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RESUMO 

Apenas enumerar as dificuldades em gerir uma empresa em seu determinado 
ramo de atividade, por si só, já se torna um desafio em virtude da grande 
quantidade de itens, mensuráveis ou não, que podem surgir nesse processo. Ao 
focar nas empresas que atuam no transporte rodoviário de cargas, essa 
dificuldade também é latente e, por isso, há a necessidade de se buscar meios 
que otimizem a gestão visando resultados sólidos e positivos no curto, médio e 
longo prazo. 

O objetivo desse projeto é trazer um estudo prático visando aliar uma liderança 
eficaz na gestão com o sentimento de pertencimento dos liderados. Desta forma, 
torna-se possível o vislumbre de temas como: 

• Quando ocorre a falta de uma liderança; 

• Uma liderança desqualificada; 

• Despertando o sentimento de pertencimento; 

• Os aspectos motivacionais no ambiente de trabalho; 

• Os impactos de uma gestão de pessoas eficaz; 

• Os impactos financeiros na gestão de pessoas. 

Com isso, deseja-se desenvolver esse estudo de tal forma que se possa alcançar 
formas práticas em se gerir a gestão do pertencimento em diversos níveis 
funcionais no ambiente organizacional. 
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1 BASE CONCEITUAL 

Sentir-se pertencente a um meio, sendo parte de um todo, perceber que se 

encontra integrado com outras pessoas, essa é uma essência nobre, com fortes 

impactos e resultados muito positivos. 

Essa é uma necessidade básica ao ser humano, ou seja, sentir-se aceito em 

todo e qualquer contexto é essencial para qualquer pessoa. Isso torna o motivo 

de se formar família, amigos, grupos sociais, etc. 

Isso significa que, quando se está distante da família e/ou amigos, as pessoas 

tendem a se sentir mais sensíveis, tristes e, até mesmo, vulneráveis. Isso pode 

acontecer quando se decide morar fora de seu país de origem, num local novo 

e com pouca ou nenhuma relação social para suprir essa necessidade que se 

torna intrínseca. 

Rebeca Fraser-Thill diz que no estudo complexo da psicologia humana, uma 

descoberta é notavelmente consistente: nosso bem-estar depende diretamente 

da conexão com os outros. 
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Quando se aborda o campo corporativo, o pertencimento é um tema ainda pouco 

explorado, talvez por se desconhecer o seu impacto e a sua influência na cultura 

organizacional, alinhando isso à política de resultados. 

O pertencimento é capaz de transformar o relacionamento, com dedicação ao 

alcance dos resultados pelos profissionais de uma empresa. Isso os faz sentir 

como uma parte essencial do negócio. 

As estratégias de valorização do trabalho aliadas ao envolvimento nas decisões, 

quando bem aplicadas, desenvolvem o sentimento de pertencimento dentro da 

organização. 

Sentir-se pertencente, acaba por significar em satisfação com a vida que melhora 

a saúde física como também dá estabilidade psicológica. O contrário, sentir-se 

excluído, poderá acabar agregando em dor física e emocional. 

A startup BetterUp, divulgou em 2020, um estudo capaz de esclarecer que, 

pertencer ao local de trabalho, é fundamental para que os funcionários alcancem 

o bem-estar e também a organização funcione. 
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Na pesquisa realizada nos Estados Unidos, a BetterUp entrevistou quase 2mil 

trabalhadores em período integral e concluiu que os funcionários com alto senso 

de pertencimento: 

• Motivados por algum tipo de enfermidade, faltam 75% menos que os com 

sentimento contrário, os “excluídos”. Isso é equivalente a quase US$ 2,5 

milhões em perda de produtividade por ano, a cada 10 mil colaboradores; 

• Têm um turnover de até 50% a menos que outros empregados. Já isso, 

custa aproximadamente US$ 10 milhões por ano, a cada 10 mil 

trabalhadores; 

• Alcançam melhoria de 56% no desempenho profissional, gerando ganhos 

em torno de US$ 52 milhões por ano, a cada 10 mil trabalhadores. 

