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" Sonhos determinam o que você quer.
Ação determina o que você conquista.”
(Aldo Novak)

RESUMO
O presente estudo de caso, visa a identificação dos fatores que dificultam as
atividades profissionais do transportador autônomo de carga. Este estudo parte de
uma revisão sistemática da literatura e grupo focal, na busca do entendimento sobre
as dimensões e os fatores existentes dentro de cada uma destas dimensões. Após
esta identificação pode-se criar um questionário sobre a importância e satisfação do
transportador autônomo de carga frente a cada um destes elementos. A partir dos
questionários respondidos por 215 caminhoneiros, sobre 12 fatores, identificou-se que
a qualidade das rodovias brasileiras, a segurança nas rodovias e valores base ou
tabela para auxiliar no cálculo do preço do frete são os 3 principais elementos
dificultadores da atividade destes profissionais. Além disto, este trabalho realizou
entrevistas com especialistas do setor do transporte, para construção e validação de
uma estrutura sistêmica que identificasse os pontos de alavancagem destes fatores,
para então, sugerir um plano de ação que melhorasse ou mitigasse estes fatores.
Concluiu-se com este trabalho que o Transportador rodoviário autônomo de carga,
precisa de instrução e conhecimento para melhorar seus rendimentos, além da
colaboração de toda a sociedade no bom uso das rodovias e, ainda, um olhar do
governo para esse setor.

Palavras-chave: Transporte de carga, Autônomo, Caminhoneiro, Serviço de
transporte.
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1 INTRODUÇÃO
Dentro da cadeia logística, está estabelecida a logística de abastecimento, que
consiste no aprovisionamento desta cadeia, através do transporte de matéria-prima
para um processo produtivo ou o transporte de produtos acabados para o consumidor
final. (KLIPPEL, 2014). O foco da logística de abastecimento é a disponibilização dos
bens demandados no instante e local da solicitação, primando pelo atendimento ao
nível de serviço exigido pelo contratante obtendo o menor custo possível. (KLIPPEL,
2014). Neste sentido Rodrigues (2007) afirma que, em países desenvolvidos, o
transporte de carga extenua mais da metade dos custos logísticos de uma operação.
Este

autor

afirma,

também,

que

o

transporte

de

cargas

responde

por

aproximadamente 10% do Produto Nacional Bruto, atraindo os olhares de muitos
contratantes deste serviço que visam, a todo momento, alternativas que ajudem na
redução dos custos com transporte.
Em uma cadeia logística a tarefa de transportar os bens é vital, visto que as
empresas não se mantem sem o transporte de suas matérias primas ou a entrega dos
produtos acabados ao seu consumidor. (RODRIGUEZ, C. M. T., GRANEMANN S.,
1997) O transporte realizado pelo modal rodoviário é o único que permite uma ligação
porta-a-porta (door-to-door), podendo entregar a carga transportada diretamente ao
demandante e é, ocasionalmente, utilizado como complemento aos demais modais
de transporte devido a esta característica. (KLIPPEL, 2014).
Segundo Lopez (2000) o modal mais recomendado para o transporte de bens
no Brasil é o rodoviário. Para a construção desta afirmação o autor considera a
velocidade, a capacidade, a disponibilidade, a confiabilidade e outros requisitos de
avaliação em comparação com outros modais. Esta afirmação corrobora com Wanke
(2012), Machado et al. (2000) e ANTT (2015) que afirmam que a extensa malha
rodoviária, a oferta de diferentes tipos de veículo e o baixo valor de instalação, entre
outras características, fazem do modal rodoviário o mais vantajoso e responsável por
60% do transporte de carga no país.
No transporte rodoviário de carga são utilizados, principalmente, veículos
pesados, destacando-se os caminhões, as carretas, as cegonheiras e outros modelos
pesados, utilizados para diferentes aplicações de acordo com as necessidades da
carga. (KLIPPEL, 2014). No Brasil transitam hoje aproximadamente 1,9 milhões de
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veículos pesados de carga por ano, sendo 790.195 destes veículos registrados em
nome de transportadores autônomos (ANTT, 2017), como demonstra a tabela 1.
Como proprietários da frota brasileira de caminhões pode-se destacar as
Empresas de Transporte de Carga- ETC e Transportadores Autônomos de Carga –
TAC, agregados a uma Cooperativa de Transporte de Carga- CTC ou não
(ANTT,2015). Observa-se, ainda, os transportadores de carga própria (pessoas físicas
ou jurídicas) e os transportadores irregulares, que não se encontram registrados junto
a Agência Nacional de Transporte Terrestre através do RNTRC- Registro Nacional do
Transportador Rodoviário de Carga. (ANTT,2015).
Atualmente existem 573.337 transportadores rodoviários de carga com
RNTRC, destes 450.717 são autônomos representando um total de 78,61% dos
cadastros. (ANTT,2017). Os autônomos são em sua maioria do sexo masculino,
apenas 0,3% dos transportadores autônomos são mulheres. (CNT, 2016) A idade
média do trabalhador neste setor é de 45,7 anos, seu faturamento bruto médio mensal
e renda liquida mensal são respectivamente R$13.774,84 e R$4.113,31, rodando em
média 9.344,7km /mês. (CNT, 2016).
Tabela 1 - Frota Brasileira registrada no RNTRC por tipo de veículo
(continua)

Número de

Número de

Número de

veículos

veículos

veículos

registrados

registrados

registrados

em nome de

em nome

em nome

TAC

de ETC

de CTC

Caminhão leve

106.989

56.296

1.027

164.312

Caminhão Simples

327.039

244.948

3.738

575.725

Caminhão trator

136.082

314.725

7.359

458.166

Tipo de Veículo

Total
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(conclusão)

Número de

Número de

Número de

veículos

veículos

veículos

registrados

registrados

registrados

em nome de

em nome

em nome

TAC

de ETC

de CTC

778

2.330

58

3.166

Caminhonete / Furgão

66.182

32.116

297

98.595

Reboque

9.451

30.246

235

39.932

Semi-reboque

115.540

466.067

8.757

590.364

Bitrem

421

1.562

76

2.059

155

1.327

12

1.494

Utilitário Leve

26.534

11.939

165

38.638

Veículo op. de apoio

1.024

1.604

8

2.636

Total

790.195

1.163.160

21.732

1.975.087

Tipo de Veículo

Caminhão trator
especial

Semi-reboque
especial

Total

Fonte: Adaptado de ANTT (2017).

No Brasil o transporte autônomo de carga vem perdendo forças para as
empresas, visto que o número de veículos em nome de TACs vem diminuindo em
relação ao número de veículos em nome de empresas de transporte de carga. (ANTT,
2017). Em 2011 os autônomos detinham pouco mais que 46% da frota total de
veículos

cadastrados

no

RNTRC

atualmente

este

percentual

caiu

para

aproximadamente 40%, apesar de o somatório do número de autônomos e empresas
cadastradas permanecer praticamente constante. (ANTT ,2017)
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Paralelamente a incessante busca dos contratantes na redução dos custos
logísticos, ocorrem baixos preços praticados pelos transportadores contratados,
geralmente, valores estes, impostos pelo contratante (ARAÚJO et al., 2014). Os
caminhoneiros perpetram preços abaixo do ideal sob a ótica econômico financeira,
gerando receitas insuficientes. (ANTT,2012). Esta prática, dos baixos preços, provoca
a incapacidade de renovação de frota, pouca manutenção dos veículos, mais
necessidade de trabalho e, portanto, jornadas excessivas, sobrecarga dos veículos,
alto número de acidentes, inadimplência fiscal, dentre muitos outros impactos
negativos à sociedade. (ANTT,2012).
Segundo Botelho (2011), além da prática do preço baixo o transportador
autônomo de carga fica pressionado ao cometimento de um estilo de vida pouco
aconselhado expondo-se a um ritmo de trabalho intenso, na maioria das vezes com
prazos curtos e horários de entregas inexequível. Botelho (2011) afirma, ainda, que
estes fatores têm obrigado o caminhoneiro autônomo a dormir na cabine do caminhão,
sem segurança ou conforto, tendo uma alimentação inadequada, desenvolvendo
desgaste físico-mental e emocional-afetivo. Estes fatores acabam interferindo
negativamente em sua qualidade de vida e, consequentemente, seu trabalho.
Considerando este contexto o foco deste trabalho fica direcionado
especificamente para o transportador rodoviário autônomo de carga e as dificuldades
na execução de sua atividade, visando apresentar uma discussão sobre as barreiras
que dificultam o TAC de agregar valor como um elo, entre o produtor e o consumidor
na cadeia logística.
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA
As pesquisas feitas por Gibson, Rutner e Keller (2002) evidenciam que o custo
do transporte é o item mais importante quando consideradas parcerias com
transportadores

e

tanto

contratante

quanto

os

contratados

mostraram-se

extremamente insatisfeitos com este quesito. Outras pesquisas afirmam que o quesito
gerador de insatisfação em ambas as partes seria o não cumprimento de acordos e
prazos. (HOPKINS et al.,1993).
Nas pesquisas realizadas por Mentzer et. al (2001) 9 dimensões foram
evidenciadas no que diz respeito a qualidade dos serviços logísticos, a saber:
qualidade de contato do pessoal, quantidade de pedidos, qualidade da informação,
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procedimentos de pedidos, precisão da ordem, condição do pedido, qualidade da
ordem, manipulação de discrepância de ordens e pontualidade. Mentzer et. al (2001)
afirma que as dimensões aventadas representam a opinião se usuários de serviços
logístico como um todo, incluindo o transporte de carga. Outros autores evidenciam o
tempo médio de entrega (velocidade), a variabilidade do tempo de entrega
(consistência), a capacitação, a disponibilidade e a frequência como ferramentas de
avaliação da qualidade de serviços realizados pelos diferentes modais de transporte
(COYLE, BARDI e NOVACK, 1994; BOWERSOX e CLOSS,1996).
Fleury (2003) distingue 4 fatores que desafiam a qualidade do serviço
transportador autônomo de carga no modal rodoviário. Para este autor os principais
fatores são: idade avançada da frota e incapacidade de renovação, a fragmentação
do setor e expectativas de serviço, insegurança e desregulamentação das relações
de trabalho. Apesar de poucos estudos sobre o tema, a fragmentação do transporte
rodoviário de carga, entre os proprietários dos veículos, empresas e embarcadores,
tem um impacto importante na relação entre o contratante do transporte e o contratado
para a realização do serviço. (WANKE,2012). Além disto, esta fragmentação, infere
impacto direto nas expectativas e percepções sobre a qualidade dos serviços
prestados (WANKE,2012).
De acordo com WANKE (2012) as principais dimensões responsáveis pelo
julgamento de um serviço de qualidade por parte dos contratantes do TAC são:
a) Sinergia: Diz respeito a capacidade do transportador interagir e sugerir
melhorias além da prestação de serviço em si;
b) Confiabilidade: é a tradução do desempenho do transportador em realizar
nada diferente do que foi contratado;
c) Gerenciamento de

riscos:

é o ato de o transportador minimizar ou

evitar fatos que possam trazer prejuízo ao transportador;
d) Qualificadores: requisitos mínimos que o transportador deve ter para a sua
contratação efetivada pelo embarcador.
Para Mentzer; Flint; Hult, (2001) diferentes clientes dos serviços logísticos,
como um todo, enfatizam as mais variadas dimensões como importantes nesta
relação dificultando um entendimento único. Os artigos sobre o transporte rodoviário
de carga, acima citados, não falam especificamente do transportador autônomo de
carga, além de não convergirem para uma mesma resposta no que diz respeito as
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dimensões que mais impactam na qualidade e satisfação no serviço prestado por este
profissional, reforçando as afirmações de Mentzer; Flint; Hult, (2001).
Segundo Ranjbar et al. (2016) qualquer ação que vise melhorar a situação de
vida do transportador autônomo de carga requer uma pesquisa sobre a perspectiva e
compreensão do próprio transportador. Após explicitar a importância do transportador
autônomo para o setor de transporte de carga no Brasil, paralelamente à falta de
acordo entre os autores sobre aos fatores dificultadores para as atividades do TAC,
evidencia-se a necessidade de um estudo voltado para a identificação desses fatores
e os motivos que impedem este trabalhador a melhorar a qualidade de vida, segurança
nas rodovias, custo do transporte e por consequência agregar valor ao seu serviço.
Desse modo, a questão de pesquisa deste trabalho é a seguinte: Quais os
principais fatores que afetam o transporte autônomo de carga no que tange a
qualidade de vida do trabalhador deste setor, a segurança, os custos da operação e
a agregação de valor ao serviço prestado sob a ótica do transportador?
1.2 OBJETIVOS
A seguir estão listados os objetivos, principal e específicos, utilizados na
condução deste trabalho.
1.2.1 Objetivo geral
Este trabalho objetiva analisar sistemicamente, os fatores que dificultam, a
agregação de valor, a segurança e os custos da operação no trabalho do transportador
rodoviário autônomo de cargas, bem como sua qualidade de vida.
1.2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste estudo são:
a) Analisar as dimensões que influenciam o trabalho do transportador
rodoviário de carga e destacar fatores importantes em cada dimensão;
b) Identificar os fatores de maior satisfação e importância para o
transportador autônomo de carga, em sua atividade profissional.
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c) Traçar

padrões

de

comportamento

e

modelos

mentais

dos

transportadores rodoviários autônomos de carga sobre agregação de
valor no transporte rodoviário de carga;
d) Apresentar um plano de ação para mitigar os fatores que dificultam a
agregação de valor e a melhor qualidade de vida dos trabalhadores
autônomos no setor de transporte;
1.3 JUSTIFICATIVA
Este item visa apresentar as justificativas, empresariais e acadêmicas para a
realização desta pesquisa.
1.3.1 Empresarial
CNT (2014) afirma, que para o desenvolvimento do setor, o transporte brasileiro
precisa de estudos realizados sob a perspectiva dos trabalhadores desta área, assim,
contribuindo para inibição dos gargalos que nutrem a ineficiência da logística no Brasil.
De acordo com Andrade (2014) o transporte de carga no Brasil possui três principais
e graves problemas. O maior deles é a falta de investimento, visto que apenas 1% do
investimento necessário foi aplicado no setor. Andrade (2014) destaca também a
necessidade de redução na burocracia e a falta de uma visão sistêmica do todo. Para
Andrade (2014) as soluções para os problemas enfrentador pelo setor de transporte
brasileiro estão resumidas a uma visão sistêmica de toda a estrutura que envolve o
transporte de carga.
Além da necessidade de estudos sistêmico voltado para identificação dos
problemas do setor é necessário destacar a pertinência de um trabalho realizado
apenas com transportadores autônomos. No que diz respeito aos transportes
remunerados de carga, os estudos tendem a tratar o transporte rodoviário de carga
como um único bloco, sem separar os diferentes atores (TAC, ETC E CTC) desse
setor. Desta forma, trazendo o risco de confundir diversas variáveis importantes para
as melhorias no serviço e na qualidade de vida dos profissionais atuantes nesta área.
Assim, este trabalho contribui para uma visão mais focada nos profissionais
autônomos, ajudando na identificação de problemas percebidos, mas pouco
explorados. A presente monografia pode servir como base para novos estudos
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exploratórios sobre melhorias nas atividades realizadas por estes profissionais e,
ainda, como base para a criação de novas políticas de trabalho para a categoria,
criação de uma legislação mais específica e identificação de possíveis áreas de
atuação para melhoria da relação entre o TAC, sociedade, governo e empresas.
1.3.2 Acadêmica
Apesar do número de trabalhos acadêmicos publicados cujo tema central seja
o modal rodoviário, a logística de transporte, ou ainda, o transporte rodoviário de
carga, poucos trabalhos fazem diferenciação e dão destaque ao transportador
autônomo de carga. O conhecimento abarcado neste trabalho servirá como material
de consulta para futuros projetos. Tais projetos podem ser, inclusive, desenvolvidos a
partir dos dados obtidos com esta pesquisa. Tal afirmação baseia-se na peculiaridade
deste estudo, demonstrada através da Revisão Sistemática da Literatura realizada
nos moldes, sugeridos por Morandi e Camargo (2015) seguindo os passos
demonstrados na figura 1.
Figura 1 - Modelo para revisão sistemática da literatura

Fonte: Adaptado de Morandi e Camargo (2015, p.146)

Seguindo os apontamentos feitos por Morandi e Camargo (2015) esta revisão
partiu da identificação de 7 stakeholders do processo, incluindo entre eles, 3
transportadores autônomos rodoviários de carga, 3 diretores de entidades
representativas da classe e 1 contratante deste serviço. Em determinado momento
usou-se de consultoria da Bibliotecária responsável pelo acervo na Biblioteca Aylmer
Chieppe do transporte localizada em Brasília/DF podendo a mesma figurar como
integrante deste grupo.
Após conhecer as partes interessadas partiu-se para a identificação das
possíveis palavras-chaves para a busca de material. Estas palavras-chaves préselecionadas foram apresentadas pessoalmente para 4 e enviadas através de e-mail

23

para 3 dos 7 stakeholder, com o intuito de submetê-las a validação. Aproveitou-se a
mesma correspondência para solicitar sugestões de outras possíveis palavras-chaves
não identificadas inicialmente (apêndice A). Das pessoas consultadas 6 tiveram
interesse em participar, garantindo 85% de retorno. As palavras consideradas mais
relevantes foram: Transportador rodoviário autônomo de carga, Autonomous truck
driver, Qualidade no serviço Logístico, Logistic service quality, Satisfação do serviço
logístico, Satisfaction in the logistics service, Caminhoneiro autônomo.
Como ponto de partida da R.S.L. deve-se definir um tema central, após esta
etapa deve-se definir um escopo da pesquisa a partir de um framework conceitual
(esqueleto da pesquisa) e posteriormente a equipe de trabalho. (MORANDI;
CAMARGO, 2015). O tema central deste trabalho são os fatores que dificultam a
agregação de valor no transporte rodoviário autônomo de carga, do ponto de vista do
TAC. Esta revisão ocorrerá por meio de pesquisa configurativa e a escolha da equipe
de trabalho foi uma etapa desconsiderada, pois, sendo uma monografia este trabalho
foi realizado apenas pela autora.
Na etapa descrita como estratégia de busca tem-se por objetivo definir as
orientações e filtragens sob o qual serão julgados os documentos encontrados.
(MORANDI; CAMARGO, 2015). Os critérios de inclusão e exclusão para a busca de
documentos estão descritos no quadro 1.
Quadro 1 - Critérios de inclusão e exclusão da pesquisa.
Critérios de busca
Exclusão

Inclusão

Documentos que tratassem de estudos
voltados somente aos profissionais em
transporte rodoviário de carga contratados
por empresas (empregados fixos) e que
não pudessem ser ampliados aos

Artigos que tratassem com distinção
do transporte autônomo rodoviário de
carga

autônomos.
Documentos que apresentassem
Informações repetidas

pesquisas bem ou malsucedidas
relativas ao tema.
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Critérios de busca
Exclusão

Inclusão

Acesso ao documento

Documentos que apresentem
conceitos relativos ao tema.

Documentos que não atendessem aos

Documentos que abordassem o

critérios de inclusão

transporte de carga e/ou logística.

Fonte: Elaborado pela autora.

As palavras chave foram submetidas a busca em três fontes, são elas: Google
Acadêmico, EBSCOHost e Scielo a partir dos filtros apresentados no quadro 2.
Quadro 2 - Fontes de busca e filtros
Fontes de
busca

Banco de dados

Idiomas

Tipos de
documento

Abrangência

Academic Search
EBSCO
host

complete; Business
Source Complete;
Academic Search

Português
e inglês

Artigos

Nacional e
Internacional

Premier.
Google
acadêmico
Scielo

-

-

Português
e inglês
Português
e inglês

Artigos

Artigos

Nacional e
Internacional
Nacional e
Internacional

Fonte: Elaborado pela autora.

