Recursos Humanos (RH), frota e logística. O quadro 6 demonstra o 

prêmio em questão. 
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Quadro  6 – Prêmio de Produtividade Transpedrosa. 

 
Fonte: Dados internos da Transpedrosa 

 

De forma geral, além do prêmio produtividade, o salário do motorista é 

composto por vários proventos, como: salário-base; periculosidade; adicional de 

bitrem; tempo de espera; hora extra (50% / 100%); diária. Nesse sentido, os salários 

dos motoristas variam de acordo com a região e com o tipo de operação realizada por 

eles. 

No que tange ao turnover, os dados do gráfico 2, colhidos a partir de 

informações relativas ao ano de 2021, elucidam. 

 

Gráfico 2  – Turnover da empresa Transpedrosa (jan. a dez. de 21). 

 
Fonte: Dados internos da Transpedrosa. 
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O turnover médio mostra um índice de 2,04% dentro do quadro de motoristas. 

Em vários setores da indústria esse número seria aceitável, porém por tanto valor 

(direto e indireto) agregado nesse dado, a empresa enxerga para o período de 

2022/2023 que o índice a ser atingido chegue a 1,25%, com estimativa de redução de 

custo anual, de R$ 818.000, além de outros ganhos como clima organizacional, 

sentimento de pertencimento, admiração externa, nível de serviço, entre outros. 

 

 

4.5. PESQUISA DE CLIMA NA TRANSPEDROSA 

 

 

No sentido de compreender quais são os principais motivos de 

descontentamento dos motoristas com a empresa, o gráfico 3 apresenta dados 

coletados na pesquisa de clima realizada pela empresa em abril de 2021, que teve 

72% de engajamento entre os motoristas (72% responderam à pesquisa). Nessa 

pesquisa mediu-se o índice de favorabilidade, que é o número de respostas positivas 

frente a alguns temas importantes. 

 
 

Gráfico 3 – Favorabilidade por temas. 

 
Fonte: Dados internos da Transpedrosa. 

 

Observa-se que os principais temas de atenção para satisfação dos 

motoristas são: remuneração (60,1%), carreira (65,9%) e benefícios (68,9%). Já os 

temas de maior destaque na empresa são: responsabilidade, que considera o papel 

da sua função (98%), treinamento e desenvolvimento (84,6%) e realização profissional 
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(84,6%). Esses itens chamam a atenção por trazerem orgulho dos colaboradores em 

fazer parte da empresa. Faz-se importante ressaltar que, de modo geral, entende-se 

como “bom” o índice de favorabilidade acima de 74%. 

Além disso, nessa mesma pesquisa coletou-se os dados de quais eram as 

principais preocupações demonstradas pelos motoristas com relação à fatores 

externos. O gráfico 4 demonstra os dados coletados na pesquisa. 

 

Gráfico 4 - Fatores de preocupação. 

 
Fonte: Dados Internos da Transpedrosa. 

 

Nota-se que os três primeiros itens são: saúde, alimentação e segurança 

pessoal e no trabalho, seguido de um item que sempre é tema na empresa: falta de 

recursos financeiros. Entende-se que tais itens, apesar de serem abordados como 

fatores externos, são pontos de atenção para ações da empresa no que se refere à 

retenção dos motoristas. 

 

 

4.6. ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO 

 

 

Segundo Chiavenato (2014) a entrevista de desligamento é fundamental, pois 

através desta ferramenta captamos o motivo do desligamento, a opinião do 

colaborador para com seu líder, colegas, ambiente, cargo, salário, jornada, benefícios, 

oportunidades e condições de trabalho.  
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Na Transpedrosa foi aplicada entrevista de desligamento através do google 

forms e nos primeiros quatro meses de 2022, 39 motoristas foram desligados e dentre 

as principais perguntas, pede-se uma avaliação de 0 a 100 sobre alguns pontos 

importantes. O gráfico 5 mostra os dados levantados pelas entrevistas realizadas com 

os profissionais que deixaram a empresa em 2022. 

 

Gráfico 5- Avaliações da empresa ponto a ponto. 

 

Fonte: Dados internos da Transpedrosa. 

 

Pode-se concluir com estes dados que os principais pontos de atenção 

(aqueles que estão abaixo de 80%) são: remuneração, adaptação às normas (em 

função das normas de SSMA), estímulo para contribuir e benefícios. 

De acordo com a gerência de RH, acredita-se que o item “remuneração”  pode 

ser verificado a partir da possibilidade de uma gestão mais engajada, pois é possível 

haver remuneração variável e reconhecimentos valorizados pela empresa. O item 

“estímulo e adaptação às normas”, na visão da gerência, pode ser ajustado a partir de 

um trabalho com as equipes de gestão para que processos e comunicação sejam 

mais simples para os motoristas. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

 

5.1 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

 

Ao analisar todos os dados passados pela empresa, assim como ao conversar 

com a alta liderança da Transpedrosa, entendeu-se que, para chegar ao objetivo de 

redução do turnover, apenas pesquisa de clima e entrevistas de desligamento, 

embora esses sejam bons direcionadores, não seriam ferramentas suficientes. Além 

de a diretoria acreditar que, apesar da pesquisa de clima apontar, existem várias 

iniciativas inteligentes que demandem menos investimento financeiro e que sejam 

efetivas.  

Sendo assim, considerando o cenário atual e inserindo o motorista não apenas 

como personagem principal, mas como ser humano tomado por suas necessidades, 

angústias, bem como potencializado pelo período de pandemia e com toda tecnologia 

dos dias atuais, seria viável implementar, de maneira inovadora, um modelo de 

pesquisa de EVP na transportadora. 

Segundo Fagundes (2019), com essa proposta, pode-se ter uma ideia melhor 

de como os motoristas enxergam a empresa em que estão inseridos, quais os pontos 

de destaque e aqueles que devem ter maior atenção por parte da gestão da empresa. 

Depois, com resultado em mãos, a Transpedrosa pode atuar para chegar na proposta 

de redução do turnover, seja valorizando os pontos de destaque para poder gerar 

mais engajamento, seja atuando nos outros que podem ser pontos de desinteresse 

por parte dos colaboradores. 

 

 

5.1.1 Estrutura e Construção do EVP 

 

 

Para se construir o EVP foi preciso reunir um grupo de trabalho multidisciplinar  

formado por diretoria de operações, gerência administrativa e jurídica em uma reunião 

remota no dia 12/04/2022. Segundo Browne (2012), a sensação de pertencimento dos 
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colaboradores se dá por meio de aspectos como reputação da organização no meio 

ambiente e social, valores, cultura, visão e missão. Assim, definiu-se os passos para 

formação do EVP da Transpedrosa, sendo eles: 

I. Definição de como coletar os dados: definiu-se realizar uma pesquisa 

com perguntas abertas e fechadas a fim de gerar dados qualitativos e 

quantitativos. 

II. Definição da forma de pesquisa: pelo contexto atual e com os contatos 

dos motoristas por meio digital, utilizou-se uma ferramenta online, cuja 

aplicabilidade é fácil, assim como a coleta dos dados. 

III. Pilares das perguntas: antes de pensar nas perguntas, foi apresentada 

a metodologia do EVP e definiu-se pelos pilares: salário, benefícios, 

carreira, ambiente de trabalho, cultura, comunicação, processos e 

tecnologia, e reflexões. 

IV. Formação das Perguntas: foram criadas as perguntas, logo depois 

todos criticaram. Faz-se importante ressaltar que, além dos objetivos das 

perguntas, foram levados em consideração a forma em que foram 

construídas, de acordo com a linguagem do público-alvo. 

V. Seleção dos motoristas: foram chamados os gestores das unidades 

operacionais, além do time de RH de cada regional, que selecionaram 

colaboradores específicos que retratariam a realidade da empresa de 

maneira transparente. 

VI. Divulgação: a divulgação para os demais colaboradores foi realizada 

pelo time de RH de cada unidade de maneira individual para explicar a 

importância da pesquisa. Também foi passado para cada um, 

mensagem da Diretoria de Operações reforçando a transparência das 

ações. 

VII. Tratativa dos dados e relatório para empresa: os dados foram 

organizados e, logo após, foram enviados em um relatório para 

Transpedrosa com os resultados e recomendações. 

A figura 2 demonstra os pilares que a pesquisa abordou. 
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Figura 2 -  Pilares da pesquisa aplicada para formação do EVP voltada para os motoristas. 

Dados internos da Transpedrosa. 

 

 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

 

Será discutido nesse item o quesito viabilidade sobre as perspectivas: técnica, 

operacional, estratégica e financeira. 

 

 

5.3.1 Viabilidade Técnica  

 

 

A viabilidade técnica avalia a capacidade de execução do projeto, considerando 

que a aplicação do EVP é uma ferramenta que pode ser aplicada de diversas 

maneiras, em que o mais importante é obter dados confiáveis para se ter uma 

identificação real da empresa, (BROWNE, 2012). É relevante destacar que, para uma 

empresa do porte da Transpedrosa, com unidades em várias regiões do país e com 

grande quantidade de motoristas (444 motoristas na totalidade), a maturidade do time 

de gestão é fundamental para garantir o sucesso do programa. Observou-se que os 
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colaboradores que compõem esse setor possuem tal requisito, além de serem 

capacitados para auxílio da formação das perguntas. 

 

 

5.3.2 Viabilidade Operacional  

 

 

Para a realização do projeto é necessária somente uma ferramenta para coleta 

de dados e pessoas capacitadas. Com relação ao tempo, os gestores necessitam 

dispender tempo para: 

1. Seleção das perguntas – 4h. 

2. Seleção dos motoristas – 20min. 

3. Comunicação com os motoristas – 1h. 

4. Tratar os dados – 3h. 

  Nota-se, assim, que esse item é viável. 