O sentimento de pertencimento pode ser capaz de gerar mais produtividade, 

otimismo e engajamento dos trabalhadores nas empresas em que atuam. Desta 

forma, não haverá profissional que se empenhe na empresa se não for dado 

motivos a ele para “vestir a camisa”.  
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2 METODOLOGIA 

Existem formas de agir capazes de despertar o pertencimento em um 

determinado público alvo e, a seguir, será possível ter acesso a atitudes que 

geram esse tipo de sentimento como é o fato de se ter aliados, pessoas que 

caminham junto umas com as outras e as incentivam, demonstrando empatia. 

Além disso, um aperfeiçoamento na comunicação interna se torna uma 

necessidade para que os objetivos sejam alcançados e, quando se alcançam 

esses objetivos ou se conquista algo novo, é necessário celebrar para que todos 

se contagiem com o momento. 

2.1 A criação de “aliados” 

A BetterUp, identificou uma solução preventiva que foi incluir o que ela chamou 

de “aliado” à equipe, ou seja, uma pessoa que vê o outro e o inclui no ambiente 

organizacional. Não se trata de um evento de integração que se faz em algumas 

empresas quando um funcionário novo é contratado, mas é acompanhar o 

desenvolvimento de um colega com incentivos. 
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Com a presença do “aliado”, aqueles que eram ou estavam excluídos 

melhoraram sua produtividade em aproximadamente 25% se comparado 

àqueles que eram ou estavam excluídos e que não tinham um “aliado”. 

Interessante é que qualquer colaborador pode se tornar um “aliado” do outro. 

2.2 Promover a empatia 

É certo de que há casos intencionais de exclusão, mas há aquelas exclusões 

que não são intencionais, mas que podem ser igualmente dolorosas para quem 

é excluído. 

Um exemplo vem de uma determinada empresa que estimula seus 

colaboradores a trabalhar remotamente, mas as reuniões de alinhamento ou 

planejamento eram realizadas obrigatoriamente na sede. Contudo, para aqueles 

que moravam longe, o sentimento era de que eles não estavam totalmente 

incluídos, por isso, viabilizou-se para que essas reuniões também ocorressem 

remotamente e isso gerou empatia. 
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2.3 Aperfeiçoar a comunicação interna 

Uma informação sem ruídos aliada a uma boa comunicação, certamente 

produzirá interação. 

Clareza e transparência, tornará o ambiente organizacional livre de 

interpretações equivocadas e conversas paralelas. 

Ter, nas principais atividades do negócio, um canal oficial, elimina a chance de 

criar movimentos paralelos que sejam prejudiciais ao relacionamento e possíveis 

conflitos entre as equipes. 

Para fortalecer o sentimento de pertencimento, é necessário começar dizendo o 

quanto todos são importantes e que são tratados de forma igual, deixando os 

profissionais cientes do seu papel no âmbito corporativo. 

2.4 Celebrar as conquistas 

Cada um dos colaboradores de uma empresa são pessoas muito antes de serem 

profissionais. Isso significa que elas sonham e ficam felizes sempre que 

conquistam algo e, no ambiente de trabalho, não é diferente. 
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Celebrar o fechamento de um novo contrato ou um novo cliente é uma forma de 

dividir a felicidade da conquista.  
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3 CENÁRIO ATUAL 

O cenário atual, não reflete a mentalidade ou propósito de muitos empresários e 

gestores do TRC (Transporte Rodoviário de Cargas), o qual tem o intuito de 

melhorar as condições e valorizar a mão de obra para os trabalhadores da 

categoria operacional, principalmente motoristas. 