O quadro 3 apresenta os resultados oriundos da pesquisa realizada nos três
portais acima mencionados.
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na íntegra

Artigos lidos

inspecionados

Artigos

Analisados

Abstracts

retornados

Resultados

Quadro 3 - Resultado da pesquisa nos portais

Termo

Fonte

Transportador rodoviário
autônomo de carga

EBSCO
host

53

2

1

1

Transportador rodoviário
autônomo de carga

Google
acadêmico

0

0

0

0

Transportador rodoviário
autônomo de carga

Scielo

0

0

0

0

Autonomous truck driver

EBSCO
host

1

1

1

1

Autonomous truck driver

Google
acadêmico

36

3

3

3

Autonomous truck driver

Scielo

1

1

0

0

Qualidade no serviço
Logístico

EBSCO
host

0

0

0

0

Qualidade no serviço
Logístico

Google
acadêmico

14

7

5

4

Qualidade no serviço
Logístico

Scielo

0

0

0

0

Logistic service quality

EBSCO
host

2

2

0

0

Logistic service quality

Google
acadêmico

7

4

3

2

Logistic service quality

Scielo

1

1

1

1

Satisfação do serviço
logístico

EBSCO
host

0

0

0

0

Satisfação do serviço
logístico

Google
acadêmico

5

1

1

1

na íntegra

Artigos lidos

inspecionados

Artigos

Analisados

Abstracts

retornados

Resultados
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Termo

Fonte

Satisfação do serviço
logístico

Scielo

3

1

1

0

Satisfaction in the logistics
service

EBSCO
host

1

0

0

0

Satisfaction in the logistics
service

Google
acadêmico

1

1

1

1

Satisfaction in the logistics
service

Scielo

6

3

3

1

Caminhoneiro autônomo

EBSCO
host

0

0

Caminhoneiro autônomo

Google
acadêmico

77

15

12

10

Caminhoneiro autônomo

Scielo

0

0

0

0

0

Fonte: Elaborado pela autora.

Ao todo foram encontrados 210 documentos considerando os critérios de
inclusão e exclusão, foram analisados 44 resumos, realizada a leitura inspecional de
33 e lidos integralmente 25 artigos sobre o tema. As referências citadas nos
documentos selecionados também foram utilizadas como referências bibliográficas
para esta monografia. Os 25 artigos mais relevantes para este estudo estão listados
no quadro 4.
Quadro 4 - Artigos relevantes oriundos da R.S.L.

nº:

1

Titulo:

Autores

Vínculos empregatícios,

Luna Gonçalves da Silva;

condições de trabalho e

Andréa Aparecida da Luz;

saúde entre motoristas de

Suleima Pedroza Vasconcelos;

caminhão.

Elaine Cristina Marqueze;

Ano

2016
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nº:

Titulo:

Autores

Ano

Claudia Roberta de Castro
Moreno.
Hussein Ranjbar; Hossein

2

Road Life Perspectives and

Karimi Moonaghi; Abbas

Experiences among Iranian

Heydari;

Truck Drivers: A Qualitative

Seyed Reza Mazlom; Laura

Study

Scurlock-Evans; Seyedeh

2016

Negar Assadi.
Logística sustentável:

3

Avaliação de estratégias de

Daniela Bacchi Bartholomeu;

redução das emissões de

Thiago Guilherme Péra; José

CO2 no transporte rodoviário

Vicente Caixeta-Filho.

2016

de cargas.
Knights of the Road: Safety,
4

Ethics, and the Professional
Truck Driver.

Matthew A. Douglas; Stephen
M. Swartz.

2015

Hábitos de vida e condições
5

de saúde dos caminhoneiros

Angélica Alessia; Márcia Keller

do Brasil: uma revisão da

Alves.

2015

literatura.
Cocriação de valor no
6

transporte rodoviário de carga
fracionada: um estudo de
caso.

Max Roberto da Silva; Igor
Roberto Borges ; Giancarlo
Medeiros Pereira;

2015

Miriam Borchardt; Miguel
Afonso Sellitto.

Driver Shortage and
7

Fluctuation: Occupational and

Rudolf O. Large; Tobias

Organizational Commitment of

Breitling; Nikolai Kramer.

Truck Drivers.

2014
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nº:

Titulo:
Custos e fretes praticados no
transporte rodoviário de

8

cargas: uma análise
comparativa entre autônomos
e empresas

9

Autores

Ano

Maria da Penha S. Araújo;
Renata Albergaria de Mello
Bandeira; Vania Barcellos

2014

Gouvea Campos.

Sono, estado nutricional e

Patrícia De Paris; Greice

hábitos de vida de

Grandi; Josiane Siviero;

caminhoneiros.

Fernanda Bissigo Pereira.

2013

Rafael Tonetto Alves; Nilton

10

Análise técnica e de custos do

Cesar Fiedler; Elizabeth Neire

transporte de madeira com

da Silva; Eduardo da Silva

diferentes composições

Lopes;

veiculares.

Flávio Cipriano de Assis do

2013

Carmo.
Um estudo sobre a
11

infraestrutura existente no

Ana Carolina Sarti Dias;

brasil para o Transporte de

Marialva Mota Ribeiro.

2013

cargas.
Mensuração de
12

externalidades do transporte

Newton de Castro

2012

Peter Fernandes Wanke

2012

de carga brasileiro.
Fatores de satisfação com o
13

uso de autônomos no
transporte rodoviário de
cargas.
Análise comparativa do perfil

14

empreendedor entre

Marcelo Jacober de Moraes;

motoristas autônomos e

Marcos Hashimoto; Tiago

funcionários no transporte

Zanett Albertini; Jair Sbaraini.

rodoviário de carga.

2012
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nº:

15

Titulo:
A qualidade do serviço de

Felipe Fonseca de Araújo; Hélio

logística como vantagem

Raymundo Ferreira Filho; José

competitiva: Uma pesquisa no

Otávio Magno Pires; Fabrício

mercado de iogurtes de

Quadros Borges; Sérgio Castro

Belém.

Gomes.

Profissão motorista de
16

caminhão: uma visão
(im)parcial.
Logística e transportes uma

17

Autores

discussão sobre a
terceirização e o os
prestadores de Serviços.

Ano

2012

Lúcio José Botelho; Lilian
Elizabeth Diesel; Jaira Freixiela
Adamczyk; Maria Terezinha

2011

Zeferino.
Priscilla Cristina Cabral Ribeiro;
Raphaela Iannarelli Martino de

2011

Freitas.

Transporte rodoviário de

18

cargas (TRC) no brasil:

Ricardo S. Martins; Sérgio

caracterização das

Silveira Martins; Osmar Vieira

organizações prestadoras de

Souza Filho.

2010

serviço e do negócio.
Atributos de satisfação e
19

lealdade em serviços
logísticos.
Satisfaction factors with the

20

use of self-employed people
in highway transportation.

21

22

O Transporte Rodoviário de
Carga e o Papel do BNDES.

Gérson Tontin; Ricardo
Zanchett.

Sidnei Franco; Peter Wanke;
Maria Fernanda Hijjar.

2010

2008

Simone Saisse Lopes; Marcelo
Porteiro Cardoso; Maurício

2008

Serrão Piccinini

Qualidade de vida de

José Carlos Souza; Teresa

caminhoneiros.

Paiva; Rubens Reimão.

2006
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nº:

Titulo:

Autores

Ano

Ilton Curty Leal Junior

2006

O transporte rodoviário de
23

produtos perigosos e os seus
impactos no meio ambiente.

24

25

Logística de transporte

Ana Maria Bencciveni Franzoni;
Sibele Moraes Miserani de

internacional.

2005

Freitas

Logistics Service Quality as a

John T. Mentzer; Daniel J. Flint;

Segment-Customized Process

G. Tomas M. Hult.

2001

Fonte: Elaborado pela autora.

Araújo et al. (2012), trazem em seu artigo, sob o título “A qualidade do serviço
de logística como vantagem competitiva: Uma pesquisa no mercado de iogurtes de
Belém”, uma pesquisa destacando o quanto a logística pode ser usada como fator
competitivo entre as empresas. Neste estudo os respondentes da pesquisa foram os
clientes da cadeia logística de uma empresa de distribuição de iogurtes, ou seja, os
varejistas. Igualmente feito por Franzoni et al. (2005) que trazem a importância da
logística para as empresas e as demais atividades, além do transporte,
compreendidos pela logística. Estes artigos trouxeram respostas positivas em relação
a sua questão de trabalho, afirmando que a logística é um fator importante na
diferenciação entre as empresas e que o transporte pode ser a atividade mais
importante a ser considerada na logística como um todo, visto que é a atividade de
maior custo. As conclusões trazidas por Araújo et al. (2012) e Franzoni et al. (2005),
reforçam a relevância da cadeia logística e seus componentes, incluindo a cadeia de
abastecimento, como vantagem competitiva.
Os autores Moraes et al. (2012), Ribeiro et al. (2011) e Martins et al. (2010),
trazem a caracterização da atividade de transporte rodoviário de carga e dos
profissionais atuantes nesta área. O artigo “Análise comparativa do perfil
empreendedor entre motoristas autônomos e funcionários no transporte rodoviário de
carga” apresenta uma pesquisa sobre o perfil empreendedor de autônomos,
profissionais contratados e transportadores agregados á empresas do setor. Nos
artigos “Logística e transportes uma discussão sobre a terceirização e o os
prestadores de Serviços” e “Transporte rodoviário de cargas (TRC) no brasil:
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caracterização das organizações prestadoras de serviço e do negócio”, encontram-se
estudos sobre a terceirização do transporte. Além disso apresentam a característica
de outros elementos da logística, sendo eles concorrentes do transportador ou não, e
um estudo sobre as características atuais do setor e a competitividade neste mercado.
Os artigos escritos por Silva et al. (2016), Alessia e Alves (2015), Paris et al.
(2013) e Souza et al. (2006) mostram estudos sobre a saúde, bem-estar físico e
mental e qualidade de vida dos transportadores de carga. Dentre estes estudos
apenas o artigo 1, “Vínculos empregatícios, condições de trabalho e saúde entre
motoristas de caminhão”, fez distinção entre autônomos e transportadores
contratados, em suas pesquisas. Dois artigos destacaram a necessidade de atenção
a infraestrutura nas rodovias e postos de paradas e outros dois destacaram a falta de
regulamentação da categoria. Porém os 4 autores (Silva et al., 2016; Alessia et al.,
2015; Paris et al. 2013; Souza et al. 2006) destacaram negativamente as condições
de vida e saúde dos profissionais rodoviários em suas conclusões.
Ranjbar et al. (2016), Douglas e Swartz (2015), Large et al. (2014) e Botelho et
al. (2011) apresentam, em seus artigos, conceitos relativos a ética do profissional,
convívio com a sociedade e bem-estar. O artigo “Road Life Perspectives and
Experiences among Iranian Truck Drivers: A Qualitative Study” traz um importante
estudo sobre a participação das famílias e da sociedade na vida destes trabalhadores
e mostra como essa relação influencia em sua qualidade de vida. O artigo “Knights of
the Road: Safety, Ethics, and the Professional Truck Driver”, contribui com conclusões
sobre a ética destes profissionais e as influências externas nas tomadas de decisões
em relação a sua segurança. No artigo escrito por Large et al. (2014), foram
encontradas informações sobre o apoio organizacional e motivação dos profissionais
desta área, assunto este também tratado por Botelho et al. (2011), juntamente com as
mudanças ocorridas na atividade nos últimos 50 anos.
Corroborando com a opinião de Silva et al. (2016) e Dias et al. (2013),
Bartholomeu et al. (2016) e Leal Junior (2006) concluem sobre a necessidade de
investimentos governamentais e infraestrutura. Porém, o tema principal dos escritos
por Bartholomeu et al. (2016) e Leal Junior (2006), é a relação do transporte rodoviário
e os possíveis impactos causados ao meio ambiente e citam a necessidade de
estudos aprofundados sobre a renovação e modernização da frota e a infraestrutura
das rodovias. Neste mesmo sentido Castro (2012), fala sobre os custos do impacto
ambiental e social gerado por este modal. Os trabalhos de Bartholomeu et al. (2016)
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e Leal Junior (2006), são limitados, enquanto referência para esta monografia, pois o
primeiro diz respeito apenas a emissão de CO2 em relação a mudança para o
combustível para o biodiesel, sem considerar outros fatores poluentes, e o segundo
artigo trata do transporte de produtos perigosos apenas na Via Dutra no estado de
São Paulo.
O artigo “Cocriação de valor no transporte rodoviário de carga fracionada: um
estudo de caso”, escrito por Silva et al. (2015), traz importantes conceitos para esta
monografia, principalmente no que tange as barreiras que impedem a criação de valor
nos serviços de transporte, visto que este artigo, faz diferenciação entre
transportadores, empresas e operadores logísticos em seus resultados. Outros
autores que trazem esta diferenciação são Wanke (2012) e Franco et al. (2008), pois
estudam os fatores de satisfação considerados na contratação de profissionais
autônomos do transporte colaborando na identificação das dimensões estudadas
nesta monografia.
Tontin e Zanchett (2010), Franco et al. (2018), e Mentzer et al. (2001) também
apontam conceitos sobre qualidade e satisfação nos serviços logísticos, porém de
forma mais ampla do que os artigos anteriormente citados, não diferenciando
autônomos e empresas, mas contribuindo da mesma forma para a escolha das
dimensões a serem estudadas. Os autores Tontin e Zanchett (2010), trazem, em seu
estudo, uma pesquisa do ponto de vista de clientes de uma empresa logística sobre
os fatores de satisfação e fidelização de seus clientes, enquanto Mentzer, Flint e Hult
(2001), trazem, nove fatores de diferenciação em qualidade de serviços logísticos para
as empresas de transporte.
Os autores Lopes et al. (2008), Alves et al. (2013) e Araújo et al. (2014),
apontam pesquisas sobre os custos envolvidos no transporte de carga, bem como a
relação entre os custos e preços praticados pelas empresas de transporte e os
autônomos. As autoras Araújo, Bandeira e Campos (2014), mostram que os preços
inferidos pelo contratante aos autônomos nem sempre o remuneram de forma
adequada a cobrir seus custos. Alves et al. (2013) apresenta modelos de custo de
transporte em determinada região e determinada carga, ficando limitado mediante as
necessidades desta monografia ao contrário de Lopes et al. (2008), que faz
diferenciação entre autônomos e empresas e traz estudos relevantes sobre a
renovação de frota, resultados financeiros e crédito.
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Enfim, os 25 autores analisados apresentaram contribuições para este trabalho,
mesmo que, alguns, de forma limitada. O entendimento e escolha das dimensões
estudadas nesta monografia só foi possível a partir desta revisão sistemática da
literatura, porém através desta revisão demonstra-se a escassez de trabalhos, que
apresentem o tema central escolhido, e por este motivo este trabalho torna-se
relevante.
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
A presente monografia está distribuída em 5 capítulos. O primeiro é introdutório
trazendo em seu conteúdo uma contextualização sobre o trabalho, uma definição para
problema estudado, os objetivos, geral e específico, deste trabalho, as justificativas,
empresarial e acadêmica, para a realização e a estruturação do mesmo.
O capítulo 2 aborda uma revisão bibliográfica sobre Serviços logísticos de
transporte, a qualidade destes serviços e as dimensões que interferem nessa
qualidade.
No terceiro capitulo estão descritos os procedimentos metodológicos utilizados
na realização deste trabalho. Este capitulo está baseado nas 7 etapas do Pêndulo de
Newton sugerido por Dresch et al. (2015). Posteriormente, no capitulo 4, estão
apresentados os resultados da pesquisa e discussões.
O capitulo 5 abarca as conclusões e considerações finais desta monografia,
bem como, sugestões para trabalhos futuros e limitações do projeto. Ao término dos
cinco capítulos estão as referências utilizadas e, ainda, anexados os apêndices
necessários para elaboração deste estudo.