 

 

5.3.3 Viabilidade Estratégica  

 

 

Ao conversar com a diretoria da empresa, viu-se claramente que ela coloca 

como pilar fundamental o fator “pessoas” e está no planejamento estratégico a 

redução do turnover e identificação da marca junto aos colaboradores. Entendeu-se, 

portanto, que o projeto estava alinhado com o direcionamento da empresa. 

 

 

5.3.4 Viabilidade Financeira  

 

 

Desenvolver o projeto de pesquisa para EVP não requer investimentos para 

além do tempo de dedicação dos colaboradores do setor do RH. Ressalta-se como 

um ponto fundamental o que será feito a partir dos dados coletados. Nesse aspecto, 

poderá ser necessário algum recurso financeiro que não é possível prever. Todavia, 
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considerando que tais recursos serão investimentos que trarão inúmeros ganhos, seja 

na visão dos motoristas, seja no clima organizacional geral, é recomendado que a 

empresa dê ampla atenção ao programa. 

 

 

5.4 PESQUISA PARA EVP E ANÁLISE 

 

 

É importante salientar que a pesquisa busca retratar de maneira simples e 

transparente como os motoristas veem a empresa e a função que executam. Ressalta-

se que as respostas que tendem a ter o mesmo sentido, mostram que pode ser um 

item crítico que precisa de atenção e não isolado. 

A pesquisa foi realizada com 39 motoristas da empresa de todas as unidades 

operacionais, dos 444 motoristas, durante o período de 01/05/2022 a 20/05/2022. A 

pesquisa foi enviada pelo time de RH das unidades pelo whatsapp, e as respostas 

foram enviadas através da plataforma google forms.  

Como forma de incentivo para engajamento os próprios colaboradores do time 

conversaram pessoalmente com os motoristas. Além disso, o diretor de operações 

enviou uma mensagem pelo telefone para todos os selecionados no sentido de 

demonstrar a importância da pesquisa e da transparência que almejavam nas 

respostas. No total, o grupo havia planejado que 40 motoristas respondessem a 

pesquisa, porém como as repostas eram anônimas, não foi possível identificar o 

motivo do único colaborador que não respondeu. 

Os resultados da pesquisa se encontram no Anexo II de forma completa. 

Contudo, a seguir, descreve-se oito pontos que se sobressaíram e proporciona o 

entendimento de como os motoristas veem e sentem a Transpedrosa, cuja pesquisa 

trouxe à tona. 

 

 

5.4.1 Cultura 
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Ao observar as respostas das perguntas do pilar “cultura”, de maneira positiva, 

notou-se que os profissionais sentem orgulho de trabalhar na empresa, veem a 

empresa como referência no mercado, com um nível de serviço acima da média. Além 

disso, os motoristas se sentem parte do propósito de ser a melhor transportadora do 

Brasil. 

Como pontos de atenção, as perguntas abertas trouxeram palavras e frases 

e que merecem atenção no dia a dia. Nesse sentido, destacam-se: “valorização”; 

“humanizar o trato com os motoristas”; “logística deixa claro que não gosta de 

motoristas”; “comunicação”; “pressão”. Analisando tais expressões, em conversa com 

a gestão, compreende-se que boa parte delas pode estar diretamente ligada a 

melhoria na comunicação interna, planejamento de operações e gestão de pessoas, 

além de voltar o olhar para o motorista como um indivíduo, cujas necessidades devem 

ser consideradas e não apenas “mais um” motorista na operação. 

Dos itens de cultura, pode-se destacar que segurança e cliente são os valores 

da empresa que os motoristas mais enxergam. Contrariamente a esse aspecto, 

destacam-se os valores da empresa que os motoristas menos veem no dia a dia das 

atividades laborais: transparência e valorização das pessoas. 

 

 

5.4.2 Ambiente de Trabalho 

 

 

Analisando as respostas deste item, verificou-se como ponto de destaque 

que, no ambiente de trabalho, as pessoas querem fazer o melhor pela empresa. Além 

disso, outros pontos interessantes observados foram que grande parte dos motoristas 

(próximo a 80%) entendem que conseguem conciliar a vida pessoal com a profissional 

e que a empresa contribui para os colaboradores pensarem na própria saúde. 

Já ao analisar os pontos de atenção, observou-se que, na visão dos 

colaboradores, há a falta de alinhamento entre as áreas, demonstrando falta de 

sinergia, o que pode ser explicado também por falha de comunicação interno e 

planejamento. Algumas palavras como “valorização” e temas de “folga em casa” foram 

itens que chamaram a atenção. 
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5.4.3 Salário 

 

A resposta simplista deste item mostra que 62% dos colaboradores não estão 

satisfeitos com o salário. Quando se aprofunda um pouco mais nas respostas, 

constata-se algumas observações: 

• muitas questões de que o salário deveria ser melhor pelas normas e 

exigências da empresa; 

• 46% não compreende com clareza a composição do salário; 

• 57% não compreende com clareza a premiação mensal (variável). 

Na pergunta aberta, alguns itens também podem ser colocados como pontos 

de atenção: 

• visão de que o salário diminui quando volta de férias; 

• falta de planejamento pessoal por não saber quanto vai receber 

(acompanhar a premiação); 

• diária da unidade do Centro-Oeste (item mencionado em outros pilares). 

 

 

5.4.4 Benefícios 

 

 

Com relação aos benefícios, observou-se as estruturas da empresa e os 

veículos, que possuem idade média baixa, como destaque, além das campanhas de 

reconhecimento serem bem aceitas e valorizadas. Porém, notam-se alguns pontos 

importantes: 

• 31% não sabe quais são todos os benefícios da empresa; 

• oportunidade com relação a folga na estrada; relatos de que muitos 

fazem a folga semanal seguidamente longe de casa e quando voltam, ficam 

somente um dia com a família e para resolver questões pessoais.  

Destaca-se, como um item interessante, que 92% dos entrevistados 

demonstraram certo interesse em incentivos de longo prazo, como previdência 

privada ou algo que valorize a retenção. 
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5.4.5 Carreira 

 

Sobre esse pilar foi visto que 84% dos motoristas têm o desejo de aposentar-

se na empresa. Nos aspectos positivos, destacam-se os treinamentos, a capacitação 

e o fato de os motoristas entenderem que as suas metas mensais são desafiadoras e 

se sentirem engajados com os resultados da empresa.  

Como pontos de melhoria foram percebidos o retorno da liderança quanto as 

metas e as entrega, além de 20% das respostas dos motoristas demonstrar que 

sentem que podem ser demitidos a qualquer momento. 

 

 

5.4.6 Comunicação 

 

 

Neste item havia perguntas sobre cada uma das áreas das unidades 

operacionais: logística, SSMA, manutenção, RH e liderança da unidade. 

O resultado obtido demonstrou que a maioria dos motoristas considera que a 

empresa tem uma comunicação excelente ou boa. Todavia, uma parte significativa 

dos motoristas ainda veem oportunidades de melhorias. Assim, nas questões abertas, 

observou-se as seguintes afirmações: “SSMA tem que tratar bem o motorista”; 

“pessoal não atende o telefone”; “paciência com os motoristas que estão aprendendo”; 

“mais clareza com a logística, quando acaba a viagem, não sabemos para onde vamos 

depois”. 

 

 

5.4.7 Processos e Tecnologia 

 

 

No aspecto relacionado à processos e tecnologia, foram feitas apenas duas 

perguntas abertas. No que se refere à tecnologia, notou-se há grande aceitação dos 

colaboradores em relação ao que vem sendo implementado na empresa, como 

Diálogo Semanal de Segurança (DSS), reuniões de segurança, testes de aptidão, 

acesso à rotogramas (percurso do fluxo operacional) de forma online. 
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Com relação aos processos, alguns pontos relevantes foram observados e 

merecem destaque:  

• processo de escolha de veículo; 

• programação logística por meritocracia; 

• melhora no acompanhamento do motoristas-monitores com motoristas 

novatos; 

• olhar mais humano com motorista. 

 

 

5.4.8 Reflexões 

 

 

Finalizando a pesquisa, foram feitas perguntas mais genéricas e situacionais 

para poder coletar informações de modo mais prático e tangível. Obteve-se, assim, os 

seguintes pontos que merecem ênfase: 

• segurança, valorização (respeito) do profissional e salário muito citados 

em itens que fazem a diferença para eles em qualquer empresa; 

• gestão de folga, comunicação e diária colocados mais comumente 

como pontos de oportunidade de mudança na empresa; 

• reconhecimento do colaborador, segurança, folga em casa, veículos, 

valorização da marca são itens que foram colocados como pontos 

positivos. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Este trabalho iniciou-se com o intuito de buscar alternativas inteligentes para 

um problema comum dentre as empresas de transporte rodoviário de cargas: turnover 

de motoristas. Durante o projeto foram realizadas pesquisas na literatura e boas 

práticas em empresas do setor (Tora Soluções Logísticas Integradas, Transpanorama 

e Ativa Logística), além de pesquisas e ferramentas observadas na própria empresa 

do estudo de caso: Transpedrosa. 

Ao analisar e debater com o grupo e stakeholders da empresa avaliou-se que 

somente tais informações geradas pela empresa eram insuficientes para gerar algo 

de valor. Então, decidiu-se aplicar, antes de qualquer ação para retenção, uma 

pesquisa de EVP, de forma inovadora no setor de transporte. 

Com a criação do EVP ficou-se evidente a identidade da empresa do ponto 

de vista dos motoristas, como uma companhia de reconhecimento no mercado, em 

que os motoristas se sentem parte do resultado, e a segurança e o cliente são valores 

muito reconhecidos por todos. 