Porém, em meio às mudanças econômicas, com o aumento de gastos da cadeia 

logística, segundo fonte da NTC & Logística, realizado pelo DECOPE – 

Departamento de Custos Operacionais e Pesquisas Técnicas e Econômicas, no 

último CONET de 2021, o INCTL (Índice Nacional da variação de Custo do 

Transporte de cargas Lotação) alcançou em julho a sua maior variação em 12 

meses, desde a sua criação em 2003, atingindo valor equivalente a 24,98%  

INCTF, com 22,32%. 

Isso influencia diretamente aos empresários do setor na escolha entre a prática 

da valorização dos motoristas, a manutenção dos veículos e a compra de 

insumos da cadeia logística. 
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Além disso, o envelhecimento da força de trabalho, baixos salários e más 

condições de trabalho, estão cada vez mais presentes no cenário atual, 

impactando na oferta de mão de obra.  

Essa descrição de cenário atual, se reflete em grande maioria das empresas do 

TRC. Contudo, existem organizações que buscam se diferenciar nesse 

momento, com práticas de boa gestão e de valorização da mão de obra. Na 

verdade, essa é inclusive a expectativa para o cenário futuro. 

Os fatores citados, demonstram a importância na mudança de cultura das 

empresas e a valorização do motorista, sendo realizado em foco maior, junto às 

empresas do TRC e posteriormente, gerando a possibilidade em ações de nível 

setorial em toda a cadeia logística. 
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4 APLICAÇÕES 

Como disse Ricardo Nobrega da Silva, “não existe uma formula mágica para que 

os colaboradores tenham um sentimento de pertencimento genuíno. Essa é uma 

construção diária e evolutiva, que prioriza os ganhos, considerando o desejo de 

permanência na empresa”. 

Nessa construção diária e evolutiva, foi possível estruturar três aplicações em 

que a organização pode estimular o pertencimento em seus colaboradores de 

forma prática. 

4.1 Prêmio “Boa Ideia” 

Um aspecto que torna o sentimento de pertencimento especial na vida de cada 

colaborador, é esse colaborador perceber que suas ideias estão fazendo parte 

de um todo, seja na melhora de performance em um determinado processo ou 

no aproveitamento de material de uso comum, por exemplo. 

Essa aplicação é uma forma de dar vida às ideias funcionais dos colaboradores 

ao gerar uma competição sadia em que a grande beneficiada é a organização, 

não deixando de lado a recompensa que será recebida pelo autor da ideia. 



 

 

 

 

 
Página 15 

Surge então o prêmio “Boa ideia” que é a recompensa de um concurso anual 

que elegerá a melhor ideia desenvolvida por um funcionário, cuja avaliação se 

dará sobre os seguintes aspectos: 

• Resultado financeiro 

o Qual a estimativa percentual de redução no custo atual? 

▪ Resposta em número absoluto, com peso 1. 

o Qual a estimativa percentual de aumento no resultado atual? 

▪ Resposta em número absoluto, com peso1 

• Melhoria de processos 

o Qual a estimativa percentual de redução de tempo de execução do 

processo? 

▪ Resposta em número absoluto, com peso 1. 

o Qual a estimativa em tornar o processo mais fácil para ser 

executado? 

▪ Resposta de 0 a 10, com peso 10. 

o Qual a estimativa de melhora na performance de atendimento ao 

cliente? 

▪ Resposta de 0 a 10, com peso 10. 
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O primeiro colocado será aquele que alcançar a maior pontuação, somando o 

resultado de cada item avaliado de acordo com a descrição anterior. 

Por exemplo, segue uma planilha de avaliação: 

Nome do Funcionário   
Nome da “Boa Ideia”   
   
Quesitos Avaliação Nota 

1) Qual a estimativa percentual de redução no 
custo atual? 

15% 15 

2) Qual a estimativa percentual de aumento no 
resultado atual? 

5% 5 

3) Qual a estimativa percentual de redução de 
tempo de execução do processo? 

