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Resumo 

 

Título: Programa de Capacitação em Gestão para Transportadores Autônomos de Cargas 

 

Objetivo do trabalho: Elaborar um programa em gestão para transportadores autônomos de 

carga rodoviária. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: Na primeira etapa da pesquisa, foi 

realizada pesquisa bibliográfica e documental para entendimento e conceituação do tema 

estudado. Já na segunda etapa, foi realizada pesquisa de campo com realização de entrevistas 

com especialistas e aplicação de questionário à transportadores autônomos de cargas. O 

programa de capacitação em gestão foi elaborado utilizando o modelo ADDIE de design 

instrucional cujo nome corresponde à descrição das fases do processo: Analysis (Análise), 

Design (Projeto), Development (Desenvolvimento), Implementation (Implementação) e 

Evaluation (Avaliação). Para avaliação da reação dos participantes do programa de capacitação, 

foi utilizado modelo de quatro etapas de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010).   

 

Resultados: As etapas realizadas para o desenvolvimento da pesquisa proporcionaram o 

alcance do objetivo geral e de todos os objetivos específicos. Confirmou-se as suposições deste 

trabalho: existem boas práticas de gestão que são utilizadas pelas empresas, cuja linguagem 

utilizada nos manuais é incompatível com a escolaridade média dos TACs, porém, podem ser 

adaptadas ao entendimento dos mesmos’ e ‘a educação empreendedora pode ser utilizada para 

transmissão de conhecimento de gestão do transporte rodoviário de cargas aos TACs’. As 

perguntas da problemática foram respondidas. Verificou que a é possível adequar as práticas de 

gestão do transporte rodoviário de cargas ao contexto dos empreendedores autônomos, 

utilizando abordagem da educação pelo empreendedorismo  

 

Implicações práticas: O programa de capacitação em gestão foi confeccionado para 

transportadores autônomos cujas reivindicações principais estão voltadas aos itens que 

compõem os custos de sua atividade. Objetivou-se conferir aos transportadores autônomos, 

acesso aos conteúdos de gestão de forma simplificada, com flexibilidade quanto ao ritmo 

individual, conforme disponibilidade de tempo e escolha do local mais favorável para o estudo. 

Para tal, foi desenvolvido material didático e instrucional. A aplicação do conteúdo abordado 

no programa impacta positivamente a área social, ambiental e econômica, uma vez que as 

instruções apresentadas solucionam problemas comuns à operação do negócio tais como 

cálculo dos custos e do frete bem como a realização de ações preventivas para manutenção e 

economia de combustível.  

 

Originalidade e contribuições: Este trabalho se diferencia ao estruturar um programa de 

capacitação para o transporte de carga autônomo com base na educação empreendedora, tema 

não explorado anteriormente em outros estudos levantados nesta dissertação. Como 

contribuição da pesquisa, destaca-se o programa de capacitação que ficará permanentemente 

disponível, e poderá continuar a ser acessado por transportadores autônomos bem como por 

quaisquer indivíduos interessados nessa temática. Os procedimentos técnicos utilizados nesta 

pesquisa e o conteúdo do programa contribuem também para pesquisas posteriores em que haja 

interesse em elaborar um programa de capacitação pelo empreendedorismo. Este projeto de 

pesquisa está vinculado à linha de atuação científico‐tecnológica – LACT 2 – Administração 

de Operações e Suporte Logístico Integrado.  

 



 

 

Produção Técnica/Tecnológica: Os produtos técnicos/tecnológicos derivados dessa pesquisa, 

foram quatro apostilas e onze vídeocastings que estão classificados no eixo 1do Qualis 

técnico/tecnológico ‘produtos e processos’. A aplicabilidade do programa de capacitação é 

confirmada quando se analisa os resultados da pesquisa realizada, na qual tanto representantes 

da classe autônoma quanto os próprios transportadores ressaltam a contribuição do programa 

para a solução de problemas comuns à operação do negócio tais como cálculo dos custos e do 

frete. Quanto à classificação da inovação, trata-se de produção com baixo teor inovativo em 

que há a adaptação de conhecimento existente. Isto porque o conteúdo do programa de 

capacitação baseou-se no levantamento bibliográfico e documental realizado nesta pesquisa. 

Quanto à complexidade esta pesquisa pode ser classificada como produção com média 

complexidade, pois resulta da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e possui a 

interação com empresas. 

 

Palavras-Chave: transporte rodoviário de carga; transportador autônomo; educação 

empreendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

Title: Training Program in Management for truck owners (self-employed driver)  

Purpose of the work: Develop a management program for truck owners road freight transport  

Procedures / method for solving the problem: The first stage of the research involved 

bibliographic and documentary research to ensure proper understanding and conceptualization 

of the subject being studied. In the second stage, field research was conducted with interviews 

with experts and questionnaires were used to sample the opinion of truck owners (self-

employed drivers). The training program in management was developed on the use of the 

ADDIE model of instructional design whose name matches the description of the phases of the 

process: Analysis(Análise), Design (Projeto), Development (Desenvolvimento), 

Implementation (Implementação) and Evaluation (Avaliação). To evaluate the reaction of the 

participants of the training program, used the four-step model of Kirkpatrick and Kirkpatrick 

(2010).  

Results: The stages taken for the development of the research were proportional to the scope 

of the overall objective and of all specific goals. It also confirmed the assumptions of this 

research work which are that: There are good management practices that are used by companies 

whose terminologies used in textbooks are incompatible with the average educational level of 

truck owners (self-employed drivers), however, they can be adapted to their understanding 'and' 

entrepreneurial education can be used to transmit knowledge from the road cargo transport 

management to the truck owners (self-employed drivers). The difficult questions were 

answered. It was found that it is possible to adjust the road cargo transport management 

practices to the context of self-employed entrepreneurs, using the approach of entrepreneural 

education. 

Practical implications: The training program in management was aimed at truck owners whose 

main claims are directed to the items that make up the costs of their activity. The objective was 

to give the self-employed drivers, access to simplified management content, with flexibility and 

at the pace of each individual, depending on the time availability and the most favorable 

location of choice for the study. To this end, it developed teaching and instructional material. 