Somado a isso, a pesquisa apresentou uma grande gama de oportunidades 

de melhoria na gestão, as quais, em vários casos, não necessitam de grandes 

investimentos financeiros dado o cenário atual da empresa. Destacam-se, nesse 

aspecto: controle de folgas, comunicação (com ênfase ao quesito humanização), 

criação de incentivos de longo prazo, processos de ambientação dos novos 

colaboradores com as normas e procedimentos (item visto também nas entrevistas de 

desligamento), salário e benefícios (clareza da informação e diárias sendo item muito 

citado no Centro-Oeste).  

A partir das análises realizadas pelas respostas coletadas e da compreensão 

de como se encontra a empresa no aspecto de gestão de pessoas e cultura 

organizacional, a recomenda-se: 

• organizar e divulgar por meio da área de marketing o EVP da empresa; 

• divulgar todos os pontos fortes de maneira simples e resumida para os 

motoristas da empresa; 

• divulgar, por meio da comunicação externa, os pontos fortes da empresa; 

• divulgar nas redes sociais o EVP definido após a pesquisa; 
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• organizar um plano de ação com os gestores baseado nos tópicos de atenção 

mencionados neste trabalho e no relatório entregue a empresa.  
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8 ANEXOS 

 
Anexo I 

 

Pesquisa de clima TORA – Benchmark 

 

Foi realizada na Tora no período de 01/07/21 a 20/07/2021 uma Pesquisa de 

Satisfação com os motoristas da Filial de Congonhas. O objetivo da pesquisa foi 

realizar uma análise do clima organizacional e nível de satisfação com a empresa. 

Na sequência serão apresentados os dados apurados na pesquisa, bem 

como, análise qualitativa E ao final será demonstrado as conclusões do trabalho 

Dados 

• 87 motoristas responderam à pesquisa. 

• 12 Perguntas diretas. 

• 120 motoristas ativos até dia 20/07/21. 

• Percentual de participação 73% do quadro de ativos. 

 

1. Tempo de Empresa: 

 

A maior parte dos motoristas possuem menos que 5 anos de empresa . 

 

2. Qual sua Idade: 

A maioria dos frotas possuem entre 43 e 53 anos. 
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3. Nível de Satisfação em relação ao atendimento do Departamento Pessoal 

Avançado: 

92% do grupo classificou como bom e ótimo o atendimento o Departamento 

Pessoal Avançado. 

 

4. Nível de Satisfação com relação a área de recursos humanos: 

 

90% do grupo classificou como bom e ótimo o Recursos Humanos. 

 

5. Nível de satisfação em relação a atuação do Motorista Instrutor: 

 

72% do grupo avaliou como bom ou ótimo o trabalho do Motorista Instrutor. 
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6. Avalie o setor de Manutenção, quanto a agilidade, resolução de problemas 

e qualidade dos serviços prestados: 

59% do grupo avaliou como ruim ou regular o serviço prestado pela 

manutenção. 

 

7. Qual sua satisfação com o Plano de Saúde da empresa? 

85% dos motoristas avaliaram como bom ou ótimo o Plano de Saúde oferecido 

pela empresa. 

 

8. Qual sua satisfação com sua Remuneração? 

79% dos motoristas avaliaram como boa ou ótima a Remuneração. 

 

 

 

 

 



67 
 

9. Seu gestor direto tem clareza na comunicação? 

 
10. Seu gestor é justo e coerente? 

 

A maior parte do grupo que participou da pesquisa classificou como 86% 

frequentemente ou sempre às vezes em que o gestor precisou ter clareza na 

comunicação e ser justo e coerente. 

 

11. Seu gestor é aberto ao diálogo? 

 

12. Seu gestor passa as orientações necessárias para o trabalho? 
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A maior parte do grupo que participou da pesquisa classificou como 89% 

frequentemente ou sempre as vezes em que o gestor precisou de diálogo e diante da 

necessidade de orientar quanto ao trabalho. 

 

13. Seu gestor direto tem clareza na comunicação? 

14. Seu gestor é justo e coerente? 

 

A maior parte do grupo que participou da pesquisa classificou como 99% 

frequentemente ou sempre e às vezes, avaliando que o gestor precisou ter clareza na 

comunicação e ser justo e coerente. 

 

15. Seu gestor é aberto ao diálogo? 
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16. Seu gestor passa as orientações necessárias para o trabalho? 

 

A maior parte do grupo que participou da pesquisa classificou como 99% 

frequentemente ou sempre às vezes em que o gestor precisou de diálogo e diante da 

necessidade de orientar quanto ao trabalho. 

 

17. Qual sua satisfação com o gerente da Filial? 

 

18.  Avalie as Campanhas de Saúde e Segurança quanto a relevância dos 

temas e qualidade: 

A classificação da maior parte do grupo classificou como 89% boa ou ótima 

para Campanhas de Saúde e Segurança. 
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19. Você indicaria um amigo (a) para trabalhar nesta empresa? 

20. Você é feliz no seu trabalho? 

 

Por quê? Relatos 

 

“Em primeiro lugar amo o que faço em temos da empresa e pelo 

reconhecimento dos colaboradores”. 

“Eu gosto do que eu faço que é trabalhar com carreta”. 

“E dela que tiro o meu sustento e dou um pouco de conforto para minha 

família”. 

“Me proporcionou muitas coisas boas na vida, melhor empresa que já 

trabalhei”. 

“No momento sou feliz, mas poderiam melhorar principalmente no turno com 

as folgas, muito pesado, principalmente pra quem trabalha a noite como eu”. 
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Anexo II 

 

EVP TRANSPEDROSA 2022 – Pesquisa realizada com 39 motorista. 

Período da Pesquisa: 01/05/2022 a 20/05/2022. 

Número de Pergunta: 54. 

 

CULTURA 

 

1. Como você enxerga esses valores (jeito de ser) no dia a dia da empresa? 

 

 

 

2. Olhando para o mercado, como você avalia o nível de serviço prestado pela 

empresa? 
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3. Ao olhar de fora, como você avalia o valor da marca, a visão da Transpedrosa no 

mercado (pelas outras pessoas)? 

 

 

4. A Transpedrosa tem um objetivo de ser a melhor Transportadora do Brasil. Dito 

isto, temos que entregar os produtos, com segurança, nível de serviço e de maneira 

produtiva. Pensando nisso: Você se sente parte desse propósito? 

 

 

5. Em uma escala de 1 a 10, como avalia a colaboração e o trabalho em equipe? 
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6. Em uma escala de 1 a 10, como avalia a alta liderança da empresa? 

 

 

 

7. Você sente orgulho de trabalhar na Transpedrosa? 

 

 

 

 

8. Quando te perguntam sobre a marca ou o nome Transpedrosa, o que você 

responde? Qual a imagem você possui da empresa? (Resposta curta2 - Opcional). 

 

1. Boa. 

2. E uma boa empresa so que tem que aplicar as regras conforme tanque e tanque  

carga seca e carga seca. 

3. Uma empresa boa de se trabalhar precisa valorizar mais os motoristas! 

4. Uma empresa com muita responsabilidade. 

 
2 Respostas abertas foram documentadas da forma que os motoristas escreveram. 
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5. Hoje avalio de uma forma diferente ja me adaptei as normas e uma empresa que 

com muita seguranca so precisa melhorar em ter mais paciencia com as violacoes. 

6. O rh da empresa é excelente, único problema é os programadores que não estão 

cumprindo o que foi prometido, organização pra folgarmos com a família, pra mim 

folgar na estrada cuidando um caminhão, não é folga. 

7. Uma empresa que amo trabalhar, valoriza segurança, bem estar e família!  

8. É uma empresa muito boa para trabalhar. 

9. A melhor do Brasil. 

10. Um pouco exigente mas e uma empresa boa  

11. Empresa muito Boa, Empresa que visa segurança do calaborador. 

12. À empresa é muito correta porem nos deparamos as vezes em situações que 

a direção " Logística  " que nao valoriza o nosso trabalho!! 

13. As atividades da Transpedrosa, não é pra qualquer um. 

14. A melhor possível, porque mim sinto muito bem trabalhar na 

TRANSPEDROSA. 

15. Satisfação em fazer parte do time! 

16. Eu sempre respondo , que tenho maior orgulho em trabalhar na transpedrosa.  

17. Excelente empresa. 

18. Exigente. 

19. Uma ótima empresa.  

20. Uma.empresa seria que ja foi melhor hoje infelismente tem pessoas que 

tao.fazendo com quer nao temos a mesma qualidade em respeito e 

remuneracaode anos atras. 

21. Uma empresa que  pressa pelos seus funcionários.  

22. Excelente empresa. 

23. Excelente empresa. 

24. Empresa solida e próspera.  

25. Excelente empresa.  

26. Boa tem melhora mais  

27. Que falta pouco para a excelência. 

28. Ótima pois cuida e respeita nois motorista. 

29. Sempre digo que e uma empresa seria e zela pelos seus funcionários. 

30. A marca e excelente,a gesta que esta deixando a desejar!!! 

31. O nome da empresa passa credibilidade. 

32. Segurança. 

33. Local de trabalho.  



75 
 

34. Uma ótima empresa , estou muito sastifeo. 

35. Excelente empresa. 

36. Excelente empresa para se trabalhar. 

37. Transparante. 

 

9. Caso queira deixar registrado algo sobre o jeito de ser da Transpedrosa, 

comente abaixo.  

 

1. Transparente. 

2. A transpedrosa na minha opinião deveria motivar mais seus colaboradores por 

que agente trabalha  só sobre pressão não pode isso não pode aqui e só tirando 

da gente não tem incentivo  exemplo tenho que fazer km e preencher um 

bocado de requisitos pra eu não perde a minha produtividade  o seja vc não 

tem direito  de erra e si vc acerta vc só não perde o que vc  conquistou  . Nós 

merecemos um pouco mais de atenção que tem coisa que precisa de mais de 

uma pessoa  é acabamos tendo que fazer sozinho mesmo entre outros 

detalhes. 