40% 40 

4) Qual a estimativa em tornar o processo mais 
fácil de ser executado? (0 a 10) 

5 50 

5) Qual a estimativa de melhora na performance 
de atendimento ao cliente? (0 a 10) 

3 30 

   
Resultado Final ➔ 140 pts 

Nesse sentido, o resultado máximo que pode ser obtido é de 500 pontos. 

A premiação deverá ser financeira e corresponderá ao valor de um salário atual 

do funcionário vencedor, ou seja, um 14º salário. 

A cerimônia de premiação deverá contar com a participação da equipe direta em 

que o funcionário vencedor trabalha juntamente com a sua família. Além dos 

gestores responsáveis. 
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Deve haver uma ampla divulgação da ideia vencedora e de seu autor, através 

das redes sociais e cartazes espalhados pela empresa. 

4.2 Celebrando Conquistas 

Outro aspecto capaz de despertar o pertencimento na vida de cada colaborador, 

é o fato de celebrar as conquistas, sejam elas individuais, em grupo ou de toda 

a empresa. Nesse sentido, essa aplicação traz à organização a rotina de celebrar 

as conquistas. 

As conquistas podem ser categorizadas pelo impacto que elas representam a 

fim de mensurar o tamanho da celebração a ser feita. 

4.2.1 Conquistas de impacto individual 

São conquistas em que o indivíduo se superou em suas próprias expectativas, 

ou demandas repassadas pelo gestor. Por exemplo, um colaborador que deveria 

emitir e liberar 30 Conhecimentos de Transporte por hora e conseguiu 33, ou 

seja, 10% a mais que o previsto. 

A celebração nesse caso pode ser um feedback positivo do gestor. 
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4.2.2 Conquistas de impacto coletivo 

Essas conquistas já estão relacionadas à superação de expectativas e 

demandas coletivas em um determinado setor. Por exemplo, uma equipe de 

expedição que deveria liberar 30 veículos para executar as entregas previstas 

em seu turno e conseguiu liberar 45 veículos. 

A celebração nesse caso pode ser um feedback positivo do gestor à toda equipe. 

4.2.3 Conquistas de impacto no resultado da organização 

Já essas conquistas, estão relacionadas a questões que impactam diretamente 

o resultado financeiro da empresa. Um exemplo interessante para esse caso é 

a assinatura do contrato com um novo cliente. 

A celebração nesse caso pode acontecer em duas frentes. Sendo uma através 

de um feedback positivo do Diretor Geral à toda empresa através de um 

comunicado individual. Já a outra, com a realização de um coffee break entre as 

equipes que se envolveram diretamente. 



 

 

 

 

 
Página 19 

4.3 Remuneração Variável de Motoristas 

Ainda há um outro aspecto que é capaz de despertar o sentimento de 

pertencimento, que é o quanto o colaborador recebe por desempenhar a função 

para a qual ele foi contratado. 

Se a renumeração for fixa, não será possível recompensar aqueles que 

desempenham melhor ou que produzem resultados melhores do que outros. 

Mas se essa remuneração for variável de acordo com a capacidade de produção 

de cada um, certamente será recompensado aquele que tiver uma melhor 

performance. 

Tendo como foco os motoristas que atuam no TRC, é possível executar o 

seguinte planejamento de remuneração variável: 

4.3.1 Bonificação por distância percorrida 

Neste item, antes de definir o valor da bonificação para cada km rodado, é 

necessário realizar o levantamento de quantos quilômetros cada veículo da frota 

percorre mensalmente, além do valor do salário base aplicado pela empresa 

para o cargo de motorista. 
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Na empresa em que essa metodologia foi aplicada, cada veículo frota percorre 

8.000km por mês em média e os motoristas possuem o salário base de 

R$2.000,00. Realizando a divisão matemática de R$2.000,00 por 8.000km, 

chegou-se à conclusão de que cada motorista recebia o valor de R$0,25 por 

quilometro rodado. 