The application of the content covered in the program had a positive impact in the social, 

environmental and economic areas and it was observed that the instructions even solved 

problems common to business operation such as calculating costs and freight as well as carrying 

out preventive maintenance actions and to economize fuel.  

Originality and contributions: This work is different in structure to general training programs 

for self-employed drivers of transport freight based on entrepreneurial education, a topic not 

previously explored in other studies were presented in this dissertation. The high point of the 

research work is that as a contribution, there is a training program that will be permanently 

made available, and can still be accessed by self-employed drivers as well as any individuals 

interested in this topic.The technical procedures used in this research and the program contents 

also contribute to previous research works where there is interest in designing a training 

program for entrepreneurship. This research project is linked to the line scientific activities - 

technology - LACT 2 - Operations Management and Support Integrated Logistics.  

Production Technique / Technology: Technical products / technology derived from this 

research were four booklets and eleven vídeocastings which are classified on the shaft 1 do 

Qualis technical / technological 'products and processes.' The applicability of the training 

program is confirmed when analyzing the results of research carried out in which both 

representatives of the autonomous class as well as their own carriers confirmed the program's 

contribution to the solution of common problems in business operation such as calculating costs 



 

 

and freight. Regarding the contribution based on innovation, it is a production with low 

innovative content where there is existing knowledge to adapt. This is because the content of 

the training program was based on bibliographic and documentary survey conducted during this 

research.And the complexity of this research can be classified as a production with medium 

complexity. 

Key words: truck owners; self-employed driver; transport freight; management program; 

entrepreneurial education;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com extensão territorial de 8.5 milhões de km 2 (IBGE, 2017), o Brasil detém uma ampla rede 

de sistema de transporte aéreo, aquaviário e terrestre que, além de interligar cidades e regiões e 

aproximar pessoas, contribui para levar o desenvolvimento econômico aos seus pontos mais 

longínquos (CNT, 2006, p. 3).  

O transporte terrestre é composto pelo transporte ferroviário, rodoviário (ambos com transporte 

de cargas e passageiros) e dutoviário. Segundo a CNT (2017), “o rodoviário é o segmento de 

maior participação na matriz de transporte de cargas (61%) e o principal modo de deslocamento 

de passageiros, independentemente da distância”.  

Em conformidade com a legislação vigente, o transporte rodoviário de cargas (TRC) é realizado 

por empresas de transporte rodoviário de cargas – ETC, cooperativas de transporte rodoviário 

de cargas – CTC, e transportadores autônomos de cargas – TAC, dispondo da atuação de três 

formatos para a função de transportador: 1) motoristas funcionários, 2) motoristas agregados e 

3) motoristas autônomos (BRASIL, 2007; MORAES; HASHIMOTO e ALBERTINE, 2013). 

Os motoristas funcionários podem ser caracterizados por transportadores que possuem vínculo 

empregatício direto com empresa, possuem direitos trabalhistas e previdenciários, salário 

determinado pela categoria e direito às vantagens que a empresa oferece (MORENO E 

ROTEMBERG, 2009. p. 131; ANDRADE et al, 2016).  

Os motoristas agregados, são aqueles que prestam serviços às empresas transportadoras com 

contrato de prestação de serviço exclusivo podendo ter vínculo trabalhista ou não.  Esse 

motorista pode ser Transportador Autônomo proprietário do veículo ou funcionário de uma 

pequena empresa prestadora de serviço (MORENO E ROTEMBERG, 2009. p. 130).  

Já os motoristas autônomos são definidos por Chahad e Cacciamali (2005, p. 19) como 

“motoristas que possuem veículo próprio, trabalham para várias empresas e são contratados 

diretamente do mercado para viagens isoladas, de forma individualizada” e podem ser 

agregados à alguma empresa de transporte.  

Os motoristas autônomos são caracterizados por Moraes, Hashimoto e Albertine (2013) como os 

motoristas que possuem os índices mais elevados de atributos que compõem o perfil empreendedor 

quando comparado os três formatos de transportadores.  
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Empreendedores, segundo Filion (1999), podem ser voluntários porque têm motivação para 

empreender ou involuntários porque são forçados a empreender por motivos alheios à sua 

vontade, tais como desempregados, imigrantes ou herdeiros.  

No Brasil, os empreendedores autônomos do transporte de cargas são responsáveis por mais de 

75% dos caminhões em circulação (BROCKHAUS E HORWITZ, 1986; DEO, 2005; BRASIL, 

2007; BAUMOL, 2010; FALTHOLM et al, 2010; FLEURY, 2018; ANTT, 2018).  

Em 2018, um impasse entre os TACs e o governo brasileiro sobre o baixo preço do frete e 

aumento do combustível, resultou em uma greve geral com duração de dez dias que teve como 

consequência impacto no abastecimento dos municípios, levando algumas prefeituras a 

decretarem estado de emergência (WELLE, 2018; FLEURY, 2018; O VALOR ECONÔMICO, 

2018).  

O movimento se iniciou com a insatisfação comum dos TACs com relação às condições de 

trabalho. Segundo os transportadores, 90% do valor do frete recebido é gasto apenas com 

despesas da viagem, como combustível, pedágio, hospedagem, comida e manutenção mecânica 

dos caminhões (ABEL e WAINER, 2018; O VALOR ECONÔMICO, 2018).  

O pagamento de fretes que nem sempre remuneram adequadamente os custos inerentes à 

operação efetuada pelo transportador é estimulado devido ao excesso de oferta no serviço de 

transporte autônomo de carga. Os resultados gerados são problemas de manutenção veicular, 

jornadas de trabalho excessivas, sobrecarga nos veículos, incapacidade de renovação de frota, 

aumento da idade média da frota, aumento do índice de acidentes, inadimplência fiscal e, 

consequentemente, em diversos impactos para a sociedade (WANKE 2012; ARAÚJO et al 

2014). 