3. Tem que melhorar a forma de pagamento  dos motoristas! Enquanto tiver 

caminhâo rodando tem que ter um responsável.  

4. Mais comunicação com motorista. 

5. So precisa melhorar no tratamento das violacoes e de lideranca do gestor da 

filial.  

6. É uma empresa que olha e cuida do motorista e a sua saúde. 

7. Tei normas e normas são para ser comprida. 

8. Se o colaborador tiver em seu perfil a disciplina ele pode contar com a empresa 

e trabalhar sempre com segurança respeitando as normas e procedimentos. 

9. Top!! Muito correta... 

10. Trabalhar na Pedrosa operação Shell, o motorista tem que ter muita 

PACIÊNCIA, OBEDIÊNCIA E DISCIPLINA! Poucos tem essas características.  

11. Comserteza uma empresa excelente, que valoriza seus colaboradores e dar 

oportunidade de crescimento a todos.  

12. Valorização da mão de obra. 

13. Eu acredito que não seja o jeito de ser da Transpedrosa, mas sim das pessoas 

à qual faz parte em que deixam à desejar , principalmente da logística em que 

deixam bem claro que não gosta de motorista e de seus familiares. Dito isto é 

o que eu sinto. 
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14. Sempre buscando melhorias.  

15. Precisa rever os conceitos no tocante pessoas. 

16. Tenho mas de 10.anos com a empresa trabalhando com o.mesmo prazer 

como.se fosse meus primeiros días mesmo nao concordando com algumas 

atitudes de.lideres que aqui estao hoje. 

17. Flexível.  

18. Não tenho nada a dizer. 

19. Avaliar melhor os planos disciplinares e humanizar o trato com colaboradores.  

20. Falta das lideranças o comprometimento e valorização individual para com os 

funcionários que veste a camisa da empresa!  

21. Aparência excelente empresa boa preocupação dos colaboradores pouca e tal 

vamos deixa pra amanhã serviço pouco  precisa espamsao  empreendimentos 

cresceu muito , memória da empresa tá pequena tem crescer. 

22. Olhar mais crítico na hora das oportunidades. 

23. Ótima. 

24. Gosto muito da empresa mas está acontecendo de motoristas não serem 

reconhecido por seus méritos. Existe uma panelinha com alguns motoristas  

que sempre tem vantagens e outros motoristas não são reconhecidos por seus 

esforços... 

25. A transpedrosa precisa ser mais humana com seus colaboradores em fim 

somos humanos e não máquinas pra ser manipuladas como robôs,tá ficando 

crítica a condições de trabalhos por motivo de excesso de segurança.  

26. Transpedrosa tinha que contribuir com  valores quando atingimos a condução 

econômica (A) porque quando não atingido perdemos no mínimo (13) 

porcentos. 

27. Consolidação. 
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AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

10. Olhando as práticas do dia a dia e a relação com todo o time da empresa, como 

avalia o ambiente de trabalho da Transpedrosa, em uma escala de 1 a 10? 

 

 

 

 

11. Como avalia a liderança do Gestor de Unidade, em uma escala de 1 a 10? 
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12. Como avalia as áreas de suporte (SSMA, manutenção, logística e RH), em uma 

escala de 1 a 10?  

 

 

 

 

13. Sente que, apesar das dificuldades, os times (SSMA, Manutenção, Logística, 

RH...) estão alinhados e estão indo no mesmo propósito da empresa? 
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14. De maneira geral, como você avalia os seus colegas de trabalho? 

 

 

 

 

 

15. Você se sente parte do time? Sente que você e suas contribuições são ouvidas 

pela empresa? 
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16. Acredita que os motoristas são cientes dos seus papéis e responsabilidades 

dentro da organização? 

 

 

 

 

Outros3: 

• Porem as vezes tem uns que deixam a desejar. 

• Uma peque parte não. 

• Teriam que entender melhor sua importância. 

 

17. Você consegue conciliar a vida de trabalho com a vida pessoal? 

 

 

  

 
3 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram. 
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18. Acredita que a empresa contribui para você pensar na sua saúde? 

 

 

 

 

19. Algo que queira deixar registrado sobre o ambiente de trabalho da 

Transpedrosa? 

 

1. Muito bom. 

2. O ambiente é bom mais em como todo lugar tem gente boa e gente ruim estamos 

em constante aprendizado de tudo tiramos um aprendizado cada um sabe o que é 

bom pra ele quem não  está satisfeito tem que si posicionar por que na minha 

opinião quem cala concente é que o melhor  pra transpedrosa  pq eu estou nela é 

que me dar muito  bem também.  

3. O ambiente de trabalho é bom só precisa melhorar o salário!  

4. Tá bom. 

5. Atender mais o telefone na manutencao ja ajudaria estao um pouco perdidos. 

6. Ambiente muito bom. 

7. Construi ao longo da minha segunda passagem pela empresa amizades e pessoas 

que trago para a vida. 

8. Com fé em Deus vão melhorar a nossa diaria, ai vamos trabalhar mais motivado é 

una empresa muito boa de se trabalhar eu gosto demais de fazer parte dessa 

equipe Trans Pedrosa.  

9. Almetar a diaria porque esta pouco. 

10. Melhorar área de abastecimento.  
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11. Convido a todos que saiam do mundo virtual, e venham viver a realidade de ser 

caminhoneiro nesse pais. Só assim vc's irão compreender um pouco a insatisfação 

da maioria.  

12. É preciso valoriza os colaboradores mais antigos, na hora de distribuir 

equipamentos de trabalho; os mais novos sãos privilegiados sendo assim gera 

insatisfação nós mais antigos. 

13. Gostaria de deixar claro que eu visto à camisa da empresa e trago resultado, mas 

à algumas pessoas principalmente da logística que faz com que fico desmotivado 

no meu trabalho.  

14. Excelente e organizado. 

15. Melhor equipe q já trabalhei em termos de bom relacionamento pessoal do serviço 

geral ao gestor !  

16. Um.pouco mais de respeito ao.motoristas por parte de alguns setores 

principalmente com.suas feramentas de trabalho que sao praticamente nossas 

casas. 

17. Sim, a empresa devia dar ajuda de combustível para os motoristas. 

18. O ambiente é ótimo mas as vezes falta valorizar o colaborador.  

19. Vejo que falta companheirismos entre os colegas de trabalho em geral ( a 

execução). 

20. Mas armonia, mas dedicação entre os. Colegas.  

21. A maioria contribuí para um bom convívio, salvo uma ou outra. 

22. Otimo. 

23. O ambiente de trabalho poderia ser melhor de tivesse troca de ideias dos gestores 

com os motorista,saber qual a opinião dos motorista em questão de 

segurança,manutenção lazer etc  

24. Sim sobre os valor do preço do km rodado que tinha q serem um valor simbólico 

pra o km porque são quatro 0,032 0,064 0,080 0,104 porque não um valor só 

máximo por exemplo quem fizer 5000km R$ 500,00 reais 10000km R$ 1000,00 

reais. 

25. Unidade. 

26. Menos cobranças e mais reconhecimento... Menos e mais. 
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SALÁRIO 

 

20. Você se sente satisfeito com sua remuneração (salário)? 

 

 

 

21. Comparado aos concorrentes e mercado de transporte rodoviário, como você 

avalia a remuneração ("Salário") da empresa? 

 

 

 

Outros4: 

1. Mas ja foi bem melhor. 

2. Devido o cliente, exigisse muito pro que se paga.  

3. Pela responsabilidade que temos deveríamos ter um melhor salário.  

4. Salário em questão esta ok, ma acho que deveria melhorar os benefícios 

como ajuda de custo de combustíveis  

 
4 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram 
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5. Não e ruim mas mediante as cobranças e da responsabilidade da operação 

gostaria que fosse um pouco melhor. 

6. Mais temos que ter mais servicos assim teríamos um melhor salário. 

7. Eu acredito que poderia ser um pouco mais.  

8. Melhorar a diária.  

9. Está um pouco baixa das outras que eu sei. 

10. Pode melhorar um pouco pois estamos exercendo mais do que o cargo de 

motorista. 

 

22. Quando recebe o seu salário mensalmente e holerite, como você avalia o nível 

de compreensão sobre o salário líquido (o que recebeu de fato)? 

 

 

 

23. Sobre o Prêmio de Produtividade mensal, qual seu nível de entendimento sobre 

como ele é formado? 
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Outros5: 

1. Aparecem muitos descontos que por muitas vezes sao erros que raramente sao 

resolvidos depois de feitos 

2. Produtividade não tinha que ter desconto de violações começamos o mês com 

cem ponto não tem nem um valor em cima disso não justo 

3. Melhorar a nossa diaria 

4. Eu o compreendo so nao concordo com o tramite final dele. 

 

24. Você considera que consegue fazer uma boa gestão do seu salário?  Consegue 

se organizar em cima do que recebe e todos os seus custos (Casa, água, luz, 

telefone, comida...)? 

 

 

 

25. Algo que queira deixar registrado sobre o salário da Transpedrosa? 

 

1. Quando passei pelo processo seletivo me indagaram oque seria um bom salário 

pra mim me posicionei eu visto a camisa da empresa  faço oque a empresa quer 

que os motoristas façam e estamos tendo muita oscilação de salário oque acaba 

prejudicando o orçamento do mês.  

2. Tendo em vista que o fator principal  do meu salário é km rodado deveria ter alguém  

que o acomhasse mais de perto! 

3. Queria que nossa diária alimentações que tá muito pouco comparando com as 

outras empresa até com as outras filial da transpedrosa aqui em Rondonópolis é a 

menor diária.  