Garantindo-se que cada motorista receberia o valor base de R$2.000,00, 

independente da distância percorrida no mês, estabeleceu-se que a bonificação 

seria de R$0,25 para cada km rodado que excedesse aos 8.000km no mês. 

Por exemplo, um motorista percorreu 9.000km no mês, logo, ele fez 1.000km 

acima da meta de 8.000km. Sendo o valor dessa bonificação de R$0,25 para 

cada km excedente, esse motorista receberá o valor de R$250,00 referente a 

essa bonificação. 

Há algumas questões muito relevantes que precisam ser consideradas para que 

a apuração do km rodado seja a mais assertiva possível. 

i. Um método de apuração do km rodado pode ser com a medição no 

próprio hodômetro do veículo, ou seja, km final menos o km inicial dentro 

do ciclo mensal pré-estabelecido; 

ii. Outro método de apuração do km rodado é através do sistema de 

rastreamento do veículo, onde a informação se dá de forma praticamente 
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automática com a extração de relatórios dentro de um ciclo mensal pré-

estabelecido; 

iii. Contudo, é necessário realizar uma roteirização bem executada e 

acompanhada para que o motorista não “ande em círculos” com o objetivo 

de ganhar quilômetros para aumentar a bonificação, mas que influenciam 

negativamente na produção do veículo; 

iv. Há diferença entre a medição realizada através do hodômetro do veículo 

e o sistema de rastreamento, que pode ser devida a alguma questão 

relacionada à aferição no tacógrafo do veículo, ou a uma perda de sinal 

do satélite que realiza o monitoramento do veículo. Uma saída para essa 

questão é definir qual será a fonte da informação do km rodado e aplica-

la a todos os motoristas, ou seja, não pode usar o hodômetro para um e 

o rastreamento para outro. 

Um ponto interessante é que essa metodologia de bonificação pode ser 

convertida para um percentual de comissão sobre cada frete realizado, ao invés 

do km rodado, conforme for o desejo da empresa que implantar esse item. 

4.3.2 Bonificação por controle de velocidade máxima e consumo de 

combustível 

Nesse item, é necessário realizar um levantamento de informações para 

embasar a definição de qual será a velocidade máxima permitida e qual o 

consumo de combustível mínimo ideal. 
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Na empresa em que essa metodologia foi aplicada, definiu-se que a velocidade 

máxima é de 80km/h e o consumo mínimo ideal de seus conjuntos com carretas 

do tipo LS é de 2,10km/l. 

A velocidade máxima pode ser apurada através de análise dos discos de 

tacógrafo ou de relatórios do sistema de rastreamento do veículo. 

Já o consumo de combustível pode ser medido a cada viagem que o motorista 

realizar. Se for mais de uma viagem no mês, basta encontrar o valor médio 

somando o valor de todas as médias de consumo realizadas no mês e dividindo 

pela quantidade de viagem. 

Por exemplo, um determinado motorista realizou duas viagens no mês, sendo 

que, na primeira, ele obteve 2,10km/l e 2,12km/l na segunda. Somando-se os 

valores e dividindo por dois, encontra-se o valor médio de 2,11km/l. 

Como a velocidade influencia o consumo de combustível e o consumo de 

combustível influencia a velocidade, para que o motorista alcance o valor dessa 

bonificação, é necessário preencher os dois requisitos mínimos que foram 

definidos, ou seja, o motorista não recebe essa bonificação se cumprir um e não 

cumprir o outro. 
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Então, se o motorista cumprir os requisitos mínimos para essa bonificação, ele 

receberá o valor de R$200,00. Mas é possível aumentar esse valor de acordo 

com a variação na média de consumo de combustível seguindo o seguinte 

escalonamento: 

MÉDIA VALOR (R$) TOTAL BÔNUS 

2,20 até 2,29 R$ 100,00 R$ 300,00 

2,30 até 2,39 R$ 200,00 R$ 400,00 

≥ 2,40 R$ 300,00 R$ 500,00 

O valor máximo que poderá ser alcançado neste bônus é de R$ 500,00. 