Entretanto, mesmo diante de excesso de oferta de serviço, aprofundar os conhecimentos na 

gestão de transporte rodoviário de cargas, propicia melhores resultados tanto para empresas e 

transportadores autônomos quanto para o sistema de transporte como um todo (VALENTE et 

al, 2017). Filion (1991) converge com este raciocínio, ao apontar que empreendedores, 

precisam aprender a ser diferentes, se desejam ocupar e manter ocupado o nicho que escolheram 

no mercado e precisam adquirir conhecimento relacionado com o que desejam realizar. 
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Destaca-se, porém, que aprofundar o conhecimento na gestão do transporte é uma tarefa ampla, 

que compreende diferentes serviços, como dimensionamento, especificação de equipamentos, 

roteirização, custos, manutenção e renovação de veículos (VALENTE et al. 2008, p.1).  

Considerando-se que os empreendedores do transporte rodoviário de cargas possuem baixo 

nível de instrução, conforme aponta pesquisa da CNT (2016), e que existem estratégias 

didáticas voltadas à empreendedores que podem ser utilizadas para auxiliar no entendimento de 

conteúdos (HONIG, 2004; FAYOLLE, 2013; MOBERG, 2014; WELSH, et al, 2016; 

SCHAEFER e MINELLO, 2016; SALUSSE e ANDREASSI, 2016; CHANDY, 2016), buscar-

se-á responder às seguintes questões que representam o problema de pesquisa: 

1). Quais as práticas de gestão do transporte rodoviário de carga são aplicáveis pelo 

empreendedor do transportador autônomo?  

2). Como adequar as práticas de gestão do transporte rodoviário de cargas ao contexto desse 

grupo de prestadores de serviço? 

Para responder o problema de pesquisa o objetivo geral deste trabalho é elaborar um programa 

de capacitação em gestão para transportadores autônomos de carga rodoviária, enquanto que 

como objetivos específicos para alcançar o objetivo principal têm-se:  

1). Identificar as práticas de gestão do transporte rodoviário de carga e os métodos, cursos e 

materiais relacionados a gestão e controle dos serviços de transporte rodoviário de carga;  

2). Descrever quais estratégias didáticas voltadas à empreendedores podem ser utilizadas na 

construção de um programa de capacitação em gestão;  

3). Averiguar a contribuição do uso do programa de capacitação na formação de competências 

em alunos adultos na área de gestão do transporte. 

A pesquisa apresenta relevância tendo em vista o número expressivo de empreendedores 

autônomos do transporte de cargas e a importância destes nos resultados econômicos do setor. 

Por exemplo, o modo rodoviário foi responsável por 55,2% do PIB do setor de transporte em 

2014, contribuindo significativamente para a geração de riquezas no país. No ano seguinte, dos 

163.349 estabelecimentos que prestaram serviços específicos de transporte e logística, e que 

declararam possuir empregados, 69,0% pertenciam ao segmento rodoviário (CNT, 2017).   
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O setor de transporte é um espelho da economia, quanto mais mercadorias e pessoas são 

transportadas, melhores são os índices de produção e de crescimento econômico do país 

(SEST/SENAT, 2017). Além disso, os transportadores autônomos de carga enquanto 

empreendedores são um importante componente do sistema econômico (BELAS et al, 2018). 

Destaca-se que há grandes empresas que começaram com um único veículo e, com dedicação 

e muito trabalho, alcançam excelentes resultados e prosperidade (SEST/SENAT, 2017). 

A pesquisa também apresenta relevância devido à lacuna de publicações relacionada ao tema. 

Estudos disponíveis na literatura sobre os transportadores de carga rodoviária sejam eles 

funcionários, agregados ou autônomos, estão principalmente associados a aspectos 

comportamentais (MASSON e MANLARE, 2010; CODARIN et al, 2010; KAMLOT, 2011), 

de saúde (KNAUTH et al, 2012; NERI et al 2013; LEOPOLDO, 2015), desempenho (WANKE, 

2014; NAKANO e SAMPAIO, 2016), valores pessoais (MARTINS e AGLI, 2014) e acidentes 

(TAKITANE et al, 2013).  

Quanto à gestão do transporte rodoviário de cargas, embora os estudos encontrados na literatura 

sejam abundantes, possuem tratamento técnico voltado para gestores e empresas não sendo 

relacionados especificamente aos TACs. Dois estudos relacionados aos TACs discutiram, por 

exemplo, a satisfação na utilização da mão de obra autônoma pelas empresas (WANKE, 2012) 

e o comparativo dos custos e fretes praticados por empresas e autônomos (ARAÚJO et al, 

2014). Os resultados teóricos alcançados são sobre os motoristas, mas não se aplicam 

facilmente à prática dos mesmos. 

Por fim, a pesquisa apresenta relevância devido ao impacto da formação dos empreendedores 

autônomos na gestão do transporte rodoviário. Pesquisa publicada em 2016 pela Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), resultado de 1.066 entrevistas, apontou que mais da metade 

dos participantes (56,8%) possuem até oito anos de escolaridade. Dentre suas principais 

reivindicações, menciona-se o aumento de cursos de aperfeiçoamento, uma vez que os 

principais entraves da profissão estão relacionados com a gestão de fretes e custos de 

combustíveis, pneu e manutenção.  

Posta a relevância, a investigação está atrelada a duas suposições, a saber: 
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S1 = Existem boas práticas de gestão que são utilizadas pelas empresas, cuja linguagem 

utilizada nos manuais é incompatível com a escolaridade média dos TACs, porém, podem ser 

adaptadas ao entendimento dos mesmos.  

S2 = A educação empreendedora pode ser utilizada para transmissão de conhecimento de gestão 

do transporte rodoviário de cargas aos TACs. 