 
5 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram 
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4. Nao tenho interesse em entender tudo do holerite mas sei que ta o valor correto, e 

muito desgaste pra entender so queria que aumentasse a diaria pelo menos pra 

igualar a mais baixa das outras que e 60. 

5. O salário é compatível com o mercado, mas em minha filial, a diária é deficitária 

em relação ao restante da própria empresa. Em relação a premiação, a 

contabilidade dos Km's não faz justiça muitas vezes ao faturamento do ct. Acho 

que seria mais méritocratico para quem visa receber melhor seguindo o lema da 

empresa. Alta produtividade com máxima eficiência no consumo de combustível.  

6. Acho que teria que paga um pouco mais. 

7. Queria que melhorasse o salário e as horas.  

8. Renda instável... Principalmente quando se retorna de férias. 

9. Não entendo o porque não estamos recebendo hora extra 50% e o porque o banco 

de horas tão alto. 

10. Precisar melhorar mas um pouco.  

11. Melhor pra prêmio de produtividade e acabar com o Banco de hora  

12. Há quase 5 anos que estou na empresa, e recebo o mesmo de quando comecei, 

pois quase sempre vão se mudando as formas das premiacoes e produtividade e 

encontram sempre uma forma de diminuir os reajustes dado. 

13. Hoje existe uma enorme diferenca de quando entrei aqui anos atrás. 

14. Melhoria na diária. 

15. Gostaria que a empresa tivesse vale combustível. 

16. O salário e baixo  trabalho no 9eixo  motorista do 7eixo recebe mas do que eixo. 

17. Com relação ao prêmio de produtividade as vezes tenho dificuldade em tirar dúvida 

dependendo do setor. 

18. O salário não é rui nossa diária e que não conseguimos mais alimentar na estrada. 

19. Sobre a premiação poderia haver um teto mínimo para aqueles que não alcançam 

o prêmio de produtividade. pois pq a logística sempre priorizam alguns motoristas 

para fazer as melhores viagens e outros ficam somente com viagens ruins onde 

ficam muito tempo pra efetuar carga e descarga , não por culpa do motorista mas 

sim por conta da logística favorecer alguns motoristas.  

20. Seria melhor ter um salário fixo, pois nunca sabemos o real que recebemos pois 

não somos comicionados a variável de salários entre um mês e outro e muito 

grande então não podemos fazer compromissos pontual pois não sabemos o valor 

real que recebemos cada mês. 

21. Decepcionante. 
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22. Temos que ter uma premiação mais justa principalmente quando não tem violações 

dentro do mês de trabalho. 

23. Reajustar para não ficar defazado com o aumento do salário mínimo. 

24. Separar a diária do salário mensal e simplificar as variantes...menos é mais. 

 

 

CARREIRA 

 

 

26. Você tem vontade de trabalhar durante muito tempo na Transpedrosa? 

 

 

 

Outros6: 

1. Penso sim porém o que desanima as vzs é essa folga. 

2. De maneira formal, nos motorista, vendemos a nossa mão de obra a 

Transpedrosa. 

3. Depende.  

4. Já tive, meu sonho era só sair depois de  aposentar, mas hoje não me vejo 

mais assim. 

5. Si tudo alinhar Deus abençoa ate aposentar. 

 

 

 
6 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram. 
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27. Devido ao atual cenário da função de motorista no Brasil, você pensa que 

práticas de oportunidades de crescimento da função dentro da empresa são possíveis? 

Deixe sua sugestão de inciativa. 

 

1. Sim. 

2. Si tiver onde quecer mais na empresa será bem aproveitado estamos em 

constante aprendizado.  

3. Sou motorista e apaixonado na minha profissão não tenho interesse em outra 

função!  

4. Nós motorista tem que ser mais unidos.  

5. Sim tem motoeistas que viraram monitores.  

6. Acredito que sim. A transpedrosa tem em seu time administrativo vários 

profissionais que já foram motoristas.  

7. Sim por que não é uma empresa muito boa.  

8. Sim tei como crece. 

9. Penso em continuar sendo o mesmo profissional. 

10. Talvez !! 

11. Acredito que a Pedrosa deveria melhorar a remuneração e benefícios, ter mais 

critério na contratação, para que o time que já está formado, melhore cada vez mais. 

12. É possível sim, a empresa sempre deu oportunidade de crescimento em suas 

operações. 

13. Sim,desde q a empresa esteja sempre valorizando mais e mais o funcionário  

14. Aqui não tenho pretensão de crescimento, pois eu amo minha profissão. E faço 

com amor. 

15. Sim.  

16. Tem que dar mais oportunidade.  

17. São possíveis sim, pois eu mesmo sou a prova viva, porém sem incentivo e 

motivação não dá.  

18. Com.certeza.  

19. É uma empresa que da oportunidades para tds.  

20. Sim. 

21. Só penso em ser motorista mesmo. 

22. Acredito que plano de carreira dentro da empresa é muito importante pois o 

colaborador pode crescer e melhorar sua qualidade de vida. 

23. Sim, mais no momento não vejo incentivo por parte do gestor.  
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24. Sim , melhorando treinamentos práticos e principalmente teóricos e 

capacitando os colaboradores envolvidos, pois a área está em constante evolução. 

25. Sim , acredito que se fizer o melhor e me capacitar terei sim um reconhecimento 

e oportunidade de crescimento. 

26. E possível desde que seja indicado por um cargo superior.  

27. Sim são possíveis. 

28. Sim são possível. 

29. Sim , dando mas incentivos os recrutas. 

30. As vezes poderiam dar oportunidade e promoção aos motoristas com mais 

tempo de empresa. 

31. Sim... A Fabet é uma ótima opção. 

 

 

28. Com relação à capacitação (treinamentos) como você avalia a empresa? 

 

 

 

  



90 
 

29. Quão seguro você se sente para trabalhar? Ou seja, acredita que irá trabalhar e 

que não possui o risco de ser mandado embora de maneira repentina? (Estabilidade no 

trabalho) 

 

 

 

 

 

30. Sente desafiado no trabalho? Suas metas e resultados te deixam motivados? 

(Produtividade, SSMA, Diesel, Nível de Serviço) 
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31. Você tem retorno da sua liderança com relação as suas metas e objetivos e 

também os da empresa? 

 

 

 

Outros7: 

1. Sim por parte dos monitores procuramos sempre fazer o melhor mais como 

eles estão na linha de frente sempre me passam o que posso melhorar e vou em 

busca da melhora. 

2. Para que eu possa entregar um bom resultado, eu dependo e muito dos outros. 

3. Eu procuro fazer o meu melhor mais as vezes depende da empresa e nao de 

mim vou onde manda as vezes quero fazer mais e me sinto freado. 

 

 

32. Você se sente envolvido (engajado) com os resultados que a empresa atinge? 

 

 

 
7 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram. 



92 
 

BENEFÍCIOS 

 

33. Você sabe quais são os benefícios oferecidos para você, além do salário e 

premiações (plano de saúde, plano odontológico, seguros, assistência SestSenat, 

consignado, cesta básica...)? 

 

 

 

 

34. De 1 a 10, quanto você se sente satisfeito com os benefícios da 

TRANSPEDROSA? 
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35. Você sente que, comparado ao mercado, consegue conciliar a folga para estar 

em casa? 

 

 

Outros8: 

1. O que poderia está melhorando é só a questão da folga na estrada se vc folgou 2 

folgas na estrada eu acho que o certo seria vc folgar duas com nossa família. 

2. Um grande desetresse da parte " LOGÍSTICA ". 

3. O sistema é bruto viu. Na maioria das vezes, ele não permite que o motorista folgue 

em casa. 

4. As vezes folgamos duas ou três folgas em trânsito, quando chega na garagem só 

dão um dia de folga em casa.  

5. Melhorar a folga principalmente da operação noturna.  

6. Vejo acontecer. 

7. Aqui na filial candeias esse privilégio privilégio é pra alguns. 

8. As vezes acho pesado a jornada semanal de 6 dias para ter apenas uma folga, 

poderia ser para a turma da entrega, pelo menos 5×1 a folga. 

9. Com muito sacrifício e planejamento, pra dar certo ir pra casa! 

10. Este ponto e positivo, nossa logística e bem maleável. 

11. Seria melhor se fosse obrigado a folgar em casa e não nas estradas, por que não 

descansamos direito detro de caminhão quente. 

  

 
8 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram. 
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36. Como você enxerga um plano de aposentadoria (previdência privada ou algo 

nesse sentido) com bons olhos? 

 

 

 

37. Em uma escala de 1 a 10, como você avalia as estruturas da empresa (filiais)? 

 

38. Como você avalia os veículos da Transpedrosa? 
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39. A Transpedrosa realiza várias campanhas de reconhecimento e premiações. 

Como você avalia esses incentivos? 

 

 

 

40. Algo que queira deixar registrado sobre os benefícios da Transpedrosa? 

 

1. Poderia ter uma forma diferente pra dar um bônus diverdade que não interfira no 

nosso salário que está acompanhado as altas de tudo. 

2. Uso com mais frequência o plano de saúde que é muito bom! 

3. Acho que teria que da em dinheiro.  

4. Toda melhoria serve de estímulo.  

5. Até o momento nada reclamar, muito bom. 

6. Dentro do combinado.  

7. À Transpedrosa tem ótimos benefícios sim.  

8. Relevante.  

9. Melhorou. 

10. Benefícios são benefícios, agora cortam eles por tudo, além do mais às costas 

básicas foram reduzidas, e deixando uma péssima imagem para a empresa... 