4.3.3 Bonificação pela execução de procedimentos 

Para a execução desse item, é necessário realizar um levantamento de quais 

itens devem ser avaliados quanto aos procedimentos em que o motorista 

executa em seu dia a dia de trabalho. 

Na empresa em que essa metodologia foi aplicada, definiu-se os seguintes itens 

e critérios para realizar a avaliação e aplicação dessa bonificação: 

i. Ociosidade: refere-se ao tempo do veículo parado com o motor 

funcionando. Estabeleceu-se o valor máximo de 30 horas por mês; 
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ii. Horário Limite de Jornada: refere-se à jornada máxima em que o motorista 

pode realizar por dia. Estabeleceu-se o valor máximo de 10 hora por dia, 

sendo 8 horas da jornada normal mais 2 horas extras; 

iii. Diário de Bordo: refere-se às informações em que o motorista insere no 

sistema de controle de jornada. Estabeleceu-se que não pode ocorrer 

nenhum erro no repasse dessas informações, ou seja, o motorista perde 

o valor correspondente ao peso desse item sempre que errar ao fornecer 

alguma informação no diário de bordo; 

iv. Utilização Correta do Aplicativo do Cliente: refere-se à medição da 

quantidade de ocorrências pelo uso indevido, ou o envio de informações 

não verdadeiras no aplicativo fornecido pelo cliente para o monitoramento 

da viagem e de sua carga. Estabeleceu-se que não pode ocorrer 

nenhuma ocorrência, ou seja, o motorista perde o valor correspondente 

ao peso desse item sempre que for registrada alguma ocorrência pelo uso 

indevido do aplicativo; 

v. Reclamação de Clientes: refere-se à quantidade de reclamações de 

clientes que o motorista pode ter no mês. Estabeleceu-se que não pode 

ocorrer nenhuma reclamação, ou seja, o motorista perde o valor 

correspondente ao peso desse item sempre que for registrada alguma 

reclamação contra ele; 

vi. Sinistro em Geral: refere-se à quantidade de qualquer tipo de sinistro ou 

avaria, seja no veículo ou na carga. Estabeleceu-se que não pode ocorrer 

nenhum registro de sinistro, ou seja, o motorista perde o valor 

correspondente ao peso desse item sempre que for registrado algum tipo 

de sinistro no equipamento ou mercadoria sob sua responsabilidade; 

vii. Infração de Trânsito: refere-se à quantidade de infrações de trânsito 

cometida pelo motorista em questão. Estabeleceu-se que não pode 

ocorrer nenhuma infração de trânsito, ou seja, o motorista perde o valor 

correspondente ao peso desse item sempre que for identifica alguma 

autuação de trânsito do veículo sob sua responsabilidade. 
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Para isso, definiu-se o valor máximo dessa bonificação como sendo de R$200,00 

e o seguinte critério de peso para cada item avaliado: 

DESCRIÇÃO META/LIMITE PESO 

OCIOSIDADE 
*MÁX PERMITIDO – (H/MÊS) * 

30:00 40 

HORÁRIO LIMITE JORNADA 
*MÁX PERMITIDO * 

10:00 10 

DIÁRIO DE BORDO 0 15 

UTILIZAÇÃO CORRETO DO 
APLICATIVO DO CLIENTE 

0 10 

RECLAMAÇÕES CLIENTES 0 5 

SINISTROS EM GERAL 0 10 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 0 10 

TOTAL PONTOS 100 

 

Por exemplo, um determinado motorista obteve a seguinte tabela de avaliação: 