Para alcançar os objetivos propostos, o presente estudo foi conduzido em duas macro etapas de 

método de pesquisa, a saber: 1) pesquisa bibliográfica e documental, conteúdo da seção 2 que 

consiste em revisão de literatura; 2) pesquisa de campo com roteiro de entrevista aberto com 

especialistas, questionário fechado com TACs, aplicação do programa de capacitação em gestão 

e avaliação de reação com TACs. Os detalhes dos procedimentos metodológicos são 

apresentados na seção 3. Após a realização da pesquisa teórica e a aplicação dos métodos de 

pesquisa, o capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa; na seção 5 são apresentadas as 

considerações finais, limitações e sugestões para estudos futuros; e, por último, na seção 6, são 

apresentadas as referências.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção é apresentada a revisão de literatura sobre transporte rodoviário de cargas 

no Brasil, gestão do transporte rodoviário de cargas e educação empreendedora, referenciando 

os principais conceitos e artigos relacionados à pesquisa. 

Destaca-se que, a fim de compreender como são abordados os temas em transporte 

rodoviário de cargas e educação empreendedora, foi traçado um panorama histórico e 

bibliométrico sobre ambos os temas.  

A primeira bibliometria sobre ‘transporte rodoviário’ teve como termo de pesquisa 

utilizado “Transport AND Road”. Foi utilizado o operador booleano AND para buscar por todos 

os termos digitados. Apenas documentos no formato artigos foram analisados. O tempo 

estipulado foi de 1945 – 2016. O resultado da busca na base de dados apontou uma totalidade 

de 7.691 publicações, todos artigos sob os termos “Transport AND Road” sem duplicações.  

A segunda bibliometria resultou nas principais publicações internacionais sobre 

educação empreendedora para microempreendedores.  Os termos escolhidos e utilizados foram: 

“Entrepren* Education and Microenterprise”, “Entrepren* education AND micro-

entrepreneurs”, “Entrepren* education AND micro and small firms”, “Entrepren education 

AND Micro Business” e “Entrepren* education AND small enterprises”.  

Foi utilizado o asterisco (*) como símbolo de truncagem, para encontrar palavras no 

singular ou plural, e variações de escrita das palavras e o operador booleano AND para buscar 

por todos os termos digitados. O resultado final das buscas na base de dados apontou para uma 

totalidade de 162 artigos. Após retirar as duplicações, o total de publicações válidas passou a 

ser de 129. A bibliometria contribuiu para criação do banco de dados principal da revisão de 

literatura. 

Ambos os estudos bibliométricos foram realizados com dados da base de pesquisa Web 

of Science, escolha esta, justificada pelo fato de que essa base de dados possui o maior volume 

de dados que estão disponíveis gratuitamente nas Universidades Públicas Brasileiras através da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (MOTTA; 

QUINTELA, 2012), e também, e por permitir o uso de ferramentas para análises bibliométricas.  
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Os resultados obtidos foram analisados como o apoio do software CiteSpace. Este 

software permite criar e analisar redes de citações em artigos e outros documentos de cunho 

científico, a fim de visualizar e analisar tendências e padrões num determinado campo científico 

(CHEN 2004; 2006).  

 

2.1 Gestão do Transporte Autônomo de Carga 

 

No Brasil, a atividade de transporte rodoviário de carga (TRC) é regulamentada e 

fiscalizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.  

Os transportadores são obrigados por Lei a se cadastrar e obter o Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC (VALENTE et al. 2008, p.2; VILLELA e 

TEDESCO, 2011).  

Em 2018, a quantidade total de registros de transportadores autônomos foi de 516.535, 

cerca de 77% do total de registros divididos entre TAC, ETC e CTC conforme apresentado no 

quadro 1.  

Quadro 1 - Quantidade de registros no RNTRC 

Tipo do Transportador Registros Emitidos Veículos Veículos/Transportador 

Autônomo (TAC) 516.535 693.841 1,3 

Empresa (ETC) 151.734 1.135.224 7,5 

Cooperativa (CTC) 338 23.959 70,9 

TOTAL REGISTROS/VEÍCULOS 668.607 1.883.024 2,8 

Fonte: ANTT (2018) 

 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) realizou pesquisa sobre o perfil dos 

caminhoneiros autônomos e empregados, buscando identificar um “perfil” desses profissionais 

e sua abrangência como média nacional.  

O resultado de 1.066 entrevistas mostrou que os caminhoneiros estavam 

proporcionalmente distribuídos em 729 autônomos (68,4%) e 337 empregados de frota (31,6%) 

(CNT, 2016 p.7).  

Dentre os autônomos entrevistados, 47% atuavam na região sudeste do Brasil (CNT, 

2016 p. 11). Cerca de 56%, declarou ter até oito anos de escolaridade, 32,6% declarou ter entre 

o ensino médio completo e 1,2% declarou ter cursado e concluído ensino superior (CNT, 2016 
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p. 37). O quadro 2 mostra o perfil dos transportadores autônomos no Brasil referente à 

escolaridade: 

Quadro 2 - Nível de escolaridade 

Escolaridade TAC 

Sem instrução alfabetizado 1,2 

1ª a 4ª séries Ensino Fundamental - incompleto - 1º Grau Primário 8,4 

1ª a 4ª séries Ensino Fundamental - completo - 1º Grau Primário 8,9 

5ª a 8ª séries Ensino Fundamental - incompleto - 1º Grau Ginasial 21,1 

5ª a 8ª séries Ensino Fundamental - completo - 1º Grau Ginasial 18,4 

1ª a 3ª séries do Ensino Médio - Incompleto- 2º Grau Colegial 6,3 

1ª a 3ª séries do Ensino Médio - completo- 2º Grau Colegial 32,6 

Superior incompleto 1,6 

Superior completo 1,2 

Pós Graduação – completa 0,3 

TOTAL 100 

Fonte: CNT (2016; P 14) 

 

Questionados sobre os principais entraves da profissão, mais de 90% mencionou o custo 

com combustível e o fato do valor do frete não cobrir os custos (CNT, 2016 p. 92). O quadro 3 

mostra os entraves apontados pelos transportadores autônomos em sua atividade: 