11. Pena que alguns beneficios liderancas querem.tirar. 

12. Buscar melhoria quanto a os prestadores de serviços da empresa .ex:(sascar). 

13. Não. 

14. Todos os benefícios que a transpedrosa fornece são bons só acho que a cesta 

básica podia voltar como era antes e ter um auxílio combustível  

15. Vejo não tem reconhecimento  sobre rotas quem faz local de serra  ,e premiação 

do mesmo faz local plano   tem muita diferença.  
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16. Fazendo parte do time da entrega e da atual situação dos preços dos 

combustíveis,devido a necessidade do horário da operação e deslocamento de 

veículo próprio,seria ótimo uma ajuda de custo, desta forma deixando de onerar o 

rendimento mensal que hoje está pesando. 

17. São bons. 

18. São muito bons mais tem q melhorar não acho justo motorista zero violação ser 

entregue um bombom como brinde.  

19. Cartão alimentação só consegue quando roda acima de 6.500km muito injusto  

20. São muitos os benefícios, porém mal distribuidos.... Menos é mais. 

 

COMUNICAÇÃO 

 

41. Como você avalia a comunicação e o repasse de informações da equipe de  

logística (programação) para os motoristas? 

 

 

42. Como você avalia a comunicação e o repasse de informações da equipe do 

SSMA para os motoristas? 
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Outros9: 

1. Só passar repasse quando é pra informar violação e etc, ai não tem como 

manter um time sempre motivado. 

 

43. Como você avalia a comunicação e o repasse de informações da equipe de 

Manutenção para os motoristas? 

 

 

 

44. Como você avalia a comunicação e o repasse de informações do RH para os 

motoristas? 

 

  

 
9 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram. 
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45. De maneira geral, como você avalia a comunicação dos gestores e demais 

lideranças sobre temas diversos da Transpedrosa para os motoristas? 

 

 

Outros10: 

1. Alguns so tao na ativa quando a nescessidades sao deles. 

2. Poderia ser mais agiu pois nosso salario depende de km rodado nao acho 

interessante hora de espera. 

 

46. De maneira geral, como você avalia a comunicação da Transpedrosa sobre os 

resultados da empresa para os motoristas?  

 

 

  

 
10 Resposta documentada da forma que os motoristas escreveram. 
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47. O que você gostaria de colocar como oportunidade de melhorar no quesito, 

comunicação da Transpedrosa? 

 

1. Procurar minimizar os tempos que esperar tentando  antecipar algo estando 

em contato  direto  motorista.  

2. Melhor na manutenção tem que se mais serio. 

3. O ssma bao sabe tratar o motorista nao gosro de vim na garagen porque 

quando chegamos ja apontam e chamam pra assinar nem conversam tinham 

quqe ter paciencia estamos aprebdendo. 

4. Como falei a questão da diaria,  e podria liberar pequenas distância para 

deslocar até a base no caso( CARONA ) de motorista com motorista. 

5. Que atenda as ligações feitas por nois motorista. 

6. No meu caso as vzs me sinto constrangido de precisar mandar várias 

mensagens para a equipe em geral para obter uma resposta de algo que 

estamos precisando não gosto de está incomodando.  

7. Um supervisor de logística que ao menos atenda o telefone ao tentarmos 

contato!! Pois o mesmo faz descaso diante de um contato... 

8. Que as informações sejam repassadas sem serem distorcidas.  

9. É preciso melhorar alguns setores como, logística, ssma e manutenção, na 

comunicação para os colaboradores. 

10. Sempre que houver alguma mudança, em algumas questões:Tipo locais que 

foram implantadas cercas, rotas que mudaram, paradas que podem ser feitas 

etc... 

11. Melhorar um pouco mas.  

12. SSMA e RH melhoram bastante a comunicação com os motoristas.  

13. Encontrar as melhores formas de abordagem pra que não gere conflitos entre 

líderes e motoristas. 

14. Que eles tivesse um.pouco.mais de atencao quandoa nescessidade for 

do.motorista. 

15. Sem opinar. 

16. Hoje na transpedrosa a punição do motorista está em primeiro lugar não tem 

debate e não tem informações sobre calibração de telemetria.  

17. Atencipada e preventiva e não pra repreender ou punir. Se vc busca um bom 

resultado, o melhor a fazer e valorizar e reconhecer os bons motorista e não 

generalizar e tratar tudo igual, e mal colaboradores  ser orientado 

individualmente a mudar sua conduta com a empresa!  
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18. Não tem vínculo entre corporativo ,entre motorista, garagem , manutenção , 

etc. 

19. Sinto falta dos encontros de DSS hoje está tudo virtual,gosto da tecnologia 

mas ainda acredito que o contato olho no olho em alguns casos seja 

essencial,trocar experiências. 

20. Rendimento de álbuns motorista que descarregar e fica fazendo hora nos 

postos. 

21. Mas clareza com a logística pois sempre que termina uma viagem vc nunca 

sabe pra onde vai tem que sempre estar perguntando as vezes demoram a 

responder assim fica difícil programar as viagens devido aos horários que 

cumprimos digo isso para otimizar melhor as viagens . Ssma sempre passam 

coisas atrasadas e ficam no intuito de apenas punir os motoristas.  

22. Não procurar seu colaborador só quando precisa,a empresa esta precisando 

de um assistente social pra saber mais sobre o dia a dia dos motorista a suas 

rotinas como esta a família os problemas e a cabeças dos motorista se está 

bem se és com algum problema que possa atrapalha no desenvolvimento das 

suas atividades etc. 

23. A torre está muito desorganizada dentro do seu trabalho. 

24. Só colocar Wi-Fi na garagem para os motoristas de Uberlândia. 

25. Lostica e a manutenção tem q entrar em sintonia, falar a mesma língua e não 

somente passar recado pra motorista.... 

 

 

PROCESSOS E TECNOLOGIA 

 

48. A empresa está implementando a tecnologia em alguns processos (DSS, 

REMEN, Rotograma...), o que você pensa sobre? 

 

1. Bom. 

2. Tudo que é pra somar e bem vindo.  

3. Rotograma tem que melhorar muito muito. 

4. Acho bom mas tem que treinar bem os motoristas para aprender. 

5. Sobre o Dss , se estivermos fora de casa acumular pra quando retornarmos, 

poder tirar as folgas em casa, sobre rotograma, confio no da empresa pois 

estão sempre buscando lugares seguros.  
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6. Muito bom. Otimiza o tempo do motorista e também do ssma visto que posso 

ser atualizado, mesmo que esteja na estrada, sobre as práticas de segurança.  

7. Muito bom.  

8. Pra mim acho que não tei necessidade. 

9. De guando entrei na empresa melhorou bastante.  

10. Transpedrosatec bom. 

11. Estou me adaptando!! 

12. Toda tecnologia e bem vinda desde que de maneira justa, facilite e melhore 

a nossa qualidade de vida, e do nosso trabalho.  

13. Muito bom facilita muito nosso dia a dia, ganha tempo e é mais prático. 

14. Uma boa proposta. 

15. Muito bom.  

16. Ficou bom facilitou tempo dos motoristas.  

17. Não acho lega ! Pra mim caiu muito o nível interesse na segurança com essa 

implantação.  

18. "Penso que é um show de bola usar a tecnologia nesses processos, porém a 

empresa poderia disponibilizar via o próprio Tablet do veículo um pacote de 

dados pra que seja usado Wi-Fi pra realizar os mesmos. 

19. Otimo uma ajuda enorme. 

20. É  a busca por excelência,  acho bom. 

21. Ficou muito bom. 

22. Não gosto. 

23. Acho que foi uma evolução da empresa muito mais fácil e o conteúdo é muito 

didático parabéns ao idealizador do projeto.  

24. Muito bom, se for pra agregar é sempre bem vindo! 

25. Fraco comunicação  ,sem diálogo,só quem faz que fala.  

26. Tecnologia e sempre bom,mas sem esquecer que e importante o contato 

visual vês enquanto. 

27. Excelete. 

28. Acho muito bom, pois passos vários dias sem ir na empresa e consigo assim 

estar por dentro dos assuntos tratados.  

29. Tem que aguardar mais um pouco o dispositivo ainda esta deixando a desejar  

30. Todo processo de modernização e bem vindo.  

31. Bom. 

32. Interessante.  

33. Muito bom.  
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34. Muito bom. 

35. Acho muito bacana poder fazer as DSSs pela plataforma, porém já faz as 

provas e alcançando um bom resultado. 

36. Prefiro a comunicação presencial... 

 

49. De todos os processos da Transpedrosa (integração de novos colaboradores, 

tratativas, OPI...), existe algum ponto de melhoria que gostaria de deixar registrado? 

 

1. NÃO.  

2. Eu gostaria que dece uma olha na norma da carona pois eu dependo  de 

carona e eu não fico satisfeito  quando  não posso retribuir o outro  já que 

estamos todos na luta. 

3. Equipe de monito tem que melhorar muito em questão de clareza.  

4. O treibamento é bom.  

5. Infelizmente percebe-se uma nítida falta de experiência nos quadros recentes 

da minha filial, também devido a alta rotatividade em função das diárias 

defazadas, (como dito antes) fazendo assim, a fuga de bons motoristas e a 

permanência de maus. Alinhamento da equipe de Rh, Ssma e Monitores na 

inclusão desse novos profissionais. O que mais pesa é a personalidade dos 

motoristas,  pois com humildade,  a experiência é garantida e a segurança é 

praticada. 

6. Ter reunião com mais frequência. 

7. Que algus colaboradores tivesse  mas atenção  com os motoristas.  

8. Desejo que a empresa seja sempre humana. Quando nos erramos, foi 

tentando acertar.  

9. Acho que um tempo maior  acompanhamento, seria ultil para o colaborador 

entender melhor o processo sendo assim evitar possível violações. 

10. Comunicação.  

11. Sim , deixar bem claro quanto à todas as normas que geral violações ao 

colaborador que está iniciando.  