34

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Nesta seção é apresentada a base teórica que norteou o desenvolvimento
desta monografia. Nela, são abordados conceitos sobre serviços logísticos de
transporte e, logo em seguida, sobre qualidade do serviço de transporte. Por fim, trata
sobre as dimensões que interferem na qualidade do serviço.
2.1 SERVIÇOS LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE
Serviço é um processo oferecido para solução de problemas, formado a partir
de um conjunto de atividades intangíveis construídas, basicamente, da interação entre
funcionários e clientes e da interação de recursos e sistemas. (GRÖNROOS, 2003).
Para Grönroos (2003), a entrega de um serviço de qualidade é considerada
determinante para uma estratégia bem-sucedida entre concorrentes.
O serviço logístico é um aglomerado de práticas necessárias para transportar
bens do produtor ao consumidor final, a partir dos condicionantes de capacidade e
tempo. (DAGANZO, 1996). Segundo Bowersox e Closs (2001) a logística é uma
ferramenta eficaz para a obtenção de um nível de atendimento desejado pelo
consumidor a partir do menor custo possível. Este custo se dá do somatório dos custos
individuais de todas as práticas integrantes da atividade logística, incluindo o serviço
de transporte. (BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J, 2001).
O serviço de transporte de carga consiste na coleta de bens na origem,
transferência destes bens para facilidades intermediárias ou terminais de carga,
separação, classificação, distribuição e entrega ao destino. (ALAMO; BRINATI,2006).
A finalidade da distribuição resume-se em levar no momento certo os itens certos,
com um nível de serviço desejado e preferencialmente com o mínimo custo.
(NOVAES, 2001). Grönroos (2013) afirma que uma empresa vende serviços
amarrados aos produtos pois para alguns produtos este pode ser o único diferencial
em relação aos seus concorrentes.
2.2 QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
A percepção da qualidade se dá durante o curso da prestação de serviço. A
cada momento da verdade o prestador tem uma nova oportunidade de deixar o cliente
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satisfeito ou não. Esta satisfação baseia-se na diferença entre a percepção do serviço
recebido e o serviço desejado. (FITZSIMMONS, 2014).
Para Fitzsimmons (2014), os clientes se utilizam de cinco dimensões para fazer
seu julgamento sobre a qualidade do serviço, listadas abaixo por ordem de
importância para o cliente:
a) Confiabilidade: é a propensão de executar o serviço solicitado sem erros
ou modificações, no prazo e conforme o acordado;
b) Receptividade: é a disposição de atender o cliente quando solicitado, sem
deixar o cliente esperando, assim evitando percepções negativas. Essa
percepção negativa se dá, principalmente, se esta espera gerada for por
motivos desconhecidos pelo cliente. A receptividade pode ser, também,
percebida na capacidade do prestador de recuperar o serviço com rapidez
em caso de falha, gerando percepções positivas;
c) Segurança: diz respeito à capacidade de transmitir confiança. Esta
segurança é transmitida pelas pessoas que prestam o serviço ao
demonstrar seu conhecimento sobre o assunto, respeito ao cliente e ao
serviço, cortesia no atendimento e seu empenho em demonstrar interesse
no que é importante para o contratante do serviço;
d) Empatia: vai além de demonstrar interesse no cliente. Trata-se de
demonstrar esforço em entende-lo e agrada-lo incluindo acessibilidade e
sensibilidade;
e) Aspectos tangíveis (tangibilidade): item importantíssimo na percepção do
cliente pois são evidências tangíveis dos cuidados que o prestador tem com
seus clientes. Traduz-se na aparência física do local de prestação do
serviço, suas ferramentas e pessoas.
Gibson, Rutner e Keller (2002), extraem de suas pesquisas que o custo é o item
mais relevante para a satisfação de ambas as partes de uma parceria do serviço de
transporte do tipo autônomo/empresa. Mais que isto, as pesquisas de Gibson, Rutner
e Keller (2002), afirmam que ambos, tanto autônomo, quanto empresa estão
insatisfeitos com a outra parte no que diz respeito ao controle, redução e eliminação
dos custos na operação de transporte rodoviário de carga.
Para Candido (2004) a grande oferta de transporte, juntamente com a idade
avançada da frota, deprecia o preço do serviço de frete. Para garantir o mínimo de
serviço necessário ao seu sustento o transportador submete-se a infringir leis como
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jornadas exageradas e sem descanso, excesso de peso, altas velocidades e baixa
frequência de manutenção dos veículos, o que deprecia ainda mais seu patrimônio e
reduz ainda mais o valor do serviço. (CANDIDO, 2004)
2.3 DIMENSÕES QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DO SERVIÇO
Esta seção apresenta uma revisão bibliográfica sobre a saúde e bem-estar do
caminhoneiro a infraestrutura de trabalho do mesmo, a qualidade de seu veículo a
gestão financeira e pessoal do transportador. Estas dimensões foram consideradas
pela autora e pelo grupo focal, a partir da Revisão sistemática da literatura, como
importantes na qualidade do serviço de transporte rodoviário autônomo de carga.
2.3.1 Saúde e bem-estar do caminhoneiro
Na opinião de Masson e Monteiro (2010), problemas relativos a condições de
saúde, trabalho e estilo de vida afetam sobremaneira os motoristas de caminhão. A
CNT(2016) afirma que o cansaço, e a distração do transportador autônomo de carga
estão entre os três principais causas de acidentes graves nas estradas. O
caminhoneiro é afetado pelo ritmo estressante do trabalho, o que contribui para o seu
desgaste físico, mental, emocional e afetivo, ocasionando problemas relacionados à
sua saúde e que afetam sua qualidade de vida. (MASSON; MONTEIRO, 2010).
No mesmo sentido, está a exposição do caminhoneiro a vulnerabilidades de
risco, ligados ao consumo de drogas e por apresentarem parceiras sexuais eventuais.
(ROCHA, 2008). Rocha (2008) indica alguns conceitos sobre vulnerabilidade,
classificando em:
a) vulnerabilidade individual: que diz respeito ao nível de conhecimento, do
indivíduo sobre seus problemas de saúde;
b) Vulnerabilidade social: trata sobre o nível de acesso do indivíduo ás
informações;
c) Vulnerabilidade programática: avalia os programas de controle de
enfermidades;
d) Vulnerabilidade cultural: dispõe sobre questões de valores e culturais dentre
os grupos integrantes à sociedade.
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Para Rocha (2008) os caminhoneiros também são tidos como vulneráveis em
razão da inserção de padrões machistas atribuídos aos homens em geral, e sobretudo
à classe de caminhoneiros. Contribui também para isso o fato de ficarem muitos dias
afastados de seus familiares. (ROCHA, 2008) Esta condição de vulnerabilidade é
favorecida, também, por fatores socioeconômicos, tais como dívidas pessoais, a crise
no segmento de transportes e imposições de entrega de cargas em curto prazo,
fazendo com que muitos caminhoneiros rodem nas estradas por mais de 18 horas
diariamente com vistas a cumprir prazos. (NASCIMENTO et al,, 2007). Para isso,
então, muitos fazem uso de anfetaminas e álcool de modo a reduzir a sonolência e
acalmar a ansiedade. (NASCIMENTO; NASCIMENTO; SILVA, 2007).
Na opinião de Ferraz (2005) tempo de permanência do caminhoneiro em casa
está diretamente relacionado à distância e às cargas a serem entregues. Esta
afirmação corrobora com Masson e Monteiro (2010) que destacam, que a profissão
de caminhoneiro, que assegura os meios de sustento do lar, tem particularidades que
levam o motorista a conviver pouco tempo com a família, viajando por longo tempo
sozinho, não podendo participar de confraternizações no ambiente familiar, tornandoo, invariavelmente, um profissional isolado.
2.3.2 Qualidade do veículo
Conforme levantamento realizado pela CNT(2016), é de 7,5 anos a média de
idade entre os caminhões pertencentes às empresas transportadoras. Em relação aos
pertencentes a autônomos, a média é de 16,9 anos de fabricação. (CNT,2016), São
caminhões que, em função da idade, poluem mais, têm uma maior tendência de
envolvimento em acidentes, além de solicitam mais manutenções, visto que
aproximadamente 50% da frota de veículos autônomos já tiveram o motor retificado
ou trocado. (CNT, 2013)
Segundo a FETROPAR (2016) a idade média alta traz problemas de
congestionamentos, alto consumo de combustíveis, afeta a produtividade do motorista
em razão das condições de falta de conforto e do baixo desempenho do veículo, além
dos altos índices de acidentes com o envolvimento desses veículos. O alto consumo
fica evidenciado, visto que 51% da produção de derivados de petróleo do pais é gasta
no setor de transporte, consumindo 28% da energia total do país, sendo 92% deste
consumo apenas com o transporte rodoviário. (Castro,2012).
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A dificuldade de renovação da frota é agravada, ainda mais, para os
autônomos, principalmente, pelas condições de mercado. (CNT, 2013) As pesquisas
da CNT (2013) sugerem, ainda , que medidas que melhorem a eficiência energética
dos caminhões de autônomos sejam aplicadas, visando uma melhor relação deste
transportador com o meio ambiente.
2.3.3 Infraestrutura de trabalho
A Lei nº 13.103, de março de 2015, conhecida como “Lei dos Caminhoneiros”,
trouxe luz ao regramento da jornada de trabalho e do tempo de direção (BRASIL,
2015). Segundo a referida Lei em seu art. 235-C: “A jornada diária de trabalho do
motorista profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até
2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo
coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias”. (BRASIL, 2015)
Segundo Barros (2011), entretanto, estudos realizados com caminhoneiros em
postos de combustível ou restaurantes à beira de estradas, evidenciaram que 2/3
trabalhavam na estrada nove horas ou mais por dia, sendo que metade desses por
mais de 12 horas. Em outro estudo do mesmo autor, 43% dos caminhoneiros
ultrapassavam a marca de 16h/dia na direção. Essa prática de trabalho pode colaborar
com os elevados níveis de sonolência excessiva diurna, com preponderância de 32%
a 46% e relação com a ocorrência de acidentes de trânsito. (BARROS,2011).
A Lei nº 13.103, de março de 2015, também trata sobre os locais de parada e
descanso. A existência desses locais, chamados de Pontos de Parada e Descanso
(PPD), tornam segura a parada do veículo assim como propiciam o repouso do
caminhoneiro, fundamental para o efetivo cumprimento da Lei. (BRASIL, 2015).
Porém a CNT (2016) afirma que para 63,3% dos caminhoneiros autônomos, nada
mudou na sua rotina de trabalho após a implantação da Lei dos caminhoneiros.
Apenas 9,1% destes transportadores acham que algo melhorou na infraestrutura de
trabalho com a referida lei. (CNT, 2016).
Em relação à qualidade das rodovias, Reis (2015) afirma que nos anos 70 o
investimento em infraestrutura nas rodovias beirava 2,5% do PIB, porém, segundo a
CNT (2016) este percentual caiu para, aproximadamente, 0,14% em 2016. Para Reis
(2015) a falta de investimento em infraestrutura das rodovias obriga as concessões,
gerando, em contrapartida, aumento dos preços de pedágios e custo do transporte.
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Outro fator gerador de custo para o transporte é a não-pavimentação das rodovias,
visto que, o custo de transporte em uma rodovia não pavimentada é 55% maior em
relação a rodovias pavimentadas. (REIS,2015).
Ao analisar a malha rodoviária pavimentada no Brasil a CNT (2016) aponta que,
apenas, 42,7% encontra-se em estado adequado de trafegabilidade. Os outros 57,3%
das rodovias

tem problemas de sinalização,

pavimentação,

e geometria,

comprometendo a segurança dos transeuntes e o meio ambiente. (CNT, 2016)
A recente pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes – CNT (2016),
também, afirma que a extensão das rodovias federais pavimentadas cresceu na
ordem de 1,5%, o que levou a um aumento de 12% no acumulado dos últimos 10
anos. Contudo, a referida pesquisa revelou que de 2015 para 2016, contrariando a
série histórica, reduziu em 2,7% a extensão das rodovias federais pavimentadas. A
região Nordeste concentra o maior percentual de rodovias pavimentadas,
representando 30,9% do total nacional, seguido da Região Sudeste, representando
19,3% das rodovias federais pavimentadas, conforme demonstrado no Gráfico 1.
(CNT, 2016).

Gráfico 1 - Percentual de rodovias pavimentadas no Brasil

Fonte: Adaptado de CNT (2016).

Ainda conforme pesquisa da CNT (2016), mesmo com as mudanças no
panorama das rodovias brasileiras nos últimos anos, o motorista ainda está exposto
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às más condições de segurança e qualidade desejadas. A ausência dessas condições
traz como consequência a elevação do custeio de operação dos serviços de
transporte, em razão de que são constantes as necessidades de manutenção de
veículos, danos aos pneus e aumento do consumo de combustível. (CNT, 2016).
Para CNT (2016), além de conviver com a precária infraestrutura de trabalho,
o transportador autônomo, também, considera sua profissão insegura e desgastante.
O que corrobora com a publicação de Correia et. al. (2014) que afirma que de 2008
até 2012 os acidentes envolvendo caminhoneiros aumentou 25,28%. O mesmo
estudo afirma que 21860 destes acidentes foram causados por falta de atenção,
consequência da fadiga do motorista, reafirmando o que diz a CNT (2016) sobre as
principais causas de acidentes envolvendo caminhões no Brasil.
2.3.4 Gestão financeira e pessoal do transportador
De acordo com Caixeta-Filho e Martins (2007), no Brasil são movimentadas
aproximadamente 600 milhões de toneladas de cargas/ano. Para os mesmos autores
esse contingente gera uma movimentação anual em torno de R$ 30 bilhões em fretes,
designados em sua maioria às empresas de transporte rodoviário. Baseado em tais
fatos, pode-se apontar uma série de variáveis que influenciam na definição do preço
do frete, conforme Caixeta-Filho e Martins (2007), a saber:
a) distância percorrida;
b) custos operacionais;
c) possibilidade de carga de retorno;
d) carga e descarga;
e) sazonalidade da demanda por transporte;
f) especificidade da carga transportada e do veículo utilizado;
g) perdas e avarias;
h) vias utilizadas;
i) pedágios e fiscalização;
j) prazo de entrega; e
k) aspectos geográficos
Pesquisas da CNT(2016) apontam que para o autônomo as variáveis são
semelhantes porém os custos são diferentes dos praticados pelas empresas. Para o
TAC os principais custos operacionais são: I) combustíveis; II) pneus; III) manutenção;
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IV) pedágios. Para Martins (2008) é bastante complexo o processo de formação do
preço, na medida em que incorpora, além dos custos da atividade, também elementos
locais e conjunturais que tem influência direta no preço. Conforme Hijjar (2008), a rota
também é fator que interfere no preço do frete, haja vista que regiões que requerem
mais o transporte terão o frete mais caro.
Um contexto de mínimas condições para a operação e pouca fiscalização
ocasionou a diminuição da qualidade dos serviços oferecidos e dos preços do frete
adotados no mercado de transporte rodoviário de cargas no Brasil. (HIJJAR, 2008).
Desse modo, o grande volume de oferta, aliado à falta de regulação adequada, leva o
preço do transporte rodoviário no país a um patamar inferior ao padrão americano.
Cabe salientar que o transporte rodoviário no Brasil possui uma tarifa média que é
46% da americana (ANTT, 2012). A Tabela 2 traz um comparativo do custo do
transporte rodoviário brasileiro frente ao norte americano.
Tabela 2 - Comparativo do Custo do Transporte Rodoviário
Itens de custo

EUA

Brasil

Motorista

30%

16%

Veículo

20%

19%

Combustível

19%

26%

Pneus

3%

11%

Manutenção

8%

14%

Overhead

20%

14%

Fonte: Adaptado de ANTT (2012).

Evidencia-se na Tabela 2 o baixo custo de motorista na formação do preço do
frete no Brasil. É o reflexo da falta de legislação quanto às condições de trabalho, que
faz com que motoristas autônomos cumpram jornadas de trabalho exageradamente
longas. (FLEURY, 2003).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capitulo propõe-se a expor os procedimentos escolhidos para alcançar os
objetivos deste trabalho. Serão apresentados neste item 3 os métodos utilizados na
elaboração desta monografia, além das técnicas de coletas de dados e análise dos
mesmos assegurando assim o rigor deste trabalho.
3.1 Delineamento de pesquisa
Pesquisa é uma investigação sistemática com o intuito de desenvolver, refinar
teorias e / ou solucionar problemas em prol do desenvolvimento da ciência (DRESCH,
LACERDA E ANTUNES, 2015). Uma pesquisa tem como objetivo principal achar
soluções para problemas a partir de um método científico (GIL, 2008).
Segundo Gil (2008) a pesquisa pode ser classificada pelo ponto de vista de sua
natureza como: (I) Pesquisa básica, tendo foco na geração de novos conhecimentos,
porém sem previsão de aplicação prática. (II) Pesquisa Prática, tendo foco na geração
de conhecimento para aplicação prática voltada para a solução de problemas
específicos. Sendo assim esta pesquisa é considerada prática por sua natureza, pois
tem o objetivo de gerar conhecimento para os profissionais do setor, permitindo que
seus resultados sejam aplicados em outros casos.
Para garantir a confiabilidade, replicabilidade e rigor deste trabalho, usou-se a
estratégia de condução de pesquisa científica aventada por Dresch, Lacerda e
Antunes (2015). Esta estratégia baseia-se no Pêndulo de Newton, fundamentado nas
Ciências naturais e sociais, demonstrando a interdependência e as relações
existentes entre cada etapa da pesquisa científica (DRESCH, LACERDA E
ANTUNES, 2015). As 5 etapas iniciais do pêndulo estão descritas neste capítulo 3,
nos itens 3.1.1 até 3.1.5, as demais etapas estão descritas no capitulo 4 desta
monografia.
3.1.1 Razões para realizar a pesquisa
Seguindo as 7 etapas do Pêndulo de Newton, inicialmente, é preciso identificar
as razões para realização da pesquisa. Segundo Dresch, Lacerda e Antunes (2015)
as pesquisas podem ser motivadas pela necessidade de buscar respostas para
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questões relevantes, para a compreensão de um fenômeno, pela vontade do
pesquisador de divulgar uma informação ou pela observação da realidade. A razão
para a realização deste trabalho está descrita no capítulo introdutório desta
monografia e origina-se principalmente da observação da dificuldade de identificação
dos problemas que afetam o transporte rodoviário autônomo de carga, a fim de
contribuir com o setor.
3.1.2 Objetivos da pesquisa
Segundo Dresch, Lacerda e Antunes (2015) como segunda etapa do pêndulo
de representação do método de condução de pesquisas científicas o autor deve definir
os objetivos de sua pesquisa, seja ele explorar, explicar, descrever, ou predizer o
comportamento do objeto de estudo. Os objetivos desta monografia estão descritos
em sua seção introdutória no item 1.2.
3.1.3 Método cientifico
Juntamente com o objetivo da pesquisa, o método cientifico irá orientar o
trabalho e será influenciado pelo ponto de partida da pesquisa, seja ela uma lacuna
teórica ou a observação da realidade (DRESCH, LACERDA e ANTUNES, 2015). O
método cientifico utilizado nesta monografia será o indutivo, visto que, baseia-se em
elementos anteriormente observados e podem contribuir tanto na solução de
problemas quanto na fundamentação de novas teorias. (DRESCH, LACERDA e
ANTUNES, 2015).
3.1.4 Método de Pesquisa
O método de pesquisa deve ser usado pelo pesquisador para definir sua
estratégia, garantindo que seus resultados resolverão o problema em questão
(DRESCH, LACERDA e ANTUNES, 2015). Na metodologia pode-se utilizar um ou
mais métodos de pesquisa na busca do entendimento do fenômeno estudado
(BERTO; NAKANO, 1998)
O método de estudo de caso foi o escolhido para a condução deste trabalho,
pois abordará um fenômeno conhecido, com o intuito de descrevê-lo e explicá-lo.
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Segundo Dresch et al. (2015) os estudos de caso são um arranjo formado por técnicas
de coleta de dados que serão analisados e servirão de subsídio para a identificação
de teorias e embasamento para novas teorias. Este tipo de estudo visa descrever um
fenômeno, testar e criar teorias (DRESCH, LACERDA e ANTUNES, 2015).
3.1.5 Método de trabalho
O método de trabalho é a definição sequencial dos passos seguidos pelo
pesquisador (DRESCH, LACERDA E ANTUNES, 2015). Uma definição correta do
método de trabalho traz perspicuidade para a pesquisa tornando-a reconhecida e
replicável (DRESCH, LACERDA E ANTUNES, 2015). Para realização desta
monografia foi desenvolvido um método de trabalho baseado em algumas das etapas,
previstas para um estudo de caso, proposto por MIGUEL (2007) e está descrito na
figura 2.
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Figura 2 - Método de trabalho

Fonte: Elaborado pela autora.

Cada uma destas etapas será descrita nos itens 1 até 10, abaixo.
1) Definir a estrutura conceitual: Através da revisão sistemática da literatura,
apresentada no item 1.3, viu-se uma falta de literatura acerca do tema
específico, por este motivo fez-se necessário uma interação com grupo
focal para que fossem determinadas as dimensões que deveriam ser
pesquisadas e submetidas ao crivo dos transportadores. Definiu-se nesta
mesma reunião do grupo focal o público respondente do questionário e
os limites para aplicação do questionário, que serão apresentados no
item 3.1.6.

46

2) Planejamento do estudo: a partir da problematização proposta pelo grupo
focal determinou-se as questões a serem aplicadas na pesquisa.
Questionário foi o meio de coleta de dados escolhido. Nesta etapa
estabeleceu-se os limites para aplicação do questionário, que serão
apresentados no item 3.1.6.
3) Teste piloto: Um questionário piloto foi testado de forma a garantir a
replicabilidade do experimento e a qualidade dos dados a serem obtidos
com o mesmo. Após a condução do teste piloto foram feitos os ajustes
necessários para que a pesquisa fosse colocada em prática.
4) Coleta de dados: os questionários faram distribuídos conforme descrito
no item 3.1.6 e respondidos por transportadores autônomos de carga. Os
dados obtidos foram consolidados e registrados.
5) Análise de dados: Os gráficos oriundos do levantamento dos dados,
coletados através do questionário, foram analisados visando identificar
os fatores mais relevantes para a atividade de transporte autônomo de
carga a partir da visão do TAC. Apenas os fatores escolhidos, conforme
descrito no item 3.1.7 passaram a figurar nos passos seguintes deste
método de trabalho.
6) Coleta de dados: Baseado nos fatores de maior relevância para o TAC,
20 questões abertas foram elaboradas e aplicadas aos mesmos
integrantes do grupo focal, ora individualmente. Esta coleta de dados
visava buscar conteúdo para a criação de relações sistêmicas
7) Análise de dados: As respostas obtidas através das entrevistas, foram
transcritas para análise. As citações extraídas das respostas dos
entrevistados foram utilizadas na geração de um quadro de relações
sistêmicas.
8) Construção da estrutura sistêmica: A partir de todas as relações descritas
na etapa anterior, usou-se a técnica de modelagem, através de
pensamento sistêmico. A construção de uma estrutura foi realizada a fim
de identificar as relações causais entre os fatores, pontos relevantes para
este tema e na proposição de ações futuras.
9) Validação da estrutura sistêmica: Terminada, a estrutura sistêmica foi
apresentada e lida para as mesmas pessoas entrevistadas na etapa 6
deste método. A intenção nesta etapa era submeter a estrutura sistêmica
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criada à análise e aprovação dos integrantes do grupo focal, afim de
validá-la.
10) Gerar relatório: na etapa final do estudo de caso gerou-se um plano de
ação, apresentado em formato de relatório.
3.1.6 Coleta de dados
A coleta dos dados e sua análise, juntos, representam o sexto item do Pêndulo
de Newton sugerido por Dresch et al. (2015) e serão apresentados separadamente
nos itens 3.1.6 e 3.1.7.
Para a definição do tipo de coleta de dados a ser utilizada o pesquisador deve
ponderar sobre o tipo de resultados quer obter e onde encontrá-los (DRESCH,
LACERDA E ANTUNES, 2015). Segundo Baptista e Cunha (2017) os principais tipos
de coleta de dados em pesquisa são: questionários, entrevistas, observação e análise
de conteúdo. Neste estudo foram utilizados 2 dos 4 tipos de coleta sugeridos por
Baptista e Cunha (2017) além da coleta através de grupo focal e revisão bibliográfica
e estão resumidos no quadro 5, para uma melhor compreensão.
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Quadro 5 - Técnicas de coleta de dados
Etapa de aplicação da
coleta no método de Tipo de coleta
trabalho

R.S.L.
Definir a estrutura
conceitual
Grupo Focal

Coleta de dados

Coleta de dados

Questionário

Entrevista

Objetivo da coleta

Produto da coleta

Identificar na literatura obras
Artigos relevantes
que colaborassem
ao assunto do
conceitualmente com este
trabalho.
estudo.
Identificar dimensões e
fatores relevantes á
atividade de transporte
autônomo de carga.

4 dimensões e 12
fatores.

Identificar qual fator é mais
Fatores relevantes
relevante para a atividade de
para o TAC.
TRC para o TAC.

Coletar depoimento de
pessoas envolvidas com o
setor de transporte acerca
dos fatores relevantes.

Citações que
gerem relações
sistêmicas.

Fonte: Elaborado pela autora.
A pesquisa Bibliográfica visa colocar o pesquisador em contato com assuntos
descritos anteriormente por outros autores. (DRESCH et al.,2015). Nesta monografia
buscou-se na literatura prévia sugestões de dimensões para estudo no setor de
transporte de carga e revisão bibliográfica e documentos que colaborassem
conceitualmente com a pesquisa. A revisão sistemática da literatura realizada neste
estudo está descrita na justificativa acadêmica deste trabalho no item 1.3.2.
Grupo focal é uma técnica de dinâmica grupal que promove ampla
problematização sobre um tema especifico. Esta técnica pode trazer um nível reflexivo
inalcançável por outras técnicas convencionais. (BACKES,2011). Neste trabalho o
grupo focal buscou identificar as dimensões e fatores que atuam sobre transporte
rodoviário de carga, dificultando a qualidade de vida do transportador e a agregação
de valor no seu trabalho.
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Inicialmente utilizou-se do grupo focal, com a participação de 5 pessoas, para
identificação das dimensões a serem investigadas pelo estudo de caso. As
características dos membros do grupo focal estão descritas no quadro 6. A escolha
desta técnica deu-se pois no grupo focal há uma interação maior do grupo, neste caso
com intenção de sensibiliza-los a participar de forma crítica e intensa, buscando
respostas mais assertivas.
Quadro 6 - Características dos participantes do Grupo Focal
Tempo de
ID.