Quadro 3 -Entraves da profissão 

Problemas na atividade do caminhoneiro TAC 

Custo do combustível 56,4 

Valor do frete não cobre os custos 45 

Assaltos e roubos 31,4 

Custo do pedágio 21,8 

Riscos de acidentes 12,2 

Deficiência na infraestrutura rodoviária 13,3 

Fadiga e stress 4,4 

Baixa demanda pelo transporte de cargas 7,7 

Outros 2,1 

NS/NR 0,1 

O caminhoneiro poderia citar até 2 itens nesta questão 

Fonte: CNT (2016; p 37) 

Em virtude de tal preocupação, a pesquisa também revelou que os principais custos 

operacionais dos transportadores autônomos de cargas além do combustível, estão relacionados 

com pneu, manutenção/mecânica, pedágio, lubrificante, limpeza do veículo, seguro e 

estacionamento (CNT, 2016 p. 92).  
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Os dados da ANTT sobre idade média dos veículos mostram que a frota utilizada pelos 

TACs é de até 11 anos acima de seus concorrentes, o que pode justificar os maiores gastos para 

manutenção. A idade média dos veículos é apresentada no quadro 4.  

Quadro 4 - Idade Média dos Veículos 

Tipo de Veículo Autônomo Empresa Cooperativa Total 

CAMINHÃO LEVE (3,5T A 7,99T) 19,8 9,9 10,2 13,3 

CAMINHÃO SIMPLES (8T A 29T) 23,5 11 15,9 16,8 

CAMINHÃO TRATOR 18,6 8,8 15,4 14,3 

CAMINHÃO TRATOR ESPECIAL 16 7,2 11,3 11,5 

CAMINHONETE / FURGÃO (1,5T A 3,49T) 9,9 7,5 7,8 8,4 

REB/MIMADO IRM NB 9,5 4 0 4,5 

REBOQUE 20,3 10,1 15,6 15,3 

SEMI-REBOQUE 15,7 9,7 12,8 12,7 

SEMI-REBOQUE COM 5ª RODA / BITREM 11,6 10,2 9,4 10,4 

SEMI-REBOQUE ESPECIAL 14,1 9,3 15,5 13 

UTILITÁRIO LEVE (0,5T A 1,49T) 13,3 8,5 9,1 10,3 

VEÍCULO OPERACIONAL DE APOIO 24,7 17,4 21,8 21,3 

Total 16,4 9,5 12,1 12 

Fonte: ANTT, 2018 

 

Por fim, a pesquisa levantou quais são as reivindicações (quadro 5) dos Transportadores 

Autônomos de Carga. 

Quadro 5– Reivindicações TAC 

Principais reivindicações TAC 

Redução de taxas e impostos no consumo de combustível 74,5 

Condições das rodovias 29,6 

Mais segurança policial nas rodovias 28,5 

Financiamento oficiais a juros mais baixos para compras de veículos 34,6 

Pontos de parada com mínimo de conforto e estrutura 19,9 

Mais cursos de aperfeiçoamento 2,5 

Reduzir pedágio 1,9 

Valor do frete 1 

Pontos na carteira de motorista 0 

Todas as opções 0,5 

NS/NR 0,5 

O caminhoneiro poderia citar mais de 1 item nesta questão 

Fonte: CNT (2016; p 98)  

Para os transportadores autônomos, o principal custo que onera a remuneração, é o 

combustível utilizado nas viagens.  
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Embora a discussão sobre gestão do transporte autônomo de cargas tenha sua principal 

preocupação nos custos da operação tais como combustível (gestão energética), pneu e manutenção, 

compreende também aspectos operacionais práticos como precificação do frete, roteirização e 

utilização de tecnologia (VALENTE et al, 2008; DOLINAYOV, 2012; VALENTE et al, 2017 

p 133).  

Durante a pesquisa, foram constatadas 10 práticas, que segundo à literatura, estão 

relacionadas à gestão do transporte rodoviário de cargas.  

As práticas apresentadas no quadro 6, contribuem concomitantemente para um eficiente 

resultado ambiental, econômico e social.   

Quadro 6- Práticas relacionadas à gestão 

Fonte: Dados da pesquisa  

Práticas Referências 

Gestão da 

capacidade do 

veículo 

Sun, Duan E Yang, 2015; Leonardi; Baumgartner, 2004; Vílchez Et Al, 2015; Zhou Et 

Al, 2015; Fürst; Oberhofer, 2012; Woxenius, Et Al.2013; Ferrer, M. Et Al, 2011; 

Pedruzzi Et Al, 2016; Castro, 2013; Rodrigues Et Al, 2010 Rodrigues Et Al, 2015; 

Rodseth, 2017; Schönberger; Kopfer, 2012 Silva, 2012; Fleury Et Al 1997; Zak Et Al, 

2011; A.C. Caputo Et Al, 2005; Valente Et Al, 2017  

Gestão de custos e 

frete 

Cruz E Oliveira, 2008; Gameiro; Caixeta Filho, 2010; Peleias Et Al, 2009; Nagurney; 

Qiang, 2009; Havenga, 2010; Borger; Mulalic, 2012; Alves Et Al, 2013; Kot, 2015; 

Walnum; Simonsen, 2015; Bokor, 2015 Nascimento Et Al, 2009; Castro, 2003; Veras, 

2011; Araújo et al, 2014;  Nascimento Et Al, 2009; Valente Et Al, 2008 P. 171; Gameiro; 

Caixeta Filho, 2010; Castro, 2003; Veras, 2011; Valente Et Al, 2017 P 199;  Soares E 

Caixeta Filho, 1997 

Manutenção 

veículos 

Newnam Et Al 2017; Wang E Zhang, 2017; Gameiro E Caixeta; Dolinayov, 2012; 

Valente Et Al, 2017; Cruz E Oliveira, 2008; Peleias Et Al, 2009; Dolinayov, E Kanis, 

2015 

Gestão de pneus Dolinayov, 2012; Valente Et Al, 2017; Valente Et Al 2008; Kot, 2005 

Gestão de 

segurança,  riscos 

e saúde do 

condutor 

Mckinnon; Woodburn, 1996; Bovy, 2001; Emberger, 2017; Rigues Et Al, 2010; 