DESCRIÇÃO META/LIMITE PESO  Medição Peso 

OCIOSIDADE 
*MÁX PERMITIDO – (H/MÊS) * 

30:00 40 
 

15:00 40 

HORÁRIO LIMITE JORNADA 
*MÁX PERMITIDO * 

10:00 10 
 

10:00 10 

DIÁRIO DE BORDO 0 15  1 0 

UTILIZAÇÃO CORRETO DO 
APLICATIVO DO CLIENTE 

0 10 
 

1 0 

RECLAMAÇÕES CLIENTES 0 5  0 5 

SINISTROS EM GERAL 0 10  0 10 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 0 10  0 10 

TOTAL PONTOS 100   Total  ➔  75% 

Logo, o motorista analisado receberá 75% do valor da bonificação, ou seja, 

R$150,00.  
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5 INVESTIMENTO FINANCEIRO 

Para colocar em prática as aplicações descritas nesse projeto, foi possível 

realizar as seguintes estimativas financeiras em cada uma delas. 

5.1 Planilha Financeira – Prêmio “Boa Ideia” 

Descrição Valor Mínimo Valor Máximo 

Premiação ao vencedor - 14º Salário R$ 1.100,00 R$ 10.000,00 

Cerimônia - Aluguel local R$ 500,00 R$ 1.000,00 

Cerimônia - coffee break para 50 pessoas R$ 500,00 R$ 750,00 

Divulgação do vencedor e da "Boa Ideia" R$ 100,00 R$ 1.500,00 

Total R$ 2.200,00 R$ 13.250,00 

5.2 Planilha Financeira – Celebrando Conquistas 

Descrição Valor Mínimo Valor Máximo 

Divulgação do motivo da celebração R$ 100,00 R$ 500,00 

Cerimônia - coffee break para 50 pessoas R$ 500,00 R$ 750,00 

Total R$ 600,00 R$ 1.250,00 



 

 

 

 

 
Página 27 

5.3 Planilha Financeira – Remuneração Variável de Motoristas 

Descrição Valor Mínimo Valor Máximo 

Salário Base R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Bônus km rodado R$ 0,00 R$ 1.750,00 

Bônus velocidade e média R$ 0,00 R$ 500,00 

Bônus procedimento R$ 0,00 R$ 200,00 

INSS -R$ 163,50 -R$ 474,29 

IR R$ 0,00 -R$ 258,35 

FGTS R$ 160,00 R$ 356,00 

Total R$ 1.996,50 R$ 4.073,36 
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6 CENÁRIO FUTURO 

A necessidade da mão de obra operacional está presente no cotidiano de 

qualquer organização e, mediante a esta realidade, a Confederação Nacional do 

Transporte (CNT), juntamente com o SEST SENAT e NTC&Logística 

(COMJOVEM), tem se envolvido com essa temática ao realizar ações com o 

objetivo de buscar soluções para a falta de mão de obra, além de qualificação e 

formação de profissionais para o setor do TRC. 

As ações farão que, em médio e longo prazo, as empresas do setor possam ter 

melhores expectativas de resultados, se comparadas ao momento atual, 

desenvolvendo a valorização de seus profissionais. E, essa valorização, se 

refletirá, de forma positiva, nos “gargalos” atuais como a alta no preço de 

combustível, falta de pneus e outros custos inerentes à mão de obra operacional, 

trazendo benefícios para ambas as partes, colaboradores e empresas, 

melhorando o sentimento de pertencimento e servindo de exemplo para que não 

somente as empresas de forma isolada façam suas ações, mas todo o setor. 

Citando novamente Ricardo Nobrega da Silva, “não existe uma fórmula mágica 

para que os colaboradores tenham um sentimento de pertencimento genuíno. 
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Essa é uma construção diária e evolutiva, que prioriza os ganhos, considerando 

o desejo de permanência na empresa”.  
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ANEXO 

A seguir, é descrito um modelo de anexo contratual para embasar legalmente a 

metodologia de remuneração variável aos motoristas. 