Idade

Sexo

atuação

Profissão

Área de atuação

no setor
Diretor de Sindicato
A

46

Masculino

30

Dirigente Sindical

de transporte
Autônomo Rodoviário
de Carga

Coordenador de
fiscalização do
vale Pedágio na
C

42

Masculino

20

Secretaria de
Transporte do

Fiscalização do vale
pedágio

Rio Grande do
Sul

D

61

Masculino

12

Técnico em

Programa Ambiental

aferição de

voltados para

opacidade

veículos de carga
Presidente da

B

55

Masculino

22

Dirigente Sindical

Federação dos
Caminhoneiros
autônomos do RS

E

39

Masculino

20

Caminhoneiro

Transporte autônomo

Autônomo

rodoviário de carga

Fonte: Elaborado pela autora
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De acordo com Trad (2009), ao ouvir as sugestões e críticas dos outros
participantes, cada integrante fundamenta mais suas respostas e até mesmo mudam
de opinião. Os 5 integrantes foram escolhidos de forma intencional buscando um
grupo com características homogêneas e um bom entendimento sobre o objeto de
estudo como sugere Dall’agnol e Trench (1999) afim de que os participantes
interagissem com facilidade.
Com o intuito de trazer mais perspicácia para a pesquisa os participantes
reuniram-se duas vezes na Cidade de Canoas /RS. No primeiro encontro foram
discutidas e escolhidas as possíveis dimensões a serem estudadas, extraídas da
revisão sistemática da literatura apresentada no item 1.3.2 deste estudo.
A segunda reunião do grupo focal foi realizada a fim de definir os locais para
aplicação dos questionários, além de escolher três fatores atuantes para cada
dimensão e assim elaborar o questionário direcionado ao TAC conforme o Apêndice
B. As dimensões escolhidas estão apresentadas nos itens de “a” até “d” a seguir.
a) Saúde e bem-estar do transportador: Avaliando o tempo que o
transportador passa com seus familiares, o tempo de descanso e lazer
que este profissional dispunha, cumprimento da lei nº 13.103, de 2 de
março de 2015, disciplinadora da jornada de trabalho do transportador
de carga e a opinião que a sociedade em geral tem sobre esta categoria
de profissionais;
b) Infraestrutura de trabalho: Nesta dimensão busca-se identificar a
percepção do caminhoneiro em relação a segurança nas estradas,
visando dimensionar seu entendimento sobre a importância dos tempos
de paradas e descanso e a qualidade das rodovias Brasileiras enquanto
ferramenta de trabalho;
c) Qualidade do veículo: Esta dimensão busca identificar a influência da
idade da frota na qualidade do serviço prestado, a satisfação do TAC
com o estado de conservação e manutenção de seu veículo e com o
consumo de combustível;
d) Gestão financeira e pessoal: Visa identificar o conhecimento dos
transportadores autônomos sobre a documentação necessária ao bom
funcionamento do seu trabalho e o grau de importância percebido por
eles em relação aos valores bases para gestão de seus custos e cálculos
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de preço de frete bem como a forma de recebimento dos valores pagos
pelo serviço prestado.
Além das técnicas citadas anteriormente, neste trabalho utilizou-se de um
questionário de perguntas fechadas, na etapa 4 do método de trabalho norteador
desta monografia, para identificar quais dimensões e fatores dentre os descritos é
percebido pelo transportador autônomo de carga como mais importante, no qual ele
se considere mais insatisfeito, para posteriormente transformar este fator em objeto
de estudo. O questionário utilizado foi elaborado pela autora, conforme as
necessidades da pesquisa e entregue aos transportadores, nos locais escolhidos pelo
grupo focal e quando atingida a marca de 215 questionários respondidos, os dados
foram compilados em uma planilha do programa Excel 2016.
Segundo Dresch et al. (2015) o questionário de perguntas fechadas é uma série
de perguntas feitas a um entrevistado, com alternativas previamente definida, que
facilitam a análise dos dados. Para garantir a aplicabilidade e facilitar a análise de
dados da pesquisa, foi realizado um teste-piloto. Durante esse teste foram entregues
10 questionários , representando 5% do total dos questionários que se desejava obter
respondidos, e validados, para posteriormente iniciar a distribuição do modelo de
questionário final, apresentado no apêndice B. Para a coleta de dados, foram
utilizados questionários muito semelhantes aos aplicados no teste-piloto, ressalvando
apenas modificações de layout e formatação, já que os testes-pilotos apresentaram
boa aceitação, entendimento por parte dos transportadores e resultados consistentes.
Os questionários foram respondidos enquanto os transportadores aguardavam
o atendimento específico em três entidades representativas da classe garantindo
assim que os respondentes seriam pessoas diretamente ligadas a categoria. Além
disto, o período em que o transportador aguardava atendimento, assegurou que o
mesmo teria tempo para interpretar as questões com calma, possibilitando respostas
mais fieis a realidade.
Espera-se que a pesquisa feita no Estado do Rio grande do Sul reflita uma
realidade do país, pois os respondentes viajam por todo o pais e tem conhecimento
tácito sobre os problemas que ocorrem em outros estados, se não todos. O critério de
inclusão de respondentes foi o RNTRC e a vontade de participar do estudo, ou seja,
além de concordar em participar, o autônomo deveria estar com seu cadastro junto a
ANTT válido. Ao responder as questões o transportador informava o grau de
importância percebido, por ele, para cada um dos fatores apresentados no
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questionário e assinalava o nível de satisfação com o uso ou andamento de cada fator
conforme demonstrado no quadro 7.
Quadro 7 - Resumo de fatores avaliados e possíveis respostas

Fatores avaliados

Possíveis respostas para

Possíveis respostas para

avaliação do grau de

avaliação do grau de

importância

importância

Dimensão: Saúde e bem-estar
Sem importância, pouco
Seu Tempo de descanso
e lazer

importante, média
importância, importante

Insatisfeito, pouco
satisfeito, indiferente,
satisfeito ou muito

ou muito importante.

Seu Tempo com a família

Opinião da sociedade
sobre o trabalho do
transportador

satisfeito.

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

importante, média

satisfeito, indiferente,

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

importante, média

satisfeito, indiferente,

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Dimensão: Infraestrutura de trabalho
Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

Pontos de parada e

importante, média

satisfeito, indiferente,

descanso

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

Qualidade das rodovias

importante, média

satisfeito, indiferente,

brasileiras

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

importante, média

satisfeito, indiferente,

Segurança nas estradas
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Fatores avaliados

Possíveis respostas para

Possíveis respostas para

avaliação do grau de

avaliação do grau de

importância

importância

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Dimensão: Qualidade do veiculo
Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

importante, média

satisfeito, indiferente,

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Estado de conservação

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

do veículo (parte

importante, média

satisfeito, indiferente,

mecânica e emissão de

importância, importante

satisfeito ou muito

poluentes)

ou muito importante.

satisfeito.

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

importante, média

satisfeito, indiferente,

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Idade da sua frota (ano
de fabricação do seu
veículo)

Eficiência energética de
seu caminhão
(quilometragem por litro)

Dimensão: Gestão financeira e pessoal
Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

importante, média

satisfeito, indiferente,

importância, importante

satisfeito ou muito

ou muito importante.

satisfeito.

Meio eletrônico de

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

pagamento de frete

importante, média

satisfeito, indiferente,

(Cartões Pamcard,

importância, importante

satisfeito ou muito

Valecon, Repon e etc.)

ou muito importante.

satisfeito.

Informações sobre

Sem importância, pouco

Insatisfeito, pouco

emissão de notas fiscais,

importante, média

satisfeito, indiferente,

conhecimento de frete ou

importância, importante

satisfeito ou muito

CIOT

ou muito importante.

satisfeito.

Valores base ou tabela
para lhe auxiliar no
cálculo do preço do frete

Fonte: elaborado pela autora, 2017
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Para Presser et al. (2004) o cuidado na elaboração do questionário é umas das
formas de redução do viés nos resultados. Os questionários faram elaborados e
divididos em 4 grupos denominados: SGIQ, GQSI, QIGS e ISQG, para facilitar o
levantamento de dados e identificação do questionário. Os grupos diferenciavam entre
si pela ordem das questões apresentadas, seguindo o preceito sugerido por Schwarz
e Oyserman (2001), ao afirmarem que a ordem das questões podem gerar um viés
nos resultados, devido ao fato de os respondentes tenderem a ter mais atenção nas
primeiras questões respondidas. Neste caso, esta atenção torna-se mais dispersa
conforme o fim do questionário se aproxima, fazendo com que o respondente
considere cada vez menos elementos em suas respostas. Além disso Schwarz e
Oyserman (2001), afirmam que em dado momento o respondente deixa de ponderar
as respostas como deveria, pois, entende que já respondeu o suficiente. Para evitar
este viés, as questões foram distribuídas nos questionários conforme Quadro 8.
Quadro 8- Grupos de perguntas dos questionários aplicados
Os fatores de 'a' até 'c’ referem-se a saúde e bem-estar do
transportador respondente; Os fatores de 'd’até 'f' referemse a gestão financeira e pessoal do transportador
Questionário SGIQ

respondente; Os fatores de 'g' até 'i' referem-se a
infraestrutura de trabalho do transportador respondente; Os
fatores de 'j' até 'l' referem-se a qualidade do veículo de
trabalho do transportador respondente;
Os fatores de 'a' até 'c’ referem-se a gestão financeira e
pessoal do transportador respondente; Os fatores de 'd’até
'f' referem-se a qualidade do veículo de trabalho do

Questionário GQSI

transportador respondente; Os fatores de 'g' até 'i' referemse a saúde e bem estar do transportador respondente; Os
fatores de 'j' até 'l' referem-se a infraestrutura de trabalho do
transportador respondente;
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Os fatores de 'a' até 'c’ referem-se a qualidade do veículo
de trabalho do transportador respondente; Os fatores de
'd’até 'f' referem-se a infraestrutura de trabalho do
Questionário QIGS

transportador respondente; Os fatores de 'g' até 'i' referemse a gestão financeira e pessoal do transportador
respondente; Os fatores de 'j' até 'l' referem-se a saúde e
bem estar do transportador respondente;
Os fatores de 'a' até 'c’ referem-se a infraestrutura de
trabalho do transportador respondente; Os fatores de 'd’até
'f' referem-se a saúde e bem estar do transportador

Questionário ISQG

respondente; Os fatores de 'g' até 'i' referem-se a qualidade
do veículo de trabalho do transportador respondente; Os
fatores de 'j' até 'l' referem-se a gestão financeira e pessoal
do transportador respondente;
Fonte: Elaborado pela autora, 2017

Os locais determinados, na segunda reunião realizada pelo grupo focal para a
aplicação dos questionários foram as sedes de entidades representativas da categoria
dos autônomos no estado no estado e distantes entre si, buscando respondente de
diferentes regiões do estado. O número de questionários distribuídos em cada região
deu-se por observação da aceitação dos transportadores em responder, quanto maior
a aceitação dos caminhoneiros na região, mais questionário foram respondidos. As
regiões de distribuição dos questionários e o número de questionários respondidos
em cada uma delas está mostrado no quadro 9, a seguir.
Quadro 9- Distribuição dos questionários
Região de
residência

Cidade de

do

distribuição

Local

respondente
Região Sul
do Rio
Grande do
Sul

Número de

Número de

questionários

questionários

distribuídos na

validados na

região

região

40

32

Associação de
Rio grande

caminhoneiros
no Porto de
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Região de
residência

Cidade de

do

distribuição

Local

respondente

Número de

Número de

questionários

questionários

distribuídos na

validados na

região

região

35

30

140

128

Rio
Grande/RS
Sindicato dos

Região
Norte do
Rio Grande

Caminhoneiros
Passo fundo

Passo Fundo e

do Sul

região

Região

Federação dos

centro-oeste
do Rio

autônomos de

Canoas

Grande do
Sul

Caminhoneiros
Autônomos do
RS
Fonte: Elaborado pela autora.

Para o item 6, do método de trabalho, a técnica de coleta de dados escolhida
foi a entrevista despadronizada sobre os fatores identificados como de interesse, para
o transportador, nos questionários, ou seja, que fossem considerados importantes ou
muito importantes e que tivessem um alto grau de insatisfação. Os resultados obtidos
da aplicação do questionário serviram de base para entrevista realizada
individualmente, com cada um dos 5 integrantes do grupo focal, com o intuito de extrair
dos entrevistados dados relevantes para a construção das relações sistêmicas.
A autora manteve-se apenas como mediadora das entrevistas, utilizando-se de
20 questões, listadas no apêndice C desta monografia, como referência, abstendo-se
de opinar e explorando as respostas dadas pelo entrevistado para cada uma das
perguntas. As entrevistas foram realizadas de forma que o entrevistado teve ampla
liberdade para dissertar sobre as questões. Para garantir o entendimento do
entrevistado sobre o trabalho realizado a autora explicou previamente e de forma
simplificada sobre o funcionamento e construção da Estrutura Sistêmica antes de
iniciar as entrevistas.
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As entrevistas foram gravadas em equipamento próprio e tiveram duração 45 a
90 minutos. Após a coleta das entrevistas, as respostas foram transcritas a fim de
facilitar a construção das relações sistêmicas demonstradas na seção 3.3 deste
trabalho.
Conforme sugerido por Dresch et al., na última etapa do Pêndulo de Newton,
cabe destacar que dada a especificidade do questionário e o tamanho da amostra
utilizada na coleta de dados para este estudo de caso, não foi considerada importante
sua validação no momento. Sugere-se para futuros trabalhos a validação deste
questionário como ferramenta de pesquisa. Segundo Hair et al. (2005) É
recomendável que a amostra seja cinco vezes maior que o número de itens do
questionário. Para fins de construção do questionário pode-se considerar que foi
escolhido um tamanho adequado de amostra.
Outra validação de dados realizada foi a análise da estrutura sistêmica. Após a
consolidação da estrutura a mesma foi apresentada aos 5 entrevistados, da etapa 6
do método de trabalho, de forma as obter a opinião de cada um deles em relação a
sua validade e representação do cenário. Para garantir o entendimento dos analistas,
a autora, pessoalmente, fez a leitura da estrutura sistêmica aos entrevistados,
individualmente. Ainda assim a estrutura foi comparada a opinião dos autores
descritos no referencial teórico e revisão sistemática da literatura desta monografia, a
fim de reforçar sua veracidade. Após as considerações dos entrevistados e
comparação com referencial teórico

entendeu-se a estrutura sistêmica como

validada.
3.1.7 Análise dos resultados
A análise de dados está descrita como a sexta etapa do pêndulo de Newton
sugerido por Dresch et al. (2015) e está presente nas etapas 1, 5, 7 e 9 do método de
trabalho seguido nesta monografia. As análises realizadas e a etapa de utilização de
cada uma estão apresentadas no quadro 10.
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Quadro 10 - Análises de dados
Tipo de coleta
Etapa de aplicação
originária dos
da análise no método
dados
de trabalho
analisados

Definir a estrutura
conceitual

Análise de dados

Análise de dados

Validação da estrutura
sistêmica

R.S.L.

Objetivo da Análise

Produto da análise

Extrair dos artigos
Citações de autores
escolhidos, conceitos e
e sugestões de
citações pertinentes a esta
dimensões e fatores.
monografia.

Questionário

Consolidação dos dados
dos obtidos com
questionários, a fim de
identificar quais fatores são
mais relevantes para a
atividade de TRC para o
TAC.

Fatores relevantes
para o TAC.

Entrevista

Construir relações
sistêmicas simples, a partir
de citações dos
entrevistados.

Relações sistêmicas
básicas para
construção de
estrutura sistêmica
completa.

Entrevista

Apresentar estrutura
sistêmica completa, para
os entrevistados na etapa
6, para aprovação e
validação.

Estrutura sistêmica
consolidada e
validada com pontos
de alavancagem e
modelos mentais.

Fonte: Elaborado pela autora.

A primeira análise de dados, realizada nesta monografia, é parte integrante do
primeiro passo do método de trabalho. Após a identificação da literatura pertinente ao
tema desta monografia, os documentos foram salvos e analisados. Alguns destes
documentos foram relidos e agrupados por assunto de interesse e registrados em uma
planilha que serviu de conteúdo para a revisão sistemática de literatura apresentada
no item 1.3.2.
A análise realizada durante a etapa 5 do método de trabalho teve como objetivo
a consolidação dos resultados obtidos com a aplicação dos questionários e foi
realizada através do software Excel 2016. Para uma melhor leitura, as respostas dos
questionários foram convertidas conforme quadro 11.
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Quadro 11 - Conversão de respostas dos questionários para planilha de análise dos
resultados
Conversão Resposta compilada
para planilha

Resposta do
transportador
Sem importância

1

Pouco Importante

2

Média importância

3

Importante

4

Muito importante

5

insatisfeito

1

Pouco satisfeito

2

indiferente

3

Satisfeito

4

Muito satisfeito

5

Fonte: Elaborado pela autora.

Desta forma as respostas dos 190 transportadores foram passadas para a
planilha do Excel 2016, independentemente da cidade de aplicação do questionário.
Ao todo as 24 questões geraram 4560 respostas a serem convertidas. A tabela 3
apresenta uma fração, resumida, da planilha de conversão das respostas.
Tabela 3 - Modelo de planilha de análise dos resultados
(continua)

Transportador

Transp. 1
Transp. 2
Transp. 3
Transp. 4
Transp. 5
Transp. 6
Transp. 7

1ª questão

2ª questão

3ª questão

Satisfação

Importância

Satisfação

Importância

Satisfação

Importância

1
1
2
1
3
2
4

4
5
5
5
1
4
5

1
2
2
1
1
2
1

4
5
5
5
4
5
5

1
1
1
1
1
2
1

5
5
4
5
5
5
5
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Transportador

Transp. 8
Transp. 9
Transp. 10
Transp. 11
Transp. 12
Transp. 13
Transp.14
Transp. 15
Transp. 16
Transp. 17
Transp. 18
Transp. 19
Transp. 20

1ª questão

(conclusão)
3ª questão

2ª questão

Satisfação

Importância

Satisfação

Importância

Satisfação

Importância

2
4
4
4
1
1
3
2
1
4
3
1
2

5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
2
5
5

1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1

5
5
5
5
5
5
4
1
5
5
5
5
5

1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir desta primeira tabela, cada uma das 25 possíveis combinações de
respostas (satisfação/importância), foi computada e passada para uma segunda
planilha. A tabela 4 apresenta uma fração, resumida, desta planilha de combinações
de respostas.
Tabela 4 - Planilha de combinação de respostas para satisfação e importância
(continua)

Combinação de
resposta
(Satisfação/
Importância)
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
respondentes respondentes respondentes respondentes
para esta
para esta
para esta
para esta
combinação combinação combinação combinação
1ª quetão
2ª quetão
3ª quetão
4ª quetão
2
5
6
3
1
3
0
1
2
3
2
0
11
14
15
4
42
94
108
5
1
1
0
0
0
0
2
0
2
4
0
1
11
12
11
13
26
31
27
15

61

(conclusão)
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
Combinação de
respondentes respondentes respondentes respondentes
resposta
para esta
para esta
para esta
para esta
(Satisfação/
combinação combinação combinação combinação
Importância)
1ª quetão
2ª quetão
3ª quetão
4ª quetão
3
1
1
0
0
2
3
2
2
0
0
0
3
3
2
0
0
0
3
4
4
2
1
7
3
5
6
0
2
5
4
1
0
1
0
1
4
2
1
0
0
1
4
3
4
2
0
3
4
4
31
1
1
46
4
5
19
5
2
49
5
1
2
0
0
1
5
2
0
0
0
0
5
3
2
1
0
2
5
4
3
0
0
7
5
5
15
11
13
24
Fonte: Elaborado pela autora

No total foram geradas 2280 respostas combinadas. Após a criação das
planilhas necessárias, 12 gráficos foram gerados para facilitar a leitura dos resultados.
Os gráficos foram analisados a partir do modelo de Importância/satisfação aventado
por Alves (2015, apud FONTENOT et al., 2005). O modelo sugere que os dados sejam
convertidos em um gráfico com quatro quadrantes, desta forma facilitando a
visualização das áreas com necessidade de melhorias, conforme demonstrado na
figura 3. (ALVES, 2015, apud FONTENOT et al., 2005).
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Figura 3 - Modelo de leitura dos Gráficos
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Fonte: Elaborado pela autora.