Newnam; Goode, 2015;  Wu Et Al, 2009; Jiménez; Amin, 2013; Amin; Jiménez,  2015; 

Burtwell, 2001; Chen Et Al, 2016; Chen; Hooks, 2012; Alises Et Al, 2014; Newnam Et 

Al 2017; Wang E Zhang, 2017; Gameiro E Caixeta; Castro, 2013; Rodrigues Et Al, 

2010; Takitane Et Al, 2013;  Neri Et Al 2013; Leopoldo, 2015; Knauth Et Al, 2012 

Gestão energética 

Baumgartner Et Al 2008; Woxenius, Et Al.2013; Ferrer, M. Et Al, 2011; Leonardi E 

Baumgartner, 2004; Valente Et Al, 2017;  Valente Et Al, 2008; Dolinayov, 2012; Kot, 

2005 

Roteirização 
Sun, Duan E Yang, 2015; Fazio, 2004; Neto; Lima Et Al, 2012; Baumgartner, 2008; 

Suzuki; Dai, 2012; Vermote Et Al, 2013 

Implantação de TI  

Fazio, 2004; Neto; Lima Et Al, 2012; Baumgartner, 2008; Suzuki; Dai, 2012; Vermote 

Et Al, 2013; Woxenius, Et Al.2013; Ferrer, M. Et Al, 2011; Leonardi E Baumgartner, 

2004 

Reposição/compra 

veículos 
Valente Et Al, 2017; Dolinayov, E Kanis, 2015; Dolinayov, 2012 
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 Embora não se possa generalizar a análise do quadro 6 por se tratar de uma pequena 

amostra da produção científica da área, nota-se que as principais práticas de gestão, enfocam a 

gestão da capacidade do veículo, custos, frete, pneus, segurança, riscos e saúde do condutor, 

energia, implantação de TI, manutenção de veículos, reposição e roteirização.  

 

2.1.1 Capacidade do veículo 

 

No que se refere à capacidade do veículo, embora seja comum realizar o investimento 

pensando no preço de revenda, é necessário levar em consideração as características da carga 

que será transportada, a legislação vigente e as características do transporte (VALENTE et al, 

2017 p 40, 70-71). 

Deve-se identificar os pontos de origem e destino, a demanda e frequência de 

abastecimento/atendimento, sistema de carga e descarga, horários de funcionamento dos locais 

de origem e destino, dias úteis disponíveis por mês e tempo de carga e descarga (VALENTE et 

al, 2017 p 40, 70-71). 

Segundo Costa Filho e Prata (2015), deixar de administrar a distribuição de cargas no 

veículo, pode provocar a execução da mesma rota repetidas vezes, gerando mais utilização de 

combustível e consequentemente emissões de gases de efeito estufa (GEE). Acarreta também 

problemas financeiros, tais como acréscimo nos custos operacionais, aumento dos tempos de 

entrega dos produtos e atraso no retorno dos veículos, bem como em maior ociosidade da frota 

(COSTA FILHO e PRATA, 2015).  

ALISES et al (2014) salientam que a distribuição incorreta da carga no veículo acarreta 

problemas de estabilidade, falta de aderência dos pneus, prejuízo à eficiência da iluminação, 

má distribuição do peso, com sobrecarga desequilibrada entre os eixos, desgaste prematuro de 

diversos componentes, como pneus, freios, eixos, molas, amortecedores, sistema de direção e 

elevação do consumo de combustível. 

Por outro lado, é destacado por Caputo et al (2006), que quando a capacidade do 

caminhão completo é realmente saturada, isso resulta em menor custo por tonelada transportada 

(CAPUTO et al., 2006). Isso por que o gasto com combustível, está diretamente relacionado às 

viagens realizadas. 
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Já ultrapassar os limites da capacidade do veículo, causa danos à infraestrutura 

rodoviária e gera impactos quanto à segurança uma vez que a distribuição adequada de carga 

no veículo é fundamental para uma operação segura e econômica. (HANG et al, 2013; 

VALENTE et al, 2017 p 246).  

Assim, como técnica para gerenciar o dimensionamento da frota, destaca-se a 

importância da previsão de demanda e a realização de planejamento de carregamento e troca de 

veículo quando necessário (VALENTE et al, 2017 p 40-47).  

Já para a gestão da capacidade física dos veículos, que pode ser quantificada em termos 

de peso ou volume, é preciso usar ferramentas que propiciem uma análise mais eficaz de como 

organizar a carga dentro do veículo (PEDRUZZI et al, 2016).  

Além disso, determinar o centro de gravidade dos veículos e carrocerias para aplicação 

da carga nesse ponto, faz com que os esforços sejam distribuídos proporcionalmente entre os 

eixos do veículo, evitando sobrecarga em algum deles. Há ferramentas computacionais que 

otimizam a capacidade volumétrica dos veículos de transporte (PEDRUZZI et al, 2016; 

VALENTE et al, 2017 p 106, 247).  

2.1.2 Custos e frete 

 

A gestão dos custos diretos e indiretos serve como referencial para o monitoramento 

financeiro possibilitando a melhoria dos resultados na atividade e é prática importante para 

política de preços dos serviços que no caso dos TAC, refere-se ao frete (NASCIMENTO et al, 

2009; VALENTE et al, 2008 p. 171; GAMEIRO; CAIXETA FILHO, 2010; CASTRO, 2003; 

VERAS, 2011; VALENTE et al, 2017 p 199).  

Os custos diretos são os itens de custo da contabilidade que podem ser diretamente 

atribuídos à operação. Todos os outros custos são indiretos: energia elétrica total (ou óleo 

diesel), produtos de limpeza e lubrificantes (DOLINAYOV, 2012; PADOVEZE e 

TAKAKUMA JUNIOR, 2013; ARAÚJO et al, 2014).  