12. Ter um pouco mais de agilidade ou fazer os reports. 

13. Nesse ponto tivemos um avanço significativo.  

14. Quando envolve segurança, é primordial lembrar que o motorista é um ser 

humano e não um robô. 

15. Não. 

16. Os bons muitas vezes paga pelos maus. 
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17. Não. 

18. Avaliação de opi por câmeras às vezes fica dúvidas nas avaliações,  pois 

temos tempos de posicionamento dentro do caminhão e não é informado 

quanto tempo ficamos em posicionamento errado, ex mão no volante, não é 

informado quanto tempo ficou em posicionamento errado.  

19. Progaramação… exemplo ( não é  porque o cavalo e forte que vc tem que 

encher a carroça fazendo carregar mais peso ) quer resultado ,de condições 

e garantias que o seu bom trabalho, além do salário vc tbem vai ser 

reconhecido individualmente ex. Com  troca de CT por mais novo, uma 

programação melhor como produzir e final de semana com a família!  

20. Não. 

21. Não está ótimo. 

22. Um melhor acompanhamento dos monitores para novos motoristas . Fazerem 

rotogramas mais detalhados.  

23. Cada conhecimento aplicado é de muita importância tanto pra o colaborador 

como a empresa. 

24. N. 

25. Não, estão todos bem engajados em um só propósito. 

 

 

REFLEXÕES 

 

50. Para você, quais são os 3 principais fatores que fazem qualquer empresa ter 

diferencial no mercado? 

 

1. transparência comunicação  competência.  

2. Bons profissionais, Bons equipamentos, E diálogo falar e ouvir as opiniões. 

3. Qualidade pontualidade segurança. 

4. Segurança pontualidade com que faz e ética.  

5. Seguranca, salario, compreensão. 

6. Comprir com seus contratos, ter uma boa frota e colaboradores trabalhando 

satisfeitos, pois somos o coração da empresa e se o coração estiver mal ,todo 

o restante vai mal. 

7. Ética,  segurança e valorização de funcionários.  



104 
 

8. É ter bom relacionamento com o funcionário, sempre pronto para atender a 

suas necessidades e ouvir mais os funcionários sobre as nessecidades das 

estradas. 

9. Salario.dialago com os fucionario.e uma boa manutenção.  

10. Competência no que faz. Credibilidade. Confiança.  

11. Atenção ao colaborador, Boas condições de trabalho, transparência. 

12. Compromisso,  qualidade e pontualidade!! 

13. Acredito que seja quando tudo está bom para todas as partes em todos os 

aspectos.  

14. Segurança, comprometimento e responsabilidade. 

15. Valor,cultura e resultados  

16. Humanidade com seus colaboradores. Comunicação e agir com 

transparência nas informações. E ser justo para com todos. 

17. Ter compromisso , transparência e organização. 

18. 1Segurança. 2 bom equipamentos de trabalho 3 é uma boa remuneração.   

19. Ética, segurança, e levar um padrão sério com pessoas engajadas dispostas 

a resolver os processos com sentimento de dono. 

20. Pontualidade bons servicos e tratamento com.seus colaboradores. 

21. Seriedade, comprometimento e salários.  

22. Salário,  flexibilidade, benefícios.  

23. Ter traparecia, cuidar bem de seus colaboradores, culprir seus papéis. 

24. Valorização dos colaboradores, equipe engajada, transparência.  

25. Qualificação, qualidade e excelência no faz.  

26. Sabedoria, força vontade colaboradores, fé em Deus.  

27. Equipamentos atualizados, ambiente de trabalho sadio, e sem dúvida 

colaboradores em constante treinamento ,sendo atualizados com qualidade. 

28. Comprometimento Segurança equipamentos e salários. 

29. Salário, local de trabalho agradável e ética.  

30. "1 respeito com seu colaborador. 2 conciliar trabalho e família. 3 salário justo 

31. Transparência responsabilidade e retorno. 

32. Segurança salário em dia é valorização dos funcionários.  

33. Salário,  oportunidade de crescimento e valorização humana e profissional. 

34. Focar em conhecimento buscando novas tecnologia produtividade.  

35. Salário, compromisso e unidade.  

36. Segurança, bons trabalhos prestado, preocupação com o meio ambiente. 

37. Comunicação , transparência e objetividade. 
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51. Se você tivesse a oportunidade de mudar duas coisas na TRANSPEDROSA, o 

que seria? 

 

1. Nada. 

2. Forma de pagar. E uma coisa só poderia ser mudada após uma breve 

discussão  com  os involvidos do setor. 

3. Passe livre na matriz(sem nessidade de liberaçao). 

4. Diária daqui de Rondonópolis tá muito pouco e o termo de folga no camião  

5. Diaria e violação. 

6. O modo de premiação, pois ganhamos uma premiação por quilômetros 

rodados,poderiamos ganhar por produtividade. E acumular folga quando 

estivermos fora de casa ,para folgarmos quando voltarmos.  

7. A nossa garagem está pequena para a quantidade de caminhões e a 

manutenção também leva um tempo maior devido a falta de profissionais e 

comunicação entre os setores,  gerando prejuízos ao faturamento.  

8. Primeiro nosso salario depois autorização para o motorista dar uma carona 

para o colega de trabalho da mesma empresa sempre avisando o superior do 

delocamento, isso ajudaria bastante.  

9. Poder da uma carona para um parceiro da imprensa. E também não  trabalhar 

com pressão.  

10. Melhorar o valor vale alimentacao,e o salário.  

11. FOLGA NA ESTRADA. 

12. Seria com certeza em relação à folga em casa que poderia ao menos dois 

dias ao chegar !! Assim teríamos tempo para a família e resolver algumas 

pendências...   

13. Mudar não...! Más melhorar... Muitas coisas...! 

14. Folga na estrada e uma garagem com melhor localização, muito ruim pra 

quem depende de transporte público. 

15. A comunicação é manutenção.  

16. Tratamento dos gestores da logística. O supervisor da logística. 

17. Plano de folga dos motoristas e alojamento.  

18. Manutenção é melhorar a transparência da empresa com seus colaboradores  

19. A questão de folga na estrada, é o relacionamento de todas as filiais por igual, 

pois as vezes parece que trabalhamos em empresas diferentes.  

20. Eu voltaria a remuneracao que quando.entrei aqui a anos atras e respeito 

com os motoristas em.relacao aos equipamentos de trabalho que hoje tao 
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querendo deixar igual onibus um.larga e outra pegar pra viajar mesmo.que 

o.descanso do.motoristas seja por poucas horas. 

21. Não sei. 

22. Eu sei que a Raízen e muito rigorosa,  mas as vezes a gente é muito punido  

23. Mudaria segurança. 

24. Avaliação de desempenho do motorista condizente com a realidade dos fatos. 

Escutar mais o motorista 

25. Mais empatia com os motorista, e transparência nos cálculos feito na folha de 

pagamento!  

26. Mas reunião entre todos colaboradores , cobra mas viagens para ter mas 

lucro tá baixo. 

27. A forma de comunicação (Diálogo). A forma de ministrar treinamentos 

(Principalmente teóricos). 

28. Nossa diária e termos mais serviços 

29. Imparcialidade com motoristas, flexibilidade de folga.  

30. 1 política da segurança. 2 política de folgas fora de casa. 

31. Salário e só.  

32. As regras seriam as mesmas pra todos. 

33. Salário e forma de avaliar a disponibilidade de benefícios.  

34. Primeiro não tem como fazer operação Raízen pra se ganhar premiação por 

km rodado porque no transporte de combustível temo q cumpri normas e 

velocidade buscando sempre em primeiro lugar a segurança de todos no 

trânsito. Nossa diária que é muito pouco onde não tem nem uma ajuda de 

custo. 

35. Reajustado salário e não descontava o cartão alimentação. 

36. Faria algumas mudanças na área de logística,e na área de manutenção,pois 

são as duas equipes deixa algumas coisas a desejar. 

37. As premiações. 

 

52. Quais os principais motivos que fazem você permanecer na empresa? O que 

você enxerga de positivo na TRANSPEDROSA. 

 

1. Boa equipe.  

2. Os meus  filhos a transpedrosa e um lugar que eu estou hj e futuramente pode 

está abrindo as portas para os meus filhos. 

3. A rota que a empresa  presta serviço.  
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4. Uma empresa que valorizar os bem família isso faz a transpedrosa ser 

diferente.  

5. Folgas, empresa reconhecida, muito segurança. 

6. Trabalhar com segurança, cumprindo horários de descanso e sem pressa. 

7. Valorização Pessoal, Segurança, Cuidado com a saúde, física e mental, 

Valorização da Família, Ambiente de trabalho amistoso e respeitoso. 

8. Ela trasmite uma boa segurança para o funcionário desenvolver o seu 

trabalho. 

9. A frota so caminhão novo. 

10. Estar sempre perto de casa e da família so.  

11. Me adaptei ao regime me sinto bem em cumprir os procedimentos sinto 

segurança na estrada com nosso regime.  

12. É uma empresa beem estruturada!! 

13. Diante do cenário mundial em que vivemos, guardo a esperança e tenho 

certeza de que as coisas tendem a melhorar. Se a economia melhorar, 

certamente iremos também.  

14. É uma empresa que valoriza muito o profissional e oferece oportunidade de 

crescimento. O positivo é presar pela segurança de todos enviados em suas 

operações. 

15. Cultura de valorização  

16. Além de que na transpedrosa é uma excelente empresa eu amo trabalhar na 

transpedrosa. Além de ter vários pontos à qual se deve ter uma atenção 

melhor.  Na Transpedrosa vc tem valor profissional. 

17. Está mas próximo de casa isso é muito importante. 

18. Os meus colegas de trabalho e equipe como um todo.  

19. A solidez da empresa. 

20. Um excelente empresa pontualidade e algumas pessoas que valorizam os 

seus  colaboradores.  