O quadrante 1, da figura representa a área de interesse deste estudo. Os
fatores cujo o maior número de transportadores tenha suas respostas localizadas
neste quadrante, são fatores a ser estudados nesta monografia, pois são fatores
considerados, pelos respondentes, como importante ou muito importante e satisfeito
ou muito satisfeito. De outra forma, os gráficos cujo, o maior número de respostas
esteja posicionadas no quadrante 2, são indicativos de que o fator observado é
importante ou muito importante para o respondente, e que o mesmo encontra-se
satisfeito ou muito satisfeito com esse fator. Apesar de os fatores de maior satisfação
e de grande importância não serem o objeto de estudo desta monografia, é um dado
importante para o setor, pois a partir dele, pode-se decidir o que deve ser mudado ou
permanecer igual e onde deve-se concentrar os esforços de trabalho para melhorias.
Os quadrantes 3 e 4 do gráfico representam, respectivamente, os fatores de
pouca importância ou sem importância e baixa satisfação, e pouca importância ou
sem importância e alta satisfação para o respondente. Nestes casos, os gráficos não
são de interesse deste estudo, porém, estão destacados juntamente com os outros
gráficos, na seção de resultados, desta monografia, afim de trazer um entendimento
do contexto geral.
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Considerou-se relevantes todos os fatores que tivessem mais de 50% do total
de respondentes, concentrados no quadrante 1, ou seja, com grau de satisfação
marcados como insatisfeito ou muito insatisfeito, concomitantemente, com
importantes ou muito importantes.
Na etapa 7 do método de trabalho foi realizada uma entrevista com os mesmos
integrantes do grupo focal, a fim de identificar citações que colaborassem com a
construção da estrutura sistêmica, pertencente a etapa seguinte do método. As 5
entrevistas foram transcritas em uma planilha do software Excel 2016 e agrupadas
por questões. Cada entrevistado respondeu 20 questões, gerando um total de 100
respostas. De cada uma das respostas, foram destacadas as citações mais
relevantes, e para cada citação foi elaborada uma relação sistêmica que a
representasse, com a ajuda do software Power Point 2016.
A partir das relações sistêmicas, baseadas nas entrevistas, uma estrutura
sistêmica consolidada foi elaborada. Esta estrutura sistêmica foi submetida a análise
e validação dos entrevistados, caracterizando a etapa 9 do método de trabalho. Os
entrevistados realizaram a leitura da estrutura juntamente com a autora, em encontros
individuais, identificando verbalmente os pontos de alavancagem e colaborando na
identificação de modelos mentais.
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4.RESULTADOS E DISCUSSÕES
Este capítulo visa demonstrar os resultados obtidos com todas as análises de
dados realizadas durante este estudo e as discussões pertinentes sobre cada
resultado. Nas próximas seções estarão descritos os resultados das análises oriundas
das etapas 1, 5, 7 e 9 do método de trabalho desta monografia.
4.1 Resultados dos Questionários
Como resultados dos questionários, aplicados na etapa 4 do método de
trabalho deste estudo, gerou-se os gráficos de 2 até 13. Visto que alguns questionários
estavam incompletos, apenas 88,3% dos questionários respondidos puderam ser
utilizados para o levantamento de dados, finalizando um total de 190 questionários
válidos, os demais foram arquivados. Os respondentes do questionário foram em sua
maioria (98%) homens e a idade dos respondentes variou entre 21 e 87 anos, a
maioria destes estava na faixa entre 35 e 55 anos de idade, todos residentes no estado
do Rio grande do Sul.
. Gráfico 2 - Informações sobre emissão de notas fiscais, conhecimento de frete
ou CIOT
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O gráfico 2 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “Informações sobre emissão de notas fiscais, conhecimento de frete ou CIOT”,
oriundo da dimensão de Gestão financeira e pessoal. Neste caso a maioria dos
respondentes (21,05%) considerou o fator de “Informações sobre emissão de notas
fiscais, conhecimento de frete ou CIOT” como importante e está satisfeito.

Gráfico 3 - Meio eletrônico de pagamento de frete
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Fonte: Elaborado pela autora.

O gráfico 3 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “Meio eletrônico de pagamento de frete “, extraído da dimensão de “gestão
financeira e pessoal do transportador”. Neste caso a maioria dos respondentes
(17,89%) se diz satisfeito com este fator considerado importante.
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Gráfico 4 - Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do preço do frete
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Fonte: Elaborado pela autora.

O gráfico 4 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do preço do frete “da
dimensão que corresponde a gestão financeira e pessoal do transportador. Esta
representação gráfica mostra uma concentração maior de respondentes para as
opções insatisfeito ou muito insatisfeito e importante ou muito importante. No caso
54,73% dos respondentes considerou o fator “valores base ou tabela para lhe auxiliar
no cálculo do preço do frete” como importante ou muito importante e está pouco
satisfeito ou insatisfeito com este fator.
A partir deste resultado este fator passa a ser um objeto de estudo da etapa 7,
do método de trabalho desta monografia. A opinião do transportador, nesta pesquisa,
corrobora com as afirmações descritas por Martins (2008) pelas autoras Araújo,
Bandeira e Campos (2014) ao afirmarem que a formação do preço do frete é muito
complexa e que o transportador acaba submetendo-se aos valores ofertados por falta
de conhecimento, por vezes não obtendo lucro.
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Gráfico 5 - Estado de conservação do veículo
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Fonte: Elaborado pela autora.

O gráfico 5 mostra os graus de importância e satisfação atribuídos ao fator
“Estado de conservação do veículo” extraído da dimensão que corresponde a
qualidade do veículo de trabalho do transportador. Neste caso a maioria dos
respondentes (29,47%), considerou o fator de “Estado de conservação do veículo”
como muito importante e está satisfeito concentrando as respostas no quadrante 2.
Gráfico 6 - Eficiência energética do caminhão
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Da mesma forma que no gráfico 5, o gráfico 6 mostra que a maioria dos
respondentes (30,52%) considerou o fator “eficiência energética do caminhão “,
extraído da dimensão de “qualidade do veículo de trabalho do transportador”, como
importante e está satisfeito. Neste caso o fator estudado também foi desconsiderado
na etapa 7 do método de trabalho desta monografia.
Gráfico 7 - Idade da frota
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O gráfico 7 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “Idade da frota “, extraído da dimensão “qualidade do veículo de trabalho do
transportador”. Neste caso a maioria dos respondentes (30,52%) considerou o fator
como importante e está satisfeito com a idade de seus veículos.

69

Gráfico 8 - Segurança nas estradas
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O fator “Segurança nas estradas “, extraído da dimensão de “infraestrutura de
trabalho do transportador” e representado no gráfico 8, também foi considerado de
interesse deste trabalho, visto que a concentração de respondentes encontra-se no
quadrante 1. Neste caso 84,73% dos respondentes considerou este fator importante
ou muito importante e está pouco satisfeito ou insatisfeito com este fator.
Gráfico 9 - Qualidade das rodovias
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O gráfico 9 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “Qualidade das rodovias “, extraído da dimensão “infraestrutura de trabalho do
transportador respondente”. Dos 190 caminhoneiros, 151 consideraram a qualidade
das rodovias como importante ou muito importante e está pouco satisfeito ou
insatisfeito, totalizando 79,47% dos respondentes. Apenas 1,05% dos respondentes
consideraram este fator como indiferente e 5,78% estão muito satisfeitos. Este
resultado corrobora com as pesquisas da CNT (2016) que afirmam que 57,3% da
malha rodoviária brasileira está em estado inadequado de trafegabilidade, causando
a insatisfação dos transportadores.
Gráfico 10 - Pontos de parada e descanso
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O gráfico 10 mostra os graus de importância e satisfação atribuídos ao fator
“Pontos de parada e descanso” extraído da dimensão que corresponde a
“infraestrutura de trabalho do transportador”. Neste caso a maioria dos respondentes
(22,10%) considerou este fator como muito importante e está insatisfeito. Além disto
47,36% dos respondentes encontram-se no quadrante 1.
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Gráfico 11 - Opinião da sociedade sobre o trabalho do transportador
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O gráfico 11 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “Opinião da sociedade sobre o trabalho do transportador “, extraído da dimensão
de “saúde e bem-estar do transportador”. Este fator apresentou um resultado mais
disperso, visto que 24,73% dos respondentes, consideram este fator de alta
importância e tem baixa satisfação, contrariando outros 25,78% dos respondentes que
consideram este fator de alta importância e estão bastantes satisfeitos. Do total, 40
respondentes (21,05%) afirmaram que este fator é de média importância em sua
profissão e 50 deles, alegam indiferença em relação a seu grau de satisfação com a
opinião da sociedade sobre o trabalho do transportador.
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Gráfico 12 - Seu tempo de descanso e lazer
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O gráfico 12 corresponde aos graus de importância e satisfação atribuídos ao
fator “Seu tempo de descanso e lazer “, extraído da dimensão de “saúde e bem-estar
do transportador”. Neste caso a maioria dos respondentes (70,52 %) se diz satisfeito
ou muito satisfeito com seu tempo de descanso e lazer. Este resultado contraria as
afirmações de Nascimento et al (2007) e Masson e Monteiro (2010), de que o
transportador tem se submetido a rotinas árduas, sem descanso, em alguns casos,
cumprindo mais de 18 horas de jornada, afetando sua saúde e bem-estar.
Gráfico 13 - Seu tempo com a família
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O gráfico 13 contraria a opinião dos autores Masson e Monteiro (2010) que
afirmam que os caminhoneiros estão insatisfeitos por conviverem pouco com a família
e serem profissionais solitários. O referido gráfico mostra que, 61,11% dos
respondentes consideram este fator importante ou muito importante e alegam estarem
satisfeitos ou muito satisfeitos quando questionados sobre seu grau satisfação para o
fator “Seu tempo com a família “, extraído da dimensão de “saúde e bem-estar do
transportador”.
Na tabela 5 fica demonstrado um resumo do percentual de respondentes para
cada fator, e o grau de importância e satisfação considerado por estes respondentes.
Destacados em vermelho estão os percentuais mais elevados, nas faixas de
interesse, apontando os fatores que foram considerados para a efetivação da etapa
7, do método de trabalho desta monografia. Neste caso os fatores relevantes foram:
“qualidade das rodovias”, “segurança nas estradas” e “valores base ou tabela para
auxilio no cálculo do preço do frete” conforme destaque na tabela 5.
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SEU TEMPO COM A
FAMILIA

OPINIÃO DA SOCIEDADE
SOBRE O TRABALHO DO
TRANSPORTADOR

IDADE DA FROTA

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO DO
VEICULO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
DO SEU CAMINHÃO

VALORES BASE OU
TABELAPARA LHE
AUXILIAR NO CÁLCULO
DO PREÇO DO FRETE

MEIO ELETRONICO DE
PAGAMENTO DE FRETE

INFORMAÇÕES SOBRE
EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS, CONHECIMENTO
DE FRETE OU CIOT

- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE

SEU TEMPO DE
DESCANSO E LAZER

MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
SATISFEITO
SATISFEITO
SATISFEITO
SATISFEITO
SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO

SEGURANÇA NAS
ESTRADAS

FAIXA DE
INTERESSE

GRAU DE IMPORTÂNCIA

QUALIDADE DAS
RODOVIAS

FAIXA DE
INTERESSE

GRAU DE SATISFAÇÃO

PONTOS DE PARADA E
DESCANSO

Tabela 5 – Fatores de insatisfação importantes para o TAC
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1,58%

0,53%

1,05%

2,63%

4,74%

3,16%

0,53%

1,58%
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0,53%
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0,00%
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0,00%
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1,05%

0,00%

0,00%

3,16%

0,53%

0,53%

5,79%
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7,89%

2,11%

1,05%

2,11%

3,16%

1,05%

2,11%

8,42%

1,58%

2,63%

22,11%

49,47%

56,84%

2,63%

5,79%

10,53%

2,63%

2,11%

3,68%

27,89%
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4,21%

0,53%
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0,00%

0,00%

2,63%

0,53%

0,00%

0,00%

1,05%
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0,00%

0,00%
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0,00%
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0,53%
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0,00%

0,53%
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5,79%

6,32%
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7,89%

5,26%

3,68%

3,68%

8,42%

7,37%

10,53%

13,68%
0,53%
1,05%
1,05%
2,11%
3,16%
0,00%
0,53%
2,11%
16,32%
10,00%
1,05%
0,00%
1,05%
1,58%
7,89%

16,32%
0,00%
0,00%
0,00%
1,05%
0,00%
0,53%
0,00%
1,05%
0,53%
2,63%
0,00%
0,00%
0,53%
0,00%
5,79%

14,21%
0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,84%

7,89%
1,05%
0,00%
0,00%
3,68%
2,63%
0,53%
0,53%
1,58%
24,21%
25,79%
0,53%
0,00%
1,05%
3,68%
12,63%

12,11%
0,53%
0,00%
0,53%
1,58%
2,63%
0,00%
0,00%
1,05%
14,74%
28,95%
0,00%
0,53%
0,00%
2,11%
24,74%

4,21%
1,05%
3,16%
11,58%
8,42%
2,11%
0,53%
0,53%
3,16%
13,68%
5,26%
0,00%
0,53%
0,53%
0,53%
6,32%

4,74%
4,21%
4,21%
2,63%
2,11%
1,58%
4,21%
2,11%
8,95%
30,53%
7,37%
1,05%
0,53%
0,53%
3,16%
4,21%

3,68%
0,53%
0,53%
1,58%
0,00%
2,11%
0,53%
0,00%
3,68%
22,11%
29,47%
0,53%
0,00%
0,00%
3,16%
23,16%

3,16%
0,00%
2,11%
1,05%
1,58%
3,68%
1,05%
1,05%
2,63%
30,53%
26,84%
0,00%
0,00%
0,53%
0,00%
14,21%

10,00%
1,05%
0,53%
3,16%
5,26%
3,16%
0,00%
0,00%
1,05%
11,05%
4,74%
0,00%
0,00%
0,00%
1,58%
4,21%

2,11%
4,74%
4,21%
12,63%
11,05%
5,26%
0,00%
1,05%
2,11%
17,89%
6,84%
0,00%
0,00%
0,00%
2,11%
5,26%

3,16%
2,11%
2,11%
9,47%
7,89%
7,37%
0,53%
0,00%
3,68%
21,05%
10,53%
0,00%
0,53%
0,00%
1,05%
5,26%

Fonte: Elaborado pela autora.

75

O fator “segurança nas estradas” obteve 84,74% dos respondentes insatisfeitos
e muito insatisfeitos, a “qualidade das rodovias” teve 79,47% dos respondentes
insatisfeitos e muito insatisfeitos e o “valores base ou tabela para auxilio no cálculo do
preço do frete” teve 54,74% dos respondentes insatisfeitos e muito insatisfeitos
quando considerados fatores importantes ou muito importantes.
Destaca-se que 33,77% das respostas foram de insatisfação e muita
insatisfação com algum dos fatores importantes ou muito importantes e apesar de não
fazer parte da área de interesse cabe salientar, que em contrapartida ás respostas de
insatisfação, alguns fatores foram considerados de grande importância e satisfação
para o transportador, como por exemplo o “tempo de descanso e lazer”, o “tempo com
a família”, o “estado de conservação do veículo” e a “eficiência energética do veículo”,
neste caso, representados na faixa de interesse, grifada de laranja, na tabela 6.
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SEU TEMPO COM A
FAMILIA

OPINIÃO DA SOCIEDADE
SOBRE O TRABALHO DO
TRANSPORTADOR

IDADE DA FROTA

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO DO
VEICULO

EFICIENCIA ENERGÉTICA
DO SEU CAMINHÃO

VALORES BASE OU
TABELAPARA LHE
AUXILIAR NO CÁLCULO
DO PREÇO DO FRETE

MEIO ELETRONICO DE
PAGAMENTO DE FRETE

INFORMAÇÕES SOBRE
EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS, CONHECIMENTO
DE FRETE OU CIOT

- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE
- SEM IMPORTÂNCIA
- POUCO IMPORTÂNTE
- MÉDIA IMPORTÂNCIA
- IMPORTANTE
- MUITO IMPORTÂNTE

SEU TEMPO DE
DESCANSO E LAZER

MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
MUITO INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INSATISFEITO
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
INDIFERENTE
SATISFEITO
SATISFEITO
SATISFEITO
SATISFEITO
SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO
MUITO SATISFEITO

SEGURANÇA NAS
ESTRADAS

FAIXA DE
INTERESSE

GRAU DE IMPORTÂNCIA

QUALIDADE DAS
RODOVIAS

FAIXA DE
INTERESSE

GRAU DE SATISFAÇÃO

PONTOS DE PARADA E
DESCANSO

Tabela 6 - Fatores de satisfação importantes para o TAC

1,05%

2,63%

3,16%

1,58%

1,05%

3,16%

1,58%

0,53%

1,05%

2,63%

4,74%

3,16%

0,53%

1,58%

0,00%

0,53%

0,00%

2,11%

0,00%

0,53%

0,00%

0,00%

1,05%

0,53%

1,05%

1,58%

1,05%

0,00%

0,00%

2,63%

1,05%

0,00%

0,00%

3,16%

0,53%

0,53%

5,79%

7,37%

7,89%

2,11%

1,05%

2,11%

3,16%

1,05%

2,11%

8,42%

1,58%

2,63%

22,11%

49,47%

56,84%

2,63%

5,79%

10,53%

2,63%

2,11%

3,68%

27,89%

3,68%

4,21%

0,53%

0,53%

0,00%

0,00%

0,00%

2,63%

0,53%

0,00%

0,00%

1,05%

1,58%

0,53%

0,00%

0,00%

1,05%

0,00%

0,00%

4,21%

2,11%

0,53%

0,00%

1,58%

1,05%

1,05%

1,05%

2,11%

0,00%

0,53%

1,05%

3,16%

1,58%

0,53%

1,05%

1,05%

3,16%

2,11%

5,79%

6,32%

5,79%

6,84%

1,58%

7,89%

5,26%

3,68%

3,68%

8,42%

7,37%

10,53%

13,68%

16,32%

14,21%

7,89%

12,11%

4,21%

4,74%

3,68%

3,16%

10,00%

2,11%

3,16%

0,53%
1,05%
1,05%
2,11%
3,16%
0,00%
0,53%
2,11%
16,32%
10,00%
1,05%
0,00%
1,05%
1,58%
7,89%

0,00%
0,00%
0,00%
1,05%
0,00%
0,53%
0,00%
1,05%
0,53%
2,63%
0,00%
0,00%
0,53%
0,00%
5,79%

0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,53%
1,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,84%

1,05%
0,00%
0,00%
3,68%
2,63%
0,53%
0,53%
1,58%
24,21%
25,79%
0,53%
0,00%
1,05%
3,68%
12,63%

0,53%
0,00%
0,53%
1,58%
2,63%
0,00%
0,00%
1,05%
14,74%
28,95%
0,00%
0,53%
0,00%
2,11%
24,74%

1,05%
3,16%
11,58%
8,42%
2,11%
0,53%
0,53%
3,16%
13,68%
5,26%
0,00%
0,53%
0,53%
0,53%
6,32%

4,21%
4,21%
2,63%
2,11%
1,58%
4,21%
2,11%
8,95%
30,53%
7,37%
1,05%
0,53%
0,53%
3,16%
4,21%

0,53%
0,53%
1,58%
0,00%
2,11%
0,53%
0,00%
3,68%
22,11%
29,47%
0,53%
0,00%
0,00%
3,16%
23,16%

0,00%
2,11%
1,05%
1,58%
3,68%
1,05%
1,05%
2,63%
30,53%
26,84%
0,00%
0,00%
0,53%
0,00%
14,21%

1,05%
0,53%
3,16%
5,26%
3,16%
0,00%
0,00%
1,05%
11,05%
4,74%
0,00%
0,00%
0,00%
1,58%
4,21%

4,74%
4,21%
12,63%
11,05%
5,26%
0,00%
1,05%
2,11%
17,89%
6,84%
0,00%
0,00%
0,00%
2,11%
5,26%

2,11%
2,11%
9,47%
7,89%
7,37%
0,53%
0,00%
3,68%
21,05%
10,53%
0,00%
0,53%
0,00%
1,05%
5,26%

Fonte: Elaborado pela autora.
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Os fatores “estado de conservação do veículo” teve 77,89% de satisfação,
“eficiência energética do seu caminhão” teve 71,58%, “seu tempo com a família” teve
70,53% e o fator “seu tempo de descanso e lazer” teve 66,32%, quando considerados
fatores de importância e importância.
4.2 Construção da estrutura sistêmica
Após a identificação dos 3 fatores mais significantes, realizou-se a entrevista
com os 5 representantes da categoria, conforme descrita na etapa 6 do método de
trabalho, explicitado no item 3.1.6, para então, iniciar a construção das relações
sistêmicas.
A leitura da relação sistêmica é realizada de forma a entender como uma
variável afeta a outra, através de relações inversas ou diretas. As relações inversas
estão representadas por setas tracejadas em vermelho e as relações diretas estão
representadas por setas constituídas de uma linha continua em azul, conforme a figura
4.
Figura 4 - Modelo de setas da estrutura sistêmica

Fonte: Elaborado pela autora.