Para as empresas, os custos mais significativos são os salários e outros gastos com 

pessoal tais como gastos com formação de e equipamentos de proteção individual. Para os 

transportadores autônomos, os custos mais significativos são: combustível, pneu e manutenção 
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(DOLINAYOV, 2012; WANKE e FLEURY, 2006; ALVES, 2013; PADOVEZE e 

TAKAKUMA JUNIOR, 2013; VALENTE et al, 2017).  

Para exemplificar, o quadro 8 apresenta uma síntese dos custos diretos e indiretos do 

transporte rodoviário de cargas necessários para atribuição correta do valor de preço do frete.  

Quadro 7 - Síntese custos diretos e indiretos 

CUSTOS INDIRETOS 

  

  

  

  

  

  

CUSTOS DIRETOS 

Depreciação do veículo  R$0,00 Combustível  R$0,00 

Salários  R$0,00 Pneus  R$0,00 

IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório R$0,00 Manutenção corretiva (oficina)  R$0,00 

Despesas Administrativas e Previdenciárias R$0,00 Lubrificantes  R$0,00 

Manutenção Preventiva R$0,00 Lavagens R$0,00 

Fonte: SEST/SENAT, 2017 a 

 

Araújo et al (2014) salientam que é necessário considerar todos os gastos na hora de 

calcular o frete do transporte, para que os TACs possam obter lucro e reduzir os impactos 

gerados pela competitividade do mercado.  

O frete é o valor a ser cobrado pelo serviço de transporte. Administrar o frete está 

relacionado a verificar se o pagamento pelo transporte é o suficiente para cobrir os custos da 

viagem e envolve, portanto, gerenciar os gastos do caminhão e calcular os custos de uma 

viagem (ARAÚJO et al, 2014; VALENTE et al, 2017; SEST/SENAT, 2017, 2017a).  

Dentre as metodologias utilizadas para definição de estratégia de preços no setor de 

transporte, a literatura aponta o método voltado para concorrência, método voltado à demanda 

e método de custos (WANKE e FLEURY, 2006; DOLINAYOV, 2012; SEST/SENAT, 2016, 

2017 e 2017 a).  

No método voltado para concorrência, o valor do frete é estabelecido a partir de um 

levantamento dos preços dos concorrentes, enquanto que no método voltado para demanda, 

considera-se quanto o consumidor está disposto a pagar pelo serviço. Por fim, no método 

voltado para custos, se estabelece uma margem sobre os custos esperados, obtidos por meio da 

apropriação ou por metodologias clássicas de contabilidade de custos (SEST/SENAT, 2016, 

2017 e 2017 a). 

Quando o valor de frete não é suficiente para cobrir os custos, há problemas com falta 

de manutenção veicular, jornadas de trabalho excessivas, sobrecarga nos veículos, incapacidade 
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de renovação de frota, aumento da idade média da frota, aumento do índice de acidentes, 

inadimplência fiscal e, consequentemente, em diversos impactos para a sociedade (WANKE, 

2012; ARAÚJO et al, 2014). 

Para auxiliar na tarefa de precificação do frete, sugere-se que os transportadores façam 

anotações de todos os valores de pagamentos que existirem durante o percurso além de guardar 

os recibos e notas fiscais que forem acumulando, evitar gastos extras com multas e evitar 

transitar sem equipamentos obrigatórios ou documentação necessária (SEST/SENAT, 2017ª). 

Ademais, é sugerido não deixar de incluir o valor da depreciação, que corresponde à 

redução de valor que o veículo sofre com o decorrer do tempo. Assim, a cada serviço que presta, 

o autônomo deve embutir em seus custos a remuneração do capital aplicado pela aquisição do 

veículo e outros investimentos que tenha realizado (DOLINAYOV, e KANIS, 2015, p. 34; 

DOLINAYOV, 2012; VALENTE et al, 2017 p 133). 

Além de incluir os custos com a depreciação do veículo, o autônomo deve incluir como 

parte dos custos um salário fixo referente ao seu trabalho, bem como outros gastos que também 

são mensais: alimentação, material de embalagem (quando houver) e o pagamento da 

previdência social (INSS) (ARAÚJO et al, 2014; SEST/SENAT, 2017 a).  

Recomenda-se também que os transportadores utilizem formulários para controle dos 

gastos com combustível, pneus e manutenções (VALENTE et al, 2008 e 2017).  

 

2.1.3 Manutenção 

 

Manter a manutenção do veículo em dia, é uma medida importante para aumentar a 

produtividade e reduzir custos tanto para empresas, quanto para TACs (DOLINAYOV, 2012; 

VALENTE et al, 2017 p 133).  

As manutenções consistem em manter o veículo em boas condições de uso, dentro dos 

limites econômicos, de forma que a sua imobilização seja mínima. São divididas em corretivas 

e preventivas (DOLINAYOV, 2012; VALENTE et al, 2017 p 133; ALVES et al, 2013; CRUZ 

e OLIVEIRA, 2008; PELEIAS et al, 2009). 

A manutenção corretiva, ocorre sempre após a quebra ou mau funcionamento, já a 

manutenção preventiva, possibilita a postergação do retorno do veículo à oficina por quebras e 
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outros problemas que exigem correções (VALENTE et al, 2017 p 133; ALVES et al, 2013; 

CRUZ e OLIVEIRA, 2008; PELEIAS et al, 2009). 

Segundo Valente et al (2017), são consideradas práticas de manutenção preventiva a 

revisão da parte mecânica (substituição de peças ou conjuntos, regulagens) e a revisão da parte 

elétrica (verificação dos cabos, contatos, instrumentos de medição, sistemas de iluminação, 

bateria, dínamo e motor de arranque).  

A inspeção de funilaria, pintura e chassi, lavagens, lubrificação, troca ou verificação de 

níveis de óleo (completando se for o caso), troca de pneus e recapagens e a revisão dos 

equipamentos adicionais do veículo também são relacionadas como prática de manutenção 

preventiva (VALENTE et al, 2017 p 206, 207). 