Exemplo: 

Nos termos do contrato de trabalho firmado entre a EMPRESA, CNPJ 
00.000.000/0000-00, com sede em endereço completo, e o EMPREGADO, 
nacionalidade, estado civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.000.000-00, 
portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº 000000, série 0000-
UF, residente e domiciliado endereço completo, acordam os contratantes que os 
parâmetros utilizados para o cálculo/cômputo do complemento salarial, intitulado 
prêmio de desempenho individual, para os empregados que não possuírem no 
período da apuração, histórico de indisciplina, reclamação de clientes ou 
prejuízos causados à empresa, serão os seguintes:   

1. Bônus Velocidade e Média 

Para atendimento deste bônus, não deverá ocorrer nenhum evento acima do 
limite de velocidade máxima permitida (80km/h) e também o atendimento da 
meta mínima de MÉDIA (2,10 km/L). 

Atendido os requisitos mínimos citados acima, o motorista alcançará o prêmio 
mínimo para este bônus no valor de R$ 200,00.  A partir deste, serão acrescidos 
os valores de acordo com a evolução das médias.  

MÉDIA VALOR (R$) TOTAL BÔNUS  

2,20 até 2,29  R$ 100,00   R$ 300,00  

2,30 até 2,39  R$ 200,00   R$ 400,00  

≥ 2,40   R$ 300,00   R$ 500,00  

O não cumprimento do limite máximo de velocidade ou da média 
automaticamente anulará o pagamento do bônus. 
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O valor máximo que poderá ser alcançado neste bônus é de R$ 500,00. 

 

2. Bônus Procedimentos 

Para cumprimento deste bônus, o motorista deverá atender as METAS/ LIMITES 
estabelecidos. Cada item avaliado tem um peso e a soma de todos os itens 
totaliza 100 pontos. No caso de não atendimento de algum dos itens, o avaliado 
perderá o peso equivalente ao item não atendido. Ao final da avaliação serão 
somados os pontos alcançados e o valor a ser pago será proporcional ao total 
de pontos obtidos. 

 

VALORES DAS METAS/LIMITES E SEUS RESPECTIVOS PESOS 

DESCRIÇÃO META/LIMITE PESO 

OCIOSIDADE 
*MÁX PERMITIDO – (H/MÊS) * 

30:00 40 

HORÁRIO LIMITE JORNADA 
*MÁX PERMITIDO * 

10:00 10 

DIÁRIO DE BORDO 0 15 

UTILIZAÇÃO CORRETO DO 
APLICATIVO DO CLIENTE 

0 10 

RECLAMAÇÕES CLIENTES 0 5 

SINISTROS EM GERAL 0 10 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 0 10 

TOTAL PONTOS 100 

 

O valor máximo que poderá ser alcançado neste bônus é de R$ 200,00. 
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RESUMO GERAL DAS METAS / LIMITES E OS DOS VALORES DOS BÔNUS 

METAS E LIMITES VALORES  TIPO VALOR 

VELOCIDADE MÁXIMA 
PERMITIDA (KM/H) 

80  
BÔNUS KM RODADO 
(por km excedente a 

meta) 
R$ 0,25 

KM RODADO 
(META MINIMA) 

8.000  BÔNUS VELOCIDADE E 
MEDIA 

R$ 500,00 

OCIOSIDADE DO 
VEÍCULO 

* MÁX PERMITIDO * 
(H/MÊS) 

30:00:00  BÔNUS 
PROCEDIMENTOS 

R$ 200,00 

MÉDIA * META MINIMA 
* (KM/L) 

2,1    

HORARIO LIMITE 
JORNADA 

(MÁX PERMITIDO) 
10:00    

DIARIO DE BORDO 0    

APLICATIVO CLIENTE 0    

RECLAMAÇÃO 
CLIENTES 

0    

SINISTRO 0    

INFRAÇÕES DE 
TRÂNSITO 

0    

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente 
anexo, em duas vias de igual teor. 

Local/UF, dia / mês / ano. 

 

__________________________ 
Representante da Empresa 
 
 

__________________________ 
Empregado 

 