21. Comprometimento, ética.  

22. Uma convivência muito Boa com os colegas de serviço de todos os setores  

23. Transparencia. 

24. Gosto do trabalho e acho que a transpedrosa é uma empresa que tem 

capacidade de ser a melhor transportadora do país  

25. Acredito eu que nossos gestor estão em busca da excelência pra conosco 

motorista, a fim de conciliar produtividade com empatia e mais final de 

semana com a família. A transpedrosa é uma empresa forte excelência no 
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que faz e líder no mercado, por isso que nós os poucos motorista que veste 

a camisa dessa empresa tão sólida no mercado nos faz  acreditar num futuro 

melhor!!! 

26. Ótima empresa , muita gente boa.  

27. Acredito que falta pouco para a empresa alcançar a excelência operacional, 

o ato desta pesquisa já mostra atitude positiva para mudar o pouco que 

precisa ,e alcançar o resultado desejado. 

28. Segurança horário de trabalho. 

29. A seriedade da empresa com seu colaborador,  

30. "Motivo que sempre estou perto de casa e da família. De positivo são os 

implementos obqual trabalhamos,mais a manutenção está deixando a desejar 

em questão de qualidade de serviços está péssimo" 

31. Estabilidade.  

32. Trabalhar com o que gosto.  

33. O momento.   

34. Primeiro um ambiente muito de trabalhar. Transparência isto é muito bom pra 

todos. 

35. Reconhecimento. 

36. Gosto de trabalhar na transpedrosa porque estou sempre voltando pra casa 

com segurança,pois a empresa se preocupa com o bem estar dos seus 

colaboradores. 

37. O fato de poder consiliar trabalho e família... 

 

53. Caso recebesse proposta para trabalhar em outra empresa, pelo mesmo salário, 

quais seriam as circunstâncias que fariam com que você não permanecesse na 

Transpedrosa? O que você avalia como negativo na Transpedrosa?  

 

1. Nada. 

2. Pra ganha a mesma coisa não sairia sairia pra melhorar  o meu padrão  de 

vida pra continua a mesma coisa não .o retorno  na comunicação aqui é muito  

Franco as vez vc consegue falar as vezes não é muitas coisas vc não tem 

resposta as vezes  ácho que não estou tendo a até atenção que preciso  no 

momento.  

3. Só  se for.pra estar em casa rodo dia! 

4. Falaria não aqui eu sinto valorizado como profissional. 
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5. Permaneceria ja me adapitei, pelo mesmo salario eu fico, a transpedrosa so 

precisa melhorar a diaria pq hoje a gente almoca mas nao janta porque o valor 

nao da.  

6. As folgas no trecho.  

7. Não aceitaria tal proposta nem mesmo por um valor de mil reais mais. Como 

já disse é a segunda vez que trabalho na Pedrosa, tenho mais de 10 anos 

transportando combustível, e, aprendi a valorizar a segurança, o ambiente de 

trabalho e o respeito que adquiri dentro da empresa.  

8. Não sairia gosto demais trabalhar aqui. 

9. Para mim eu não  sairia pra fica do mesmo Jeito.  

10. So sairia se mandasse viajar para longe.  

11. Depois de tudo que vivemos em pandemia e coisas que vem acontecendo a 

idade vem chegando não seria uma boa está mudando de empresa sem 

motivos a única coisa que precisamos conciliar pra ficar tudo redondo na 

empresa como a empresa toda pra várias regiões é apenas direcionar 

motorista da região pra rodar na mesma região e colocar pra produzir que vcs 

vão ver que todos vão trabalhar satisfeito a empresa e o colaborador 

12. Certeza em relação às folgas!! 

13. As normas Raízen! Poucos profissionais conhecem essa cultura. Ela assusta 

a esmagadora maioria dos motoristas. O sistema Onisys também! A maioria 

dos motoristas, não querem nem ouvir falar.  

14. Uma outra empresa com o mesmo salário se tivesse folga com mais 

frequência em casa mudaria sim. Negativo é essa questão da folga em casa, 

precisa ser mais frequente. 

15. Avaliar a cultura da empresa pois a pedrosa existe uma boa cultura.  

16. Não sairia da Transpedrosa, (somente se fosse mandado embora). 

Tratamento da logística com seus colaboradores. 

17. Alguma norma desnecessária.  

18. A folga é muito pouca  é precisamos nos organizar mais  

19. Visando os dia de de hoje dificilmente deixaria passar a oportunidade de 

mudança, pois as vezes parece que não temos valor algum para a empresa.  

20. Nao.penso. nisso hoje. 

21. O nosso salário esta um pouco defazado. 

22. Ajuda de custo de combustíveis,  e diária.  

23. Segurança. 
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24. Seria a avaliação de performance do motorista não tem nem conversa sobre 

o evento só tem punição.  

25. Perseguição de chefe, e ficar fora de casa.  

26. Avaliação falta cuidado com os caminhões deveria ter uma pessoa pra cobrar 

mas cuidado limpeza dentro da cabines.  

27. A oportunidade de melhoria de treinamento de qualidade, para crescimento 

profissional e pessoal. 

28. entre outra fico com a Pedrosa. 

29. Seriamente seria a inflexibilidade sobre folgas ... 

30. Não mudaria de empresa por mesmo salário não.  

31. Pelo mesmo salário eu não iria, permaneceria pela estabilidade.  

32. Os tratamentos diferenciado.  

33. Pelo mesmo salário eu não teria motivos para sair. 

34. Um bom dialogo entre empresa e o colaborador. A desigualdade tanto em 

salário e diária. 

35. Nada, não trocaria. 

36. As vezes o setor de logística deixa muito a desejar, não dividem as tarefas 

com igualdade podendo as vezes sacrificar um só motorista. Por isso as 

vezes eu trocaria de empresa. 

37. Premiação... 

 

54. Para você, quais são os principais motivos para que os motoristas queiram 

permanecer na Transpedrosa? 

 

1. Boa equipe. 

2. A empresa é boa e humana  quer que vc trabalhe mais ti da condições de 

acompanha a família tbm pois não some no mundo. 

3. A empresa é.boa só precisa nos dar condições de melhorar nosso salário.  

4. Pra mim eu só sei fala de mim até agora eu tou satisfeito com meu trabalho.  

5. Folgas em casa pessoas legais.  

6. Maioria que ficam por mais tempo, mora na cidade da filial e pegam rota fixa, 

sempre perto de casa. 

7. Ambiente de trabalho. Valores de segurança. Valorização pessoal. 

8. A equipe é toopp. 

9. O respeito é tudo.  

10. Reconhecimento, bem estar do motorista.salario digno. 
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11. Pra quem tem comprometimento e prefere a segurança acho que é um diferencial 

12. Empresa correta ao pagar e bem estruturada... 

13. Acredito que como eu, cada um permanece onde se sente bem. Se a economia 

estivesse mais favorável, nós estaríamos melhor ainda.  

14. Reconhecimento, respeito ou profissional, jornada de trabalho dentro do previsto e 

pontualidade na remuneração é o diferencial. 

15. Valorização da mão de obra.  

16. Hoje no mercado à Transpedrosa é à melhor empresa de transporte para trabalhar. 

Essa é minha opinião.  

17. Por estarem mas perto de suas casas ,e qualidade que nos oferece. 

18. Segurança e equipamentos novos. 

19. Uma vez eu disse pro nosso gestor, onde usamos aquela frase quer conhecer o 

homem dá poder a ele,  assim foi com a transpedrosa, cresceu de uma forma linda, 

mas parece que esqueceu das engrenagens que as faz girar, que saudade daquele 

tempo onde só tiamos carros mais usados mas éramos felizes, é claro que entendo 

que pra se ter crescimento tem que haver mudanças, mas sem depreciar o time 

que se ganha, pois time que se ganha não mexe. 

20. Kd um.tem.os seus. 

21. Pela sua postura com os colaboradores.  

22. Flexibilidade,  a empresa sempre apoiando o funcionário.  

23. E uma empresa seria. 

24. Solidez da empresa e pontualidade no salário.  

25. (Salário justo ),menos perseguição por parte da programação , reconhecimento do 

motorista bom , e final de semana em casa depois de boa produção! Motorista só 

quer duas coisa… um bom salário e ser reconhecido, mais empatia conosco. 

Sempre que puder, trocar o CT por uma  mais moderna a fim de melhorar a 

qualidade e rendimento da operação.  

26. Salário , diária , tem ser bom pra duas partes uma empresa funciona como um 

corpo todos órgão tem funciona,um fica doente outro também sente  ,aí vem , uma 

coisa triste chama prejuízo  prejuízo prejudica todos órgão não vamos deixar isto 

acontece , desculpa a franqueza  Vamos a luta Pedrosa Deus abençoe sempre , 

essa excelente empresa. 

27. Ambiente de trabalho. Atualização constante. Ganhos e benefícios. E oportunidade 

de estar com a família sempre que possível. 

28. Salário e um boa diária para alimentarmos bem. 



112 
 

29. O engajamento da empresa com seus motoristas, são poucos lugares que vemos 

a alta liderança se importar tanto.  

30. As rotas de trabalho perto casa e plano de saúde e que prende muitos motorista 

na empresa,se tiver alguma mudança no sentido de ficar longe de cada por um 

tempo maior que 15 dias vai perde muito colaborador.  

31. Pela estabilidade.  

32. Salário veiculo novos . 

33. Acomodação.  

34. Primeiro lugar ótimo ambiente de trabalho. Mais muito acabam indo embora motivo 

salário não compatível com o seu trabalho. 

35. Um delas é o plano de saúde.  

36. Por estar mais perto de casa, fazendo as folgas em casa. 

37. O fato de poder estar consiliando trabalho e família... 