As setas continuas indicam que as duas variáveis, por ela ligadas, devem ser
lidas como uma relação direta, ao contrário das setas pontilhadas, nas quais as
variáveis ligadas devem ser lidas como uma relação inversa, conforme exemplificado
no quadro 12. A variável, pela qual se inicia a leitura é indiferente, sendo assim deve
ser escolhida pelo leitor.
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Quadro 12- Modelo de estrutura sistêmica
Estrutura Sistêmica

Leitura
Leitura: Quanto mais Investimento em segurança nas rodovias, menos privatização
dos pontos de parada e descanso. Quanto menos privatização dos pontos de
parada e descanso, menor o preço por parada/descanso. Quanto menor o preço
por parada/descanso, maior o número de paradas para descanso. Quanto maior o
número de paradas para descanso, menor o cansaço do motorista. Quanto menor
o cansaço do motorista, maior a atenção ao trânsito. Quanto maior a atenção ao
trânsito, maior a segurança na estrada. Quanto maior a segurança na estrada,
menor a necessidade de investimento em treinamento e equipamento para policiais.
Quanto menor a necessidade de investimento em treinamento e equipamento para
policiais, menos investimento em segurança nas rodovias. Quanto menos
investimento em segurança nas rodovias, mais privatização dos pontos de parada
e descanso...
Fonte: Elaborado pela autora.

As entrevistas transcritas geraram as citações e relações sistêmicas
demonstradas nos quadros 13 até 32.
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Quadro 13 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 1.
Questão 1: Quais as principais causas na insegurança nas estradas?
ID.

A

Citação

"...falta da presença ostensiva do
policiamento nas ruas..."

Variáveis

Policiamento;
Segurança na
estrada.

Atenção ao
trânsito; Perícia do

B

" ...é a imprudência, imperícia e

motorista;

principalmente a falta de atenção

Prudência do

incluindo o uso de celular

motorista;
Segurança na
estrada.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 1: Quais as principais causas na insegurança nas estradas?
ID.

C

D

Citação

Variáveis

“Crédito a falta de segurança a falta

Investimento em

de investimento, e falta de

segurança nas

educação. É necessário educar e

rodovias;

infirmar as futuras gerações para

Educação;

que tenhamos profissionais

Segurança na

qualificados. “

estrada.

"Roubo e estradas
malconservadas."

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Roubo; Segurança
na estrada; boa
sinalização.

Número de pontos
“Falta de fiscalização e paradas
E

seguras para o transportador fazer
o pernoite.”

de parada e
descanso;
segurança na
estrada;
fiscalização.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 14 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 2.

Questão 2: O TAC possui ferramentas/sistemas de segurança suficientes? Explique?
ID.

Citação

Variáveis
Performance do

A

"Quando o equipamento é bom é

equipamento de

muito caro, quando é acessível é

segurança; Custo com

muito limitado"

equipamento de
segurança.

B

"Não, pois falta informação,

Especialização

especialização para TAC utilizar os

necessária para ser TAC;

equipamentos modernos, talvez mais

Modernidade do

cursos nesse sentido, além disto os

equipamento de

sistemas de segurança modernos

segurança; Performance

são muito caros e o transportador

do equipamento de

não consegue arcar, as vezes não

segurança; custo com

fazendo nem o seguro do caminhão

equipamento de

para não aumentar seus custos do

segurança; Custo do

transporte."

frete.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 2: O TAC possui ferramentas/sistemas de segurança suficientes? Explique?
ID.

C

D

E

Citação

Variáveis

“Ele possui boas ferramentas, o

Conhecimento e

problema é a falta de capacitação

Informação; Uso de

destes profissionais para operar

ferramentas existentes

corretamente elas. ”

para TAC.

"...não possui segurança, tão pouco
ferramentas."

Relação sistêmica gerada a partir da citação

-

“Não, na maioria das vezes este

Conhecimento e

conhecimento não chega até o

Informação; Uso de

transportador e ele não sabe nem

ferramentas existentes

que existe.”

para TAC.
Fonte: Elaborado pela autora.

Não gerou relação sistêmica.

83

Quadro 15 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 3.
Questão 3: Você acredita que os investimentos públicos relacionados à segurança estão sendo direcionados de forma
correta? Explique.
ID.

Citação

"Não estão sendo bem
direcionados. Temos um
passivo a ser recuperado e
A

isso demanda muito tempo e
dinheiro. Ainda precisamos de
treinamento do pessoal, do
policiamento e investimento em
equipamentos"

Variáveis
Investimento em
segurança nas
rodovias; Policiamento;
Segurança na estrada;
Necessidade de
investimento em
treinamento e
equipamento para
policiais.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 3: Você acredita que os investimentos públicos relacionados à segurança estão sendo direcionados de forma
correta? Explique.
ID.

Citação
"Não, o Tac não tem
segurança para parar nas
estradas para descansar. Os
pontos de parada e apoio ao
caminhoneiro atualmente são
privados e custam caro, muitas

B

vezes o caminhoneiro está
cansado e quer parar, mas não
tem um lugar seguro e
iluminado, tendo que andar
muitos quilômetros até achar
um local adequado e o
cansaço ao volante pode ser
perigoso.

Variáveis
Investimento em
segurança nas
rodovias; Segurança na
estrada; Necessidade
de investimento em
treinamento e
equipamento para
policiais; Atenção ao
trânsito; cansaço do
motorista; Número de
paradas para
descanso; Preço por
parada/descanso;
Privatização dos pontos
de parada e descanso.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 3: Você acredita que os investimentos públicos relacionados à segurança estão sendo direcionados de forma
correta? Explique.
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

“Os recursos são direcionados
a esta causa, a dificuldade
C

acontece, pois, este
investimento não chega a base
da pirâmide por falta de

Gestão dos recursos
investidos; Segurança
na estrada.

gestão.”
Gestão dos recursos
"Não pois as estradas
D

continuam ruins e mal
sinalizadas."

investidos;
Investimento em
infraestrutura nas
rodovias; Qualidade
das rodovias.

E

“Não, todos os investimentos

Gestão dos recursos

estão sendo desviados e a

investidos; Segurança

segurança cada vez pior.”

na estrada.
Fonte: Elaborado pela autora.

86

Quadro 16 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 4.
Questão 4: O que você sugere para que melhore a segurança nas rodovias?
ID.

Citação

Variáveis

"Minimizar a violência, com os policiais

A

agindo de forma ostensiva e

Policiamento;

estratégica, já que o policiamento não

Segurança na

consegue estar em todos os lugares

estrada.

ao mesmo tempo"

Policiamento;

B

"...mais policiamento nas rodovias e

Segurança na

pontos de apoio com segurança e

estrada; Número de

infraestrutura."

pontos de parada e
descanso;

“Há uma soma de fatores que
melhorariam bastante a vida do
C

usuário a iniciar pela melhoria de
gestão e correta aplicação dos
recursos públicos. ”

Gestão dos recursos
investidos;
Segurança na
estrada.

Relação sistêmica gerada a partir da citação

87

Questão 4: O que você sugere para que melhore a segurança nas rodovias?
ID.

Citação
“Estradas bem conservadas e

D

sinalizadas, pois, isso não existe
infelizmente.'

“Que sejam analisados e fiscalizados
E

os investimentos, que na maioria das
vezes não chega ao seu destino.”

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Boa pavimentação;
boa sinalização;
Segurança na
estrada.
Gestão dos recursos
investidos;
Segurança na
estrada.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 17 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 5.
Questão 5: Você acredita que o TAC tem conhecimento sobre gestão financeira ou conhecimento suficiente para
calcular seus custos e gerir financeiramente seu negócio? Explique.
ID.

Citação
"...não tem uma ferramenta própria que

A

possibilite ele a faz isso. O TAC se
baseia em sua prática do dia a dia, por
isso ele não tem gestão financeira."

Variáveis

Ferramenta para
cálculo de frete;
Gestão financeira.

"Falta conhecimento para o autônomo,
hoje a empresa de transporte tem

B

incentivo do governo para que os

Cálculo de custos

gestores estudem e aprendam a gerir

corretos;

seu negócio, o caminhoneiro não e

Depreciação;

acaba tendo prejuízo por falta de

Manutenção do

conhecimento dos seus custos, muitas

veículo; Idade da

vezes ele não põe no seu cálculo de

frota; Conhecimento

custos do transporte a manutenção do

e informação;

caminhão gerando uma depreciação

Prejuízo.

ainda maior do bem ou deixando de
comprar um caminhão novo."

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 5: Você acredita que o TAC tem conhecimento sobre gestão financeira ou conhecimento suficiente para
calcular seus custos e gerir financeiramente seu negócio? Explique.
ID.

C

D

Citação

Variáveis

“Não adianta termos ferramentas se

Conhecimento e

não temos um profissional qualificado,

informação; Uso de

alguém disse para ele quanto custa o

ferramentas

km rodado e ele aplica essa formula

existentes para TAC;

“mágica” para tudo sem ter realmente

Cálculo de custos

calculado seu custo. ”

correto.

"Não tem ele se baseia no que sabe e

Conhecimento e

calcula sobre os benefícios que

informação; Cálculo

imagina ter."

de custos correto.

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Conhecimento e
“Não, porque a toda hora existe
E

mudanças e o autônomo não consegue
acompanhar mais.”

informação; Uso de
ferramentas
existentes para TAC;
Cálculo de custos
correto.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 18 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 6.
Questão 6: Qual a dificuldade do transportador no cálculo do seu custo de frete?
ID.

A

B

Citação

Variáveis

"A complexidade do cálculo e o

Complexidade do

desconhecimento. Isso faz com que

cálculo; Submissão

ele se acomode na oferta e se

ao preço estipulado

submeta ao mercado."

pela oferta.

"...falta de conhecimento gera os erros
de cálculo."

Conhecimento e
informação; Cálculo
de custos correto.

“O transportador em geral
desconhece a maioria dos custos
envolvidos em seu frete. Um veículo
C

com alta quilometragem tem custos
diferentes que os veículos novos ou
seminovos, nesse sentido o
transportador não pode comparar seu
custo com o da concorrência. ”

Conhecimento e
informação; Cálculo
de custos correto.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 6: Qual a dificuldade do transportador no cálculo do seu custo de frete?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

"O caminhoneiro calcula sobre a

D

oferta e muitas vezes preço oferecido

Submissão ao preço

pelo frete não compensa. O

estipulado pela

caminhoneiro nem deveria sair de

oferta; Lucro;

casa."

E

“Ele não sabe calcular. O

Conhecimento e

transportador não coloca o desgaste

informação; Cálculo

do veículo e nem o seu trabalho.”

de custos correto.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 19 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 7.
Questão 7: Na sua opinião quais as consequências de um cálculo errôneo sobre o custo e o preço do frete?
ID.

Citação

Variáveis

"...este erro causa a defasagem

A

do veículo porque o transportador

Cálculo de custos

não tem dinheiro para fazer a

correto;

manutenção do veículo, aumenta

Manutenção do

a idade da frota, por consequência

veículo; Qualidade

estraga as rodovias e torna as

das rodovias;

estradas inseguras para a

Segurança na

sociedade pois uma falha num

estrada; Prejuízo;

freio pode ser fatal. Sem falar no

Preocupações

endividamento desse indivíduo e

particulares; Idade

todas as preocupações que isso

da Frota.

causa"

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 7: Na sua opinião quais as consequências de um cálculo errôneo sobre o custo e o preço do frete?
ID.

Citação

Variáveis

"... isso gera um problema para a
sociedade e principalmente para o
TAC, pois ele tem a ilusão de

B

estar ganhando quando na

Cálculo de custos

verdade só tem prejuízo. Ao longo

correto; Prejuízo;

do tempo as faturas de pneu,

Margem de lucro.

seguro, mecânica e combustível
começam a chegar e sua margem
de lucro vai diminuindo..."
“tem dois lados se ele cobra a
C

mais ele não ganha o frete (perde

Cálculo de custos

para a concorrência) e se cobra a

correto; Prejuízo.

menos tem prejuízo.”

D

"Não ter lucro nenhum, só

Cálculo de custos

prejuízo."

correto; Prejuízo.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 7: Na sua opinião quais as consequências de um cálculo errôneo sobre o custo e o preço do frete?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

“Conforme a resposta acima, a

E

consequência é um pagamento

Cálculo de custos

abaixo da tabela do frete e

correto; Prejuízo;

transportador não consegue se

Margem de lucro.

sustentar.”
Fonte: Elaborado pela autora.
Quadro 20 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 8
Questão 8: As ferramentas de cálculo de frete existentes auxiliam ou atrapalham o TAC? Explique.
ID.

A

Citação

Variáveis

"...as ferramentas que existem são

Uso de

voltadas para as empresas que

ferramentas

possuem custos diferentes e

existentes para

fazem com que o TAC erre no seu

ETC; Cálculo de

cálculo de custo, seria melhor ele

custos correto;

não usar a ferramenta"

Prejuízo;

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 8: As ferramentas de cálculo de frete existentes auxiliam ou atrapalham o TAC? Explique.
ID.

Citação

Variáveis

" o caminhoneiro usa os cálculos
feitos pelas empresas como base,

B

mas me arrisco a dizer que esse

Uso de

cálculo não está correto nem para

ferramentas

elas. Essas ferramentas usam

existentes para

dados sobre uma frota de

ETC; Cálculo de

caminhões e tem custos e

custos correto;

parâmetros muito diferentes dos

Prejuízo;

do TAC quando ele se compara a
esse preço acaba tendo prejuízo."
“Quando o TAC tem conhecimento
e utiliza de forma correta as
C

ferramentas melhoram os
resultados, o lucro, da operação
de transporte. ”

Conhecimento e
Informações;
Lucro; Ferramenta
para cálculo do
frete para
autônomo.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 8: As ferramentas de cálculo de frete existentes auxiliam ou atrapalham o TAC? Explique.
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Uso de

D

"As que existem não foram feitas

ferramentas

para nós, não auxiliam, só nos

existentes para

apertam cada vez mais."

ETC; Margens
apertadas.

E

“Auxilia para aqueles que

Ferramenta para

possuem conhecimento, ocorre

cálculo do frete

que se for seguir a planilha de

para autônomo;

custo não tem como concorrer

Cálculo de custos

com o mercado.”

correto; Prejuízo.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 21 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 9.
Questão 9: Como o TAC calcula seu custo atualmente?
ID.

Citação

Variáveis

"Ele usa a experiência prática e

A

trabalha para pagar as contas,

Intercorrências

com um orçamento apertado.

durante a viajem;

Qualquer intercorrência no meio

Margens

do caminho acaba com o

apertadas.

orçamento do caminhoneiro"
"Calcula errado, pois raros são os

B

caminhoneiros que levam em

Complexidade do

consideração todos os parâmetros

cálculo; Cálculo de

que deveriam, e ele acaba se

custos correto;

comparando com outros como

Lucro.

empresas e não obtém lucro."
"É um cálculo bem difícil, acredito

C

que ele não faça como deveria e

Complexidade do

as vezes até perca dinheiro.

cálculo; Cálculo de

Talvez faça alguma tabela ou algo

custos correto;

parecido. Mas com certeza é

Lucro.

pouco assertivo."

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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"Não calcula direito, porque não
D

sabe, mas ele deveria levar em
consideração o custo e o benefício
de um frete."

E

Conhecimento e
informação;
Submissão ao
preço estipulado
pela oferta; Lucro.

“Frete bruto, diesel e sobra. Ele

Conhecimento e

não faz muita conta e pega o que

informação;

oferecerem. As vezes sai

Submissão ao

perdendo e as vezes sai

preço estipulado

ganhando.”

pela oferta; Lucro.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 22 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 10.
Questão 10: O que você acha que deve ser feito para auxiliar o transportador nos cálculos do frete (custo, lucro, preço e
etc.)?
ID.

A

Citação

Variáveis

"Deve haver uma instrução, treinamento

Uso de ferramentas

ou uma ferramenta que ajude ele a

existentes para TAC;

calcular, pois sem isso não é possível

Cálculo de custos

acertar um cálculo tão complexo"

correto.

"...hoje existem alguns cursos, mas não
são o ideal, ele deve ter conhecimento,

B

mas deverias ser algo mais fácil,

Cálculo de custos

disponibilizar uma ferramenta, pois o

correto; Prejuízo;

caminhoneiro não tem tempo para parar

Orçamento apertado;

e fazer um curso de formação nessa

Tempo trabalhando;

área e as tecnologias estão ai para

Tempo para

ajuda-lo nisso. Quanto menos o

aprendizado;

transportador ganha, mais prejuízo ele

Conhecimento e

tem, mais ele tem que trabalhar para

informação.

pagar as contas do mês e não tem
tempo de parar pra fazer um curso.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 10: O que você acha que deve ser feito para auxiliar o transportador nos cálculos do frete (custo, lucro, preço e
etc.)?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

“Treinamento maciço, uma formação

C

sólida. O transportador precisa entender

Conhecimento e

que ter o primeiro grau apenas, não o

informação; Cálculo

habilita mais para exercer esta

de custos correto.

atividade. ”

D

E

"O próprio transportador deveria saber

Conhecimento e

fazer a conta sobre o custo e o lucro,

informação; Cálculo

antes de aceitar."

de custos correto.

“Orientações para os mesmos com mais
cursos ou palestras.”

Conhecimento e
informação; Cálculo
de custos correto.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 23 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 11.
Questão 11: Na sua opinião porque as rodovias brasileiras estão em estado precário?
ID.

Citação

Variáveis

"...basicamente é a falta de investimento
em infraestrutura só se faz operação
tapa buraco e a qualidade das rodovias
estão péssimas, isso também causa a
insegurança porque quanto piores forem
as rodovias mais acidentes acontecerão
o transportador tem que estar atento
A

para não quebrar o caminhão nos
buracos e acaba se despreocupando
com seu arredor, podendo essa
distração causar acidentes graves. Hoje
se economiza na manutenção das
rodovias antigamente não era assim, os
veículos agora estão mais pesados e
modernos e o material usado nas
rodovias pouco mudou..."

Investimento em
infraestrutura nas
rodovias; Qualidade
das rodovias;
Preocupações com a
rodovia; Atenção ao
Trânsito; Número de
acidentes; Segurança
na estrada.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 11: Na sua opinião porque as rodovias brasileiras estão em estado precário?
ID.

B

Citação

Variáveis

"O país está à beira do colapso e deixou

Investimento em

de investir em infraestrutura a algum

infraestrutura nas

tempo priorizando outras áreas. por falta

rodovias; Ação da

de investimento as melhores rodovias

iniciativa privada

estão na mão da iniciativa privada.

sobre rodovias;

Qualquer custo com a rodovia é

Qualidade das

passado para o usuário e o

rodovias; Custo com

caminhoneiro, como um usuário, acaba

Manutenção das

tendo mais custo que deveria ser

rodovias; Custo do

embutido no preço do frete.

frete.
Investimento em

C

“...por mal-uso, má qualidade de
investimento e pouca gestão.

infraestrutura nas
rodovias; Qualidade
das rodovias; Bom
uso da rodovia.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 11: Na sua opinião porque as rodovias brasileiras estão em estado precário?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Investimento em
D

"Não há investimento nas rodovias."

infraestrutura nas
rodovias; Qualidade
das rodovias.

E

“Pelo abandono político e os desvios de
verbas.”

Gestão dos recursos
investidos; Qualidade
das rodovias.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 24 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 12.
Questão 12: O que deve melhorar na infraestrutura e qualidade das rodovias para o TAC?
ID.

Citação
"...as rodovias devem ser
reinventadas, temos uma legislação
que obriga o transportador a parar
para descansar mas não tem um

A

lugar seguro para que ele faça isso.
Se o transportador tivesse onde
descansar diminuiria a probabilidade
de um acidente acontecer. Sem falar
no asfaltamento e sinalização."

Variáveis
Número de pontos de
parada e descanso;
Cansaço do
motorista; Número de
acidentes; Segurança
na estrada;
Qualidade das
rodovias;
infraestrutura da
rodovia.
Boa pavimentação;

"...a sinalização, pavimentação e
B

pontos de parada e descanso para o
transportador."

Número de pontos de
parada e descanso;
Boa sinalização;
Qualidade das
rodovias.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 12: O que deve melhorar na infraestrutura e qualidade das rodovias para o TAC?
ID.

Citação

“Nós temos deficiência até mesmo na
construção das rodovias, melhorias
C

no modelo construtivo, investimento
em segurança, pavimentação é
fundamental para que se possa ter
uma melhor qualidade. ”

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Boa pavimentação;
Melhorias no modelo
construtivo;
Investimento em
segurança nas
rodovias; Qualidade
das rodovias.

Boa pavimentação;
D

"Mais sinalização e consertar as

Boa sinalização;

estradas."

Qualidade das
rodovias
Número de pontos de

E

“Pontos de apoio conforme a lei do

parada e descanso;

motorista.”

Segurança na
estrada.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 25 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 13.
Questão 13: Na sua opinião de quem é a culpa da boa ou má qualidade nas estradas? Por que?
ID.

Citação

Variáveis
Manutenção do

A

"...do TAC também, pois viajar com

veículo; Investimento

excesso de peso estraga as rodovias, a

em infraestrutura nas

falta de manutenção do caminhão

rodovias; qualidade

estraga a rodovia também, mas a má

das rodovias;

qualidade vem da falta de manutenção e

Excesso de peso de

investimento"

carga; Manutenção
das rodovias.
Gestão dos recursos

"Não existe uma culpa, é uma falta de
B

gestão do estado e falta de investimento
de infraestrutura.

investidos; Qualidade
das rodovias;
Investimento em
infraestrutura nas
rodovias.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 13: Na sua opinião de quem é a culpa da boa ou má qualidade nas estradas? Por que?
ID.

Citação
“A pirâmide de gestão é feita do estado
para o cidadão. Identifico as
responsabilidades dos gestores em seu
formato de gestão e poucos recursos

C

aplicados e a responsabilidade também
do usuário com o excesso de peso ou
condução errônea e desrespeito a
sinalização e legislação de trânsito. Há
necessidade de gestão e educação. ”

Variáveis
Investimento em
infraestrutura nas
rodovias; Gestão dos
recursos investidos;
Educação; Qualidade
das rodovias;
Excesso de peso da
carga; Perícia do
motorista; Prudência
do motorista.
Gestão dos recursos

"A culpa é da má administração do
D

Governo Federal que não investe nas
rodovias"

investidos; Qualidade
das rodovias;
Investimento em
infraestrutura nas
rodovias.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 13: Na sua opinião de quem é a culpa da boa ou má qualidade nas estradas? Por que?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Gestão dos recursos

E

“Governo, por não fazer investimentos

investidos; Qualidade

conforme a previsão orçamentaria do

das rodovias;

ano anterior, que retira verbas para

Investimento em

outras áreas.”

infraestrutura nas
rodovias.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 26 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 14.
Questão 14: A boa qualidade ou má qualidade nas rodovias geram consequências para o transporte Rodoviário
Autônomo de carga? Cite exemplos.
ID.

A

Citação

Variáveis

" Sim, aumenta o custo do transportador

Qualidade das

e novamente voltamos a falta de

rodovias; Custo do

conhecimento, se o caminhoneiro

frete; Conhecimento

soubesse como calcular esse custo em

e informação;

função da má qualidade das rodovias

Cálculo de custos

ele praticaria preços mais saudáveis

correto;

para sua vida financeira e com certeza

Preocupações

teria menos preocupações na vida."

particulares.
Qualidade das
rodovias;

B

"Sem dúvida, gera custo, e aumenta
depreciação e manutenção.

Depreciação; Custo
do frete;
Necessidades de
manutenção do
veículo.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 14: A boa qualidade ou má qualidade nas rodovias geram consequências para o transporte Rodoviário
Autônomo de carga? Cite exemplos.
ID.

C

Citação

Variáveis

“Com a boa qualidade podemos citar a

Qualidade das

redução no custo e consecutivamente

rodovias; Custo do

no preço do frete com a má qualidade

frete; Depreciação;

citamos o aumento no desgaste do

Custos com

veículo aumento dos custos insegurança

segurança nas

nas rodovias. ”

estradas.

"A gente tem que fazer muito mais
D

manutenção no caminhão devido a má
qualidade das estradas.'

Qualidade das
rodovias;
Manutenção das
rodovias.

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 14: A boa qualidade ou má qualidade nas rodovias geram consequências para o transporte Rodoviário
Autônomo de carga? Cite exemplos.
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Qualidade das

E

“Sim, boa qualidade traz transportes e

rodovias; Número

condições seguras, evita acidentes

de acidentes;

consequentemente torna o frete mais

Segurança na

barato para o caminhoneiro.”

estrada; Custo do
frete.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 27 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 15.
Questão 15: Você percebe uma relação entre a qualidade das rodovias e a segurança nas estradas? Qual relação?
ID.

Citação
"...com certeza, se a rodovia for de boa
qualidade o transportador pode prestar
mais atenção no transito sem se

A

preocupar em achar ou ler uma
sinalização ruim ou inexistente, ou com
a pavimentação garantindo maior
segurança. Uma estrada segura é uma
estrada de qualidade."

Variáveis
Qualidade das
rodovias; Boa
pavimentação;
Preocupações com a
rodovia; Boa
sinalização; Atenção
ao trânsito;
Segurança na
estrada.
Boa pavimentação;

"...uma boa sinalização e se for bem
B

pavimentada traz mais segurança gera
menos acidentes e até a diminui a
imprudência."

Boa sinalização;
Qualidade das
rodovias; Segurança
na estrada;
Prudência do
motorista.
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Questão 15: Você percebe uma relação entre a qualidade das rodovias e a segurança nas estradas? Qual relação?
ID.

Citação
“É perfeitamente perceptível a diferença

C

entre boa e má qualidade pois isso
reflete diretamente no número de
acidentes na rodovia. ”

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Qualidade das
rodovias; Número de
acidentes.

"Não há como ter relação, já que não
D

existe nenhuma das duas. Isso não

-

existe no Brasil."

E

“Sim, quanto melhor a rodovia menos
acidentes.”

Qualidade das
rodovias; Número de
acidentes.

Fonte: Elaborado pela autora.

Não gerou relação sistêmica
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Quadro 28 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 16.
Questão 15: Você percebe uma relação entre a qualidade das rodovias e a segurança nas estradas? Qual relação?
ID.

Citação
"...com certeza, se a rodovia for de boa
qualidade o transportador pode prestar
mais atenção no transito sem se

A

preocupar em achar ou ler uma
sinalização ruim ou inexistente, ou com
a pavimentação garantindo maior
segurança. Uma estrada segura é uma
estrada de qualidade."

Variáveis
Qualidade das
rodovias; Boa
pavimentação;
Preocupações com a
rodovia; Boa
sinalização; Atenção
ao trânsito;
Segurança na
estrada.
Boa pavimentação;

"...uma boa sinalização e se for bem
B

pavimentada traz mais segurança gera
menos acidentes e até a diminui a
imprudência."

Boa sinalização;
Qualidade das
rodovias; Segurança
na estrada;
Prudência do
motorista.
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Questão 15: Você percebe uma relação entre a qualidade das rodovias e a segurança nas estradas? Qual relação?
ID.

Citação
“É perfeitamente perceptível a diferença

C

entre boa e má qualidade pois isso
reflete diretamente no número de
acidentes na rodovia. ”

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Qualidade das
rodovias; Número de
acidentes.

"Não há como ter relação, já que não
D

existe nenhuma das duas. Isso não

-

existe no Brasil."

E

“Sim, quanto melhor a rodovia menos
acidentes.”

Qualidade das
rodovias; Número de
acidentes.
Fonte: Elaborado pela autora.

Não gerou relação sistêmica
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Quadro 29 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 17
Questão 17: Você percebe alguma relação entre o custo do frete, a demanda/ oportunidades de trabalho e a
concorrência com a ETC? Explique essa relação?
ID.

Citação

Variáveis

A concorrência com a ETC é alta e o
caminhoneiro acaba equiparando seus
preços aos da empresa de forma

A

errônea. O custo da empresa é diluído

Ferramenta para

na frota. Mas por falta de uma

cálculo do frete

ferramenta que ajude no cálculo o

para autônomo;

transportador cobra o mesmo preço da

Cálculo de custos

empresa para se manter no mercado e

correto; Prejuízo;

tendo prejuízo. Existe o autônomo que

Submissão ao

trabalha agregado a uma empresa e

preço estipulado

este para não perder o frete se submete

pela oferta.

ao preço oferecido pela ETC, ignorando
seus custos e tendo a ilusão de algum
lucro.
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Questão 17: Você percebe alguma relação entre o custo do frete, a demanda/ oportunidades de trabalho e a
concorrência com a ETC? Explique essa relação?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

"...há uma concorrência predatória, pois,
a empresa tem custos mais baixos já o
transportador não tem essa vantagem.
Se o transportador tem mais custo ele
B

tem que aumentar o preço e acaba
perdendo espaço para a concorrência,
as empresas, e se submete a preços
mais baixos do que o aceitável para não

Custo do frete;
Preço do frete;
Demanda de frete;
Submissão ao
preço estipulado
pela oferta.

perder esse frete."
"Acredito que não pois o Autônomo e a
C

ETC são diferentes e os custos

-

também."
"Existe muita concorrência e não tem
D

como competir com eles o transportador
sempre perde."
“Sim, as empresas conseguem baixar o

E

custo do diesel, equipamentos e
manutenção assim conseguindo baixar

Concorrência com
a ETC; Prejuízo.

Concorrência com
a ETC; Preço do

Não gerou relação sistêmica
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Questão 17: Você percebe alguma relação entre o custo do frete, a demanda/ oportunidades de trabalho e a
concorrência com a ETC? Explique essa relação?
ID.

Citação

Variáveis

o preço do frete e o autônomo não pode

frete; Margem de

acompanhar.”

lucro.

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 30 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 18
Questão 18: Qual a relação da qualidade das rodovias com a entrada ou saída de novos profissionais no setor de
transporte, mais especificamente como TAC?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

-

Não gerou relação sistêmica

"Não vejo muita relação nestas duas
A

questões, o abandono a profissão está
mais relacionado a questão econômica."

B

"Acredito que não o que faz ele desistir é

Conhecimento e

a falta de incentivo e informação pois ele

informação; Número

não sabe se vale a pena financeiramente

de caminhoneiros;

falando.

Incentivo.
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Questão 18: Qual a relação da qualidade das rodovias com a entrada ou saída de novos profissionais no setor de
transporte, mais especificamente como TAC?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Demanda de frete;

C

"A boa ou má qualidade não tem relação

Entrada de novos

com a entrada e saída de profissionais da

profissionais;

área. O que tem relação é a demanda."

Número de
caminhoneiros.

"Não existe, sendo bom ou ruim tem
D

gente que entra e gente que sai, quem

-

precisa trabalhar se sujeita."
“A péssima qualidade das rodovias

E

contribui de forma expressiva ao não

Qualidade das

incentivo de novos motoristas autônomos

rodovias; Incentivo;

no mercado, visto que com as más

Número de

condições deixam os transportadores

caminhoneiros.

sem incentivo para o trabalho.”
Fonte: Elaborado pela autora.

Não gerou relação sistêmica
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Quadro 31 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 19
Questão 19: Qual a relação da segurança nas estradas com a entrada ou saída de novos profissionais no setor de
transporte, mais especificamente como TAC?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

-

Não gerou relação sistêmica

" Não vejo essa elação Também, volto
A

a falar sobre a questão econômica não
acho que a segurança seja um fator
decisivo"

B

"Eu acho que alguns podem desistir

Segurança na

por falta de segurança, mas não

estrada; Número de

acredito que represente a maioria."

caminhoneiros.

"...a segurança ajuda na decisão de
C

sair, mas não é um atrativo para a
entrada de novos caminhoneiros."

Segurança na
estrada; saída de
profissionais da
atividade.
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Questão 19: Qual a relação da segurança nas estradas com a entrada ou saída de novos profissionais no setor de
transporte, mais especificamente como TAC?
ID.

Citação

Variáveis

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Segurança na
D

"Quanto menos segurança, mais

estrada; saída de

companheiros desistem."

profissionais da
atividade.

“A questão da segurança facilita a
E

criminalidade nas estradas e ninguém
gosta de correr riscos, não sei se é o
motivo mais forte, mas contribui para a
saída.”

Segurança na
estrada;
Criminalidade;
Número de
caminhoneiros.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 32 - Transcrição e relação sistêmica para a pergunta 20
Questão 20: Qual a relação do custo/ preço do frete com a entrada ou saída de novos profissionais no setor de
transporte, mais especificamente como TAC?
ID.

Citação

Variáveis

" ...a entrada ou saída destes
profissionais é uma consequência, se o
preço do frete está bom, se tem

A

demanda mais profissionais são

Demanda de frete;

atraídos. Se falta caminhoneiro o preço

Número de

sobe e mais profissionais migram para a

caminhoneiros; Preço

profissão. Se tiver muitos profissionais

do frete.

aumenta a concorrência e cai o preço
fazendo que mais profissionais
abandonem a profissão..."
"...se o custo aumenta muito ele acaba
B

tendo que abandonar a profissão, não é
uma questão de desistência e sim de
falta de condições para continuar."

Demanda do frete;
Número de
caminhoneiros;

Relação sistêmica gerada a partir da citação
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Questão 20: Qual a relação do custo/ preço do frete com a entrada ou saída de novos profissionais no setor de
transporte, mais especificamente como TAC?
ID.

C

Citação

Variáveis

"...o preço e custo ajudam a determinar

Custo do frete;

sua entrada e sua manutenção, ou não

Número de

na atividade, tudo tem a ver com o

caminhoneiros; Preço

ganho."

do frete.

"Cada vez baixa mais o preço do frete
D

ao invés de seguir os aumentos do
preço do diesel e custos, obrigando a
gente a sair."

E

“Não vejo relação.”

Relação sistêmica gerada a partir da citação

Preço do frete; Saída
de profissionais da
atividade.
Fonte: Elaborado pela autora.

Não gerou relação sistêmica
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4.3 Estrutura sistêmica
As relações identificadas, a partir das citações dos entrevistados, foram
analisadas, buscando pontos de convergência e complementaridade e eliminando as
relações vistas como repetidas. Nas figuras de 5 até 9, estão apresentadas as
estruturas sistêmicas que representam as citações, separadas por temas, a saber: a)
Segurança nas rodovias; b) Qualidade das rodovias brasileiras; c) Valores base ou
tabela para auxiliar no cálculo do preço do frete; d) Relação entre qualidade e
segurança; e) Relação entre qualidade e custo/preço do frete.
Figura 5- Estrutura Sistêmica sobre a Segurança nas rodovias.

Fonte: Elaborada pela autora.

Na estrutura referente a segurança, representada na figura 5, para fechamento
de enlace, observou-se a necessidade de inclusão da variável “Necessidade de
tecnologia contra insegurança”, além das utilizadas, anteriormente, nas relações.
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Figura 6 - Estrutura Sistêmica sobre a Qualidade das rodovias brasileiras

Fonte: Elaborada pela autora.

A figura 6 apresenta a estrutura sistêmica realizada a partir das respostas
obtidas, sobre a qualidade das rodovias brasileiras.
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Figura 7 - Estrutura Sistêmica sobre os valores base ou tabela para auxiliar no
cálculo do preço do frete.

Fonte: Elaborada pela autora.

A figura 7 apresenta a estrutura sistêmica gerada a partir das respostas dos
entrevistados sobre os valores base ou tabela para auxiliar no cálculo do preço do
frete.
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Figura 8 - Relação entre qualidade das rodovias e segurança nas estradas

Fonte: Elaborada pela autora.

A partir das respostas dadas pelos entrevistados, gerou-se a estrutura
sistêmica demonstrada na figura 8, representando a relação entre a qualidade das
rodovias e segurança nas estradas.
Figura 9 - Relação entre qualidade e custo/preço do frete.

Fonte: Elaborada pela autora.

129

Na figura 9 tem-se a estrutura sistêmica gerada a partir da percepção dos
entrevistados sobre a relação entre a qualidade das rodovias brasileiras, o preço do
frete e o cálculo do custo do frete.
A partir das estruturas apresentadas anteriormente, nas figuras 5 até 9,
realizou-se a construção de uma estrutura consolidada, apresentada na figura 10,
demonstrando as relações existentes entre os 3 fatores destacados (Qualidade das
rodovias brasileiras, segurança nas rodovias e valores base ou tabela para auxiliar no
cálculo do preço do frete). Os 3 fatores geraram as variáveis chave, que foram
determinadas pela autora, na estrutura consolidada. As variáveis chave estão
destacadas em laranja na estrutura sistêmica, são elas: Segurança na estrada, custo
do frete e qualidade das rodovias. Cabe destacar que a consolidação não exigiu a
inclusão de novas variáveis, além disto as variáveis repetidas foram excluídas.
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Figura 10 - Estrutura sistêmica consolidada

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.4 Modelos mentais
De acordo com Senge (1995) modelo mental é descrito como o modo que as
pessoas pensam e interagem sobre determinado tema. Para a mudança de uma
estrutura é preciso que haja transformação dos modelos mentais. Neste sentido,
durante a apresentação da estrutura sistêmica aos entrevistados, foi solicitado que
eles mostrassem suas percepções em relação as variáveis que considerassem mais
impactante na estrutura e nas variáveis chave. A partir destas percepções foram
elencados os modelos mentais descritos no quadro 33.
Quadro 33 - Modelos mentais
Entrevistado

1 - Modelo mental sobre segurança na estrada

A

A polícia não faz a parte dela.

B

Policiamento é sinônimo de segurança.

C

Se está ruim, a culpa é do governo.

D

Para tudo falta investimento.

E

Não adianta ter ferramentas, se não me ensinam a usar.

Entrevistado

2- Modelo mental sobre qualidade das rodovias

A

Se está ruim, a culpa é do governo.

B

Tendo asfalto já está bom.

C

Não adianta boas rodovias, se as pessoas não sabem
usar.

D

Sem gestão não tem investimento.

O dinheiro nem chega nas estradas, ele para na
corrupção.
Entrevistado
3 - Modelo mental sobre custo do frete
Caminhoneiro só tem prejuízo. Trabalha hoje para comer
A
amanhã.
E

B

É difícil calcular, melhor pegar o preço pronto.

C

Enquanto não existir uma tabela, o caminhoneiro vai
continuar no prejuízo.

D

As empresas sempre têm vantagem em tudo.

E

Se o caminhoneiro não se submete é engolido pela
concorrência.
Fonte: Elaborado pela autora.
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Estes modelos mentais descritos no quadro 33 estão identificados na estrutura sistêmica, nas cores, amarelo, rosa e verde, conforme demostrado na figura 11.
Figura 11 - Estrutura sistêmica com identificação dos modelos mentais.

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.5 Pontos de alavancagem
A identificação dos pontos de alavancagem, nesta monografia são de suma importância , pois a partir disto será gerado um plano de ação visto que identificar os pontos de alavancagem é o
mesmo que, identificar os pontos, dentro da estrutura sistêmica, onde deve-se realizar pequenas ações em prol de melhorias. Para tal é necessário, um entendimento global da estrutura. (SENGE,
90) Além da validação e identificação dos modelos mentais os entrevistados tinham a incumbência de sugerir quais das variáveis influenciavam positivamente nas variáveis chave (segurança na
estrada, custo do frete e qualidade das rodovias), ou seja, os pontos de alavancagem. As variáveis identificadas como pontos de alavancagem estão destacadas em amarelo na figura 12.
Figura 12 - Estrutura sistêmica com identificação dos pontos de alavancagem.

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.6 Discussões sobre a estrutura sistêmica
A partir do entendimento das relações sistêmicas que envolvem a segurança
na estrada, o custo do frete e a qualidade das rodovias, baseado na estrutura
sistêmica construída, pode-se fazer considerações sobre a opinião dos autores
consultados no referencial teórico e revisão sistemática da literatura, nesta
monografia. A maioria das relações sistêmicas apresentadas foram confirmadas pelos
autores a exemplo das afirmações de Reis (2015) que corroboram com a estrutura
confirmando que quanto menos investimentos do governo em infraestrutura nas
rodovias, maior é a necessidade de intervenção de investidores privados, aumentando
os preços dos pedágios e consequentemente o custo do frete.
Reis (2015) também concorda com a estrutura sistêmica, no que diz respeito
ao aumento do custo do frete como contrapartida a má qualidade da pavimentação
das estradas. Em concordância com a estrutura, podemos citar, também, a Lei 13.103
/2015, criada para normatizar a jornada de trabalho do transportador e regulamentar
seu tempo de parada e descanso, com o intuito de reduzir a acidentalidade. Neste
mesmo sentido, podemos citar, também, com as pesquisas de Correia et al. (2014)
que afirmam que a maioria dos acidentes tem sido causados pela fadiga e falta de
atenção dos motoristas.
As relações sistêmicas que afirmam que quanto menor a qualidade das
rodovias, menos segura elas serão corroboram com as pesquisas da CNT (2016).
Assim como os autores Silva et al. (2016) e Souza et al. (2006) citados na revisão
sistemática da literatura que afirmaram a necessidade de melhorias na infraestrutura
das rodovias e pontos de parada e descanso e a regulamentação das atividades da
categoria, para aumentar a segurança desta profissão.
Em relação aos custos do frete, Martins (2008) afirma que o cálculo do custo
deste tipo de operação é complexo, dificultando para o autônomo, corroborando com
a estrutura sistêmica. Assim como Hijjar (2008), ao afirmar que a demanda interfere
diretamente nos preços praticados. Além disto pode-se citar as autoras Araújo,
bandeira e Campos (2014), também referenciadas na R.S.L. deste trabalho, que estão
de acordo com esta estrutura sistêmica, no sentido de afirmar que os preços
praticados pelos autônomos são impostos pelo contratante e este, na maioria das
vezes, não o remunera de forma suficiente.
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Baseado na validação desta estrutura a partir da confirmação dos autores
consultados para realização desta monografia e a partir da validação da estrutura por
parte dos entrevistados a autora considerou esta estrutura válida.
4.7 Sugestão de plano de ação
Após a identificação dos pontos de alavancagem, foi possível sugerir um plano
de ação, com o intuito de trazer melhorias para cada um dos fatores considerados
como importantes para a agregação de valor na atividade do TAC. As sugestões estão
apresentadas ao lado de cada ponto de alavancagem, no quadro a seguir.
Quadro 34 – Sugestão de plano de ação
Ponto de alavancagem

Sugestão de plano de ação

Conhecimento e
informação

Divulgação dos cursos gratuitos existentes no sistema
"S" do transporte, bem como criação de novos sistemas
de compartilhamento de informações e conhecimento,
aproveitando, inclusive, o uso de redes sociais. Estes
cursos devem ser focados ao transportador autônomo e
devem enfatizar a importância de se calcular os próprios
custos.

Cálculo de custos correto

Desenvolvimento de ferramentas eletrônicas de auxilio
no cálculo do frete, evitando o erro humano e facilitando
o cálculo frente a sua complexidade.

Atenção ao trânsito

Ampliação do número de pontos de parada e descanso
para caminhoneiros, buscando seu repouso e
relaxamento. Evitando que o motorista dirija cansado e
com sono.

Bom uso da rodovia

Programas de conscientização apresentados em escolas
públicas desde o ensino médio, visando disseminar boas
práticas e conhecimento.

Investimento em
infraestrutura nas rodovias
Criar um plano de investimento público/privado,
emergencial a fim de cumprir com o planejamento inicial
de investimento do plano de governo.
Investimento em segurança
nas rodovias
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Ponto de alavancagem

Sugestão de plano de ação

Policiamento

Qualificação dos profissionais, já contratados para um
policiamento mais ostensivo, com intuito de impor
segurança nas rodovias.

Fiscalização

Capacitação de novos agentes públicos que tenham esta
competência, a fim de aumentar o contingente e suprir a
demanda.
Fonte: Elaborado pela autora.

O plano de ação explicitado no quadro 34, objetiva mitigar os efeitos negativos
gerados por cada um dos pontos de alavancagem. Neste sentido sugere-se que, para
a questão referente a conhecimento e informação do transportador, seja realizado um
trabalho de divulgação dos cursos gratuitos existentes para o setor, a exemplo do
SEST-SENAT- Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do
Transporte. Além disto, oficinas presenciais de instrução podem ser realizadas através
das entidades representativas da classe, como Sindicatos e Federações ou
virtualmente, através das redes sociais.
Para mitigação do mau uso das rodovias seria aconselhável que órgãos
governamentais competentes e, ainda, a iniciativa privada, atuem de forma a
incentivar jovens e adolescentes a um bom uso das estradas, com segurança e
prudência. Este incentivo atuará como preventivo, formando gerações mais
conscientes.
Sobre o cálculo do custo correto, sugere-se o desenvolvimento de uma
ferramenta rápida que auxilie o transportador a calcular seus custos. Diante do
exposto por Martins (2008), a complexidade deste cálculo o torna quase que
inexequível para o caminhoneiro, sendo assim o desenvolvimento de um aplicativo
para plataformas móveis (smartfones e tablets) facilitaria o cálculo e reduziria os erros
na formação do preço deste serviço. Cabe destacar que esta “calculadora de frete”
deve considerar o maior número de variáveis possíveis, calculando de forma individual
o custo de cada viajem realizada, dirimindo os erros.
Para diminuir os problemas gerados pela falta de atenção do transportador ao
trânsito, sugere-se que seja revista a infraestrutura de pontos de parada e descanso
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para o transportador, pois como citado por Correia et. al. (2014) e CNT (2016) o maior
número de acidentes é causado pela falta de atenção. Conforme Barros (2011) a falta
de descanso do transportador, colabora para a falta de segurança nas estadas através
da geração de acidente, em função da sonolência do motorista. Neste caso, evidenciase que seja realizado um plano de investimentos da iniciativa público e privada para a
construção de novos pontos de parada e descanso, bem como a reestruturação dos
pontos já existentes.
Para a questão de investimento em infraestrutura nas rodovias e investimento
em segurança nas rodovias, as melhorias ocorrem por parte de terceiros, e não, pelo
transportador propriamente dito. Visto isso sugere-se que haja um plano de
emergencial de investimentos tanto público quanto privado, pois segundo Andrade
(2014) apenas 1% do investimento necessário foi aplicado no setor.
As questões de policiamento e fiscalização, segundo este estudo, são vistas
como fundamentais para segurança, portanto recomenda-se ações que visem
melhorar estes fatores. Para isso é necessário treinamento dos agentes já
contratados, tanto quanto a contratação e preparação novos agentes intensificando a
fiscalização das rodovias e dirimindo a criminalidade.
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5 CONCLUSÕES
Para responder a questão de pesquisa deste trabalho e diante da complexidade
de entendimento deste setor, este trabalho utilizou diferentes ferramentas que
ajudassem a identificar os fatores. Através de questionários, entrevistas, revisões na
literatura e modelagem através de pensamento sistêmico, foi possível identificar três
fatores e então sugerir planos de ação para mitigar os pontos negativos destes fatores.
Os fatores “qualidade das rodovias brasileiras”, “segurança nas rodovias” e
“valores base ou tabela para auxiliar no cálculo do preço do frete” foram identificados
como principais atores que influenciam na dificuldade do transportador autônomo de
carga em agregar valor e melhorar suas atividades profissionais e qualidade de vida.
Os três fatores foram mencionados pela literatura consultada, corroborando com esta
conclusão.
Após a identificação destes 3 fatores foi possível a elaboração de uma estrutura
sistêmica, visando entender as relações que contribuíssem com estes fatores. A partir
do confronto de ideias, dos autores consultados no referencial teórico deste trabalho,
com a estrutura sistêmica gerada, foi possível concluir, as variáveis chave (segurança
na estrada, qualidade das rodovias e custo do frete) e 8 pontos de alavancagem que
trouxessem benefícios em relação aos fatores escolhidos. Neste sentido, este trabalho
trouxe resultados positivos, pois a partir dos resultados nele contidos, pode-se
desenvolver trabalhos que colaborem com o setor de transporte autônomo de carga,
assim como realizado na sugestão de plano de ação, também desenvolvido nesta
monografia.
A partir deste estudo pôde-se constatar que, para a realização das mudanças
necessárias em prol deste profissional, é preciso haver uma mudança cultura, onde o
próprio transportador entenda como se portar diante de suas dificuldades. Este
profissional precisa de instrução, conhecimento e boa vontade para melhorar seus
rendimentos, bem como a colaboração de toda a sociedade no bom uso das rodovias
e ainda um olhar do governo para esse setor.
Além das questões que dependem apenas do trabalhador, concluiu-se o papel
importante que tem os governantes para esta atividade, visto que a segurança e
qualidade das rodovias dependem, em maior parte, destes agentes. A partir destes
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esclarecimentos os setores, tanto público quanto privado, podem contribuir para
melhorias no transporte de carga brasileiro.
A presente pesquisa obteve resultados concordantes com a literatura
consultada, tornando-a validada. Entretanto as dimensões estudadas foram
subsidiadas por esta literatura e neste sentido entende-se que outras dimensões e
fatores possam ter sido omitidos, tornando-se uma limitação desta pesquisa.
Outra limitação, fica estabelecida no número de respondentes do questionário,
dada a dificuldade de encontrar transportadores interessados em participar da
pesquisa, fato este, que limitou também, a validação estatística da amostra.
Para pesquisas futuras sugere-se uma revisão mais ampla da literatura, com o
intuito de identificar outras dimensões que possam figurar nesta pesquisa, diminuindo
o viés mencionado como limitante da pesquisa. Sugere-se, ainda, que a pesquisa seja
realizada com um maior número de respondentes, para validação de sua amostra e
confirmação dos resultados. Da mesma forma recomenda-se que haja a validação
estatísticas dos resultados.
Recomenda-se que trabalhos futuros façam a validação do questionário usados
nesta monografia, como ferramenta de pesquisa, visto que o mesmo foi desenvolvido
pela autora, que por não considerar necessário no momento, não realizou sua
validação cientifica.
Pode-se realizar um estudo sobre a aplicabilidade do plano de ação proposto
nesta monografia, e ainda, seus impactos no setor, complementando este estudo.
Bem como utilizar este mesmo modelo de estudo, aplicando-o aos transportadores de
carga contratados de empresas de transporte de carga, afim de realizar um
comparativo sobre os impactos da forma de contratação nesta mesma atividade, ou
ainda, aplica-lo sobre outros setores.
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APÊNDICE A - DOCUMENTO DE VALIDAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVES PARA
R.S.L.
Olá meu nome é Danna Campos Vieira, estou realizando meu trabalho de
conclusão do curso de Graduação e Engenharia de Produção na Universidade do Vale
Dos Sinos, orientada pela professora Aline Dresch.
Gostaria de usar seus conhecimentos sobre o Setor de transporte autônomo
de carga na validação das palavras-chave da minha pesquisa.
O objetivo da pesquisa consiste em buscar na literatura já existente
Os termos previamente escolhidos foram: Transportador rodoviário
autônomo de carga, Autonomous truck driver, Qualidade no serviço Logístico,
Logistic service quality, Satisfação do serviço logístico, Satisfaction in the
logistics service, Caminhoneiro autônomo.

a) Você concorda com estes termos?
b) Você sugeriria outros termos a serem pesquisados?
c) Você sugere outra pessoa que tenha conhecimento na área para responder
estas questões?
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS TACS.

Pesquisa Acadêmica
Esta pesquisa visa identificar os fatores que contribuem para as dificuldades do transportador autônomo de carga no que
tanje a agregação de valor na prestção de serviço.

Nome:
Telefone c/ DDD: (

)

idade:

Cidade / Estado de residencia:
Tipo de veiculo (marca/ano):

TAC desde:

Público alvo: Transportador Rodoviario de Carga

Questionário SGIQ

Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Na sua opnião, qual o grau de importancia de cada
item abaixo para o bom andamento de seu trabalho.

a) Seu Tempo de descanso e lazer
b) Seu Tempo com a família
c)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

d)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

e)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

f)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

g) Pontos de parada e descanso
h) Qualidade das rodovias Brasileiras
i)

Segurança nas estradas

j)

Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veículo)

k)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

l)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

grau de importância para o desempenho do seu trabalho
Sem
Pouco
Média
Muito
Importante
importância Importante importância
importante
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Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Seu grau de satisfação

Qual seu grau de satisfação com relação a cada item
abaixo
insatisfeito

Pouco
satisfeito

indiferente

Satisfeito

Muito
satisfeito

a) Seu Tempo de descanso e lazer
b) Seu Tempo com a família
c)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

d)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

e)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

f)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

g) Pontos de parada e descanso
h) Qualidade das rodovias Brasileiras
i)

Segurança nas estradas

j)

Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veículo)

k)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

l)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

Obs: Os fatores de 'a' até 'c' referem-se a saúde e bem estar do transportador respondente; Os fatores de 'd' até 'f'
referem-se a gestão financeira e pessoal do transportador respondente; Os fatores de 'g' até 'i' referem-se a
infraestrutura de trabalho do transportador respondente; Os fatores de 'j' até 'l' referem-se a qualidade do veículo de
trabalho do transportador respondente;
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Pesquisa Acadêmica
Esta pesquisa visa identificar os fatores que contribuem para as dificuldades do transportador autônomo de carga no que
tanje a agregação de valor na prestção de serviço.

Nome:
Telefone c/ DDD: (

)

idade:

Cidade / Estado de residencia:
Tipo de veiculo (marca/ano):

TAC desde:

Público alvo: Transportador Rodoviario de Carga

Questionário GQSI

Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Na sua opnião, qual o grau de importancia de cada
item abaixo para o bom andamento de seu trabalho.

a)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

b)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

c)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

d) Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veículo)
e)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

f)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

g) Seu Tempo de descanso e lazer
h) Seu Tempo com a família
i)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

j)

Pontos de parada e descanso

k) Qualidade das rodovias Brasileiras
l)

Segurança nas estradas

grau de importância para o desempenho do seu trabalho
Sem
Pouco
Média
Muito
Importante
importância Importante importância
importante
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Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Seu grau de satisfação

Qual seu grau de satisfação com relação a cada item
abaixo
insatisfeito
a)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

b)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

c)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

Pouco
satisfeito

indiferente

Satisfeito

Muito
satisfeito

d) Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veículo)
e)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

f)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

g) Seu Tempo de descanso e lazer
h) Seu Tempo com a família
i)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

j)

Pontos de parada e descanso

k) Qualidade das rodovias Brasileiras
l)

Segurança nas estradas

Obs: Os fatores de 'a' até 'c' referem-se a gestão financeira e pessoal do transportador respondente; Os fatores de 'd'
até 'f' referem-se a qualidade do veículo de trabalho do transportador respondente ; Os fatores de 'g' até 'i' referem-se
a saúde e bem estar do transportador respondente; Os fatores de 'j' até 'l' referem-se a infraestrutura de trabalho do
transportador respondente;
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Pesquisa Acadêmica
Esta pesquisa visa identificar os fatores que contribuem para as dificuldades do transportador autônomo de carga no que
tanje a agregação de valor na prestção de serviço.

Nome:
Telefone c/ DDD: (

)

idade:

Cidade / Estado de residencia:
Tipo de veiculo (marca/ano):

TAC desde:

Público alvo: Transportador Rodoviario de Carga

Questionário QIGS

Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Na sua opnião, qual o grau de importancia de cada
item abaixo para o bom andamento de seu trabalho.

a) Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veiculo)
b)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

c)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

d) Pontos de parada e descanso
e) Qualidade das rodovias Brasileiras
f) Segurança nas estradas
g)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

h)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

i)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

j)

Seu Tempo de descanso e lazer

k) Seu Tempo com a família
l)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

grau de importância para o desempenho do seu trabalho
Sem
Pouco
Média
Muito
Importante
importância Importante importância
importante
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Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Seu grau de satisfação

Qual seu grau de satisfação com relação a cada item
abaixo
insatisfeito

Pouco
satisfeito

indiferente

Satisfeito

Muito
satisfeito

a) Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veiculo)
b)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

c)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

d) Pontos de parada e descanso
e) Qualidade das rodovias Brasileiras
f) Segurança nas estradas
g)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

h)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

i)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

j)

Seu Tempo de descanso e lazer

k) Seu Tempo com a família
l)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

Obs: Os fatores de 'a' até 'c' referem-se a qualidade do veículo de trabalho do transportador respondente; Os fatores
de 'd' até 'f' referem-se a infraestrutura de trabalho do transportador respondente; Os fatores de 'g' até 'i' referem-se a
gestão financeira e pessoal do transportador respondente; Os fatores de 'j' até 'l' referem-se a saúde e bem estar do
transportador respondente;
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Pesquisa Acadêmica
Esta pesquisa visa identificar os fatores que contribuem para as dificuldades do transportador autônomo de carga no que
tanje a agregação de valor na prestção de serviço.

Nome:
Telefone c/ DDD: (

)

idade:

Cidade / Estado de residencia:
Tipo de veiculo (marca/ano):

TAC desde:

Público alvo: Transportador Rodoviario de Carga

Questionário ISQG

Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Na sua opnião, qual o grau de importancia de cada
item abaixo para o bom andamento de seu trabalho.

a) Pontos de parada e descanso
b) Qualidade das rodovias Brasileiras
c) Segurança nas estradas
d) Seu Tempo de descanso e lazer
e) Seu Tempo com a família
f)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

g) Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veículo)
h)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

i)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

j)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

k)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

l)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

grau de importância para o desempenho do seu trabalho
Sem
Pouco
Média
Muito
Importante
importância Importante importância
importante
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Para responder marque um 'x' no campo correspondente a sua opnião no quadro abaixo.

Seu grau de satisfação

Qual seu grau de satisfação com relação a cada item
abaixo
insatisfeito

Pouco
satisfeito

indiferente

Satisfeito

Muito
satisfeito

a) Pontos de parada e descanso
b) Qualidade das rodovias Brasileiras
c) Segurança nas estradas
d) Seu Tempo de descanso e lazer
e) Seu Tempo com a família
f)

Opinião da sociedade sobre o trabalho do
transportador

g) Idade da sua frota (ano de fabricação do seu veículo)
h)

Estado de conservação do veículo (parte mecânica e
emissão de poluentes)

i)

Eficiência energética de seu caminhão (quilometragem
por litro)

j)

Valores base ou tabela para lhe auxiliar no cálculo do
preço do frete

k)

Meio eletrônico de pagamento de frete (Cartões
Pamcard, Valecon, Repon e etc.)

l)

Informações sobre emissão de notas fiscais,
conhecimento de frete ou CIOT

Obs: Os fatores de 'a' até 'c' referem-se a infraestrutura de trabalho do transportador respondente; Os fatores de 'd' até
'f' referem-se a saúde e bem estar do transportador respondente ; Os fatores de 'g' até 'i' referem-se a qualidade do
veículo de trabalho do transportador respondente; Os fatores de 'j' até 'l' referem-se a gestão financeira e pessoal do
transportador respondente;
Elaborado por Danna Campos Vieira - Unisinos /RS
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APÊNDICE C - ENTREVISTA DO GRUPO FOCAL PARA CONSTRUÇÃO DE
ESTRUTURA SISTÊMICA.

1- Quais as principais causas na insegurança nas estradas?
2- O TAC possui ferramentas/sistemas de segurança suficientes? Explique?
3- Você acredita que os investimentos públicos relacionados a segurança estão
sendo direcionados de forma correta? Explique.
4- O que você sugere para que melhore a segurança nas rodovias?
5- Você acredita que o TAC tem conhecimento sobre gestão financeira ou
conhecimento suficiente para calcular seus custos e gerir financeiramente seu
negócio? Explique.
6- Qual a dificuldade do transportador no cálculo do seu custo de frete?
7- Na sua opinião quais as consequências de um cálculo errôneo sobre o custo e o
preço do frete?
8- As ferramentas de cálculo de frete existentes auxiliam ou atrapalham o TAC?
Explique.
9- Como o TAC calcula seu custo atualmente?
10- O que você acha que deve ser feito para auxiliar o transportador nos cálculos do
frete (custo, lucro, preço e etc.)?
11- Na sua opinião porque as rodovias brasileiras estão em estado precário?
12- O que deve melhorar na infraestrutura e qualidade das rodovias para o TAC?
13- Na sua opinião de quem é a culpa da boa ou má qualidade nas estradas? Por
que?
14- A boa qualidade ou má qualidade nas rodovias geram consequências para o
transporte Rodoviário Autônomo de carga? Cite exemplos.
15- Você percebe uma relação entre a qualidade das rodovias e a segurança nas
estradas? Qual relação?
16- Você percebe uma relação entre a qualidade das rodovias e os preços/custos do
frete? Qual relação?
17- Você percebe alguma relação entre o custo do frete, a demanda/ oportunidades
de trabalho e a concorrência com a ETC? Explique essa relação?
18- Qual a relação da qualidade das rodovias com a entrada ou saída de novos
profissionais no setor de transporte, mais especificamente como TAC?
19- Qual a relação da segurança nas estradas com a entrada ou saída de novos
profissionais no setor de transporte, mais especificamente como TAC?
20- Qual a relação do custo/ preço do frete com a entrada ou saída de novos
profissionais no setor de transporte, mais especificamente como TAC?