Além de reparar os equipamentos e evitar e prevenir novos consertos, as manutenções 

proporcionam maior confiança aos clientes, vida mais longa ao veículo, melhor desempenho, 

maior utilização e redução das horas ociosas. (DOLINAYOV, 2012; VALENTE et al, 2017 p 

133; ALVES et al, 2013; CRUZ e OLIVEIRA, 2008; PELEIAS et al, 2009).  

Se a manutenção for adequada, além da redução dos custos, implicará também em 

mitigação dos impactos ambientais como vazamento de óleos e evitará quebras o que diminui 

as chances de acidentes e congestionamentos que causam impactos quanto a segurança e o 

âmbito social (LEONARDI; BAUMGARTNER, 2004; ALISES et al, 2014).  

 

2.1.4 Pneus 

 

Realizar a gestão dos pneus inclui avaliar se os pneus utilizados são adequados a 

atividade, e estão em condições de uso, quantas vezes podem ser recapados e a necessidade de 

troca (VALENTE et al, 2017 p 201; VALENTE et al 2008; KOT, 2005).  

Segundo Kot (2005), seguir corretamente os critérios de uso dos pneus e estabelecer um 

programa de manutenção, além de permitir maior economia de combustível, também diminui 

a frequência de troca ou conserto dos pneus, reduzindo custos para a empresa.  

O alinhamento, balanceamento, rodízio e controle da pressão do ar são fundamentais 

para garantir a durabilidade e o rendimento dos pneus além de trazer benefícios de melhoria na 

segurança da carga e das pessoas, pois melhora a manobra e controle do veículo, reduzindo os 

riscos de acidentes (KOT, 2005; VALENTE et al 2017).  
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O aumento da vida útil decorrente da manutenção dos pneus diminui o consumo de 

combustível e emissão de gases de escapamento (SEST/SENAT, 2016). O quadro 7 apresenta 

as vantagens econômicas e de segurança da manutenção dos pneus. 

Quadro 8- Vantagens manutenção dos pneus 

Procedimentos Troca de pneus reduzida 
Ganho no consumo de 

combustível 

Aumento da 

segurança 

Melhor 

conforto 

Pressão de ar X X X X 

Alinhamento X X X X 

Rodízio pneus X -- -- X 

Balanceamento X X X X 

Fonte: SEST/SENAT, 2016 

 

 

2.1.5 Gestão energética 

 

O consumo de combustível é um indicador importante de avaliação do desempenho e 

da operação do veículo. A forma de operar o veículo por parte do condutor é associada na 

literatura à economia de combustível (FLEURY et al, 1997; ARAÚJO et al, 2014; VALENTE 

et al, 2017).  

Além disso, as práticas relacionadas à roteirização, utilização de tecnologia da 

informação e manutenção do veículo, o que inclui a gestão dos pneus estão diretamente 

relacionadas à gestão energética (VALENTE et al, 2017; CRUZ e OLIVEIRA, 2008; PELEIAS 

et al, 2009; SEST/SENAT, 2016 a; SEST/SENAT, 2017). 

A diminuição do consumo de energia/combustível é mencionada como relevante para 

redução simultânea nos efeitos ambientais e sociais negativos além dos custos da operação 

(BAUMGARTNER et al 2008; BORGER e MULALIC, 2012; MENELAU, 2012). 

 

2.1.6 Tecnologia da informação 

 

A tecnologia da informação (TI) apoia o controle e gerenciamento em tempo real das 

atividades auxiliando no melhor aproveitamento da capacidade do veículo e regulação do peso 

do caminhão, cálculo do custo, previsão da demanda e decisão de aceitar a proposta de frete. 

Assim, foi apontada na literatura, como ferramenta facilitadora na gestão do transporte 
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rodoviário de cargas (BESSELINK, et al, 2016; SCHÖNBERGER e KOPFER, 2012; 

KOVÁCS, 2017; HANG et al, 2013). 

A utilização da TI na gestão do TRC promove como resultado, economias substanciais em 

custos totais de transporte, eficiência no uso de combustível e otimização dos planos de 

operação de curto e longo prazo (CAPUTOet al, 2006; CAPUTOet al, 2005; LEONARDI e 

BAUMGARTNER, 2008).  

 

2.1.7 Roteirização 

 

Os esforços de gestão apontados pela literatura contemplam também a roteirização, que 

é o aperfeiçoamento das rotas realizadas pelos caminhões com implementação de sistemas de 

apoio à decisão baseados em software (SUN, DUAN e YANG, 2015; FAZIO, 2004; NETO; 

LIMA et al, 2012).  

O planejamento das viagens com a gestão da rota, reduz o tempo de viagens, possibilita 

melhores previsões, viagens com menores riscos, menores custos de cadeia de fornecimento e 

melhor atendimento ao cliente além de reduzir o consumo de combustível e a emissão de GEE. 

Para os transportadores autônomos, significa planejar suas viagens manualmente ou 

com utilização de sistemas, aplicativos e softwares específicos para rotas (WOXENIUS, et 

al.2013; FERRER, M. et al, 2011; LEONARDI e BAUMGARTNER, 2004). 

 

2.1.8 Reposição de veículo 

 

A substituição e reposição de veículo também é abordada como aspecto de gestão do 

transporte rodoviário de cargas. Isto por que veículos mais novos possuem tecnologias e 

acessórios que reduzem o peso do veículo, melhoram a aerodinâmica do caminhão, a eficiência 

do motor, e redução na resistência dos pneus (BARTHOLOMEU, PÉRA e CAIXETA FILHO, 

2016). 

O custo de manutenção aumenta à medida que o veículo vai se desgastando com o 

tempo, exigindo maior esforço de manutenção. As paralisações também são mais frequentes e 

mais longas, resultando na queda do nível de produção do transportador (toneladas/quilometro 

transportadas por mês, por exemplo) (VALENTE et al, 2017 p 225, 227, 228, 231).  
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Outro problema associado à utilização do veículo por mais tempo é a maior incerteza 

quanto ao desempenho do equipamento (menor confiabilidade). Ele pode quebrar durante a 

execução do serviço, com prejuízos ainda maiores. Ocorrerão despesas adicionais de socorro, 

prejuízos decorrentes da retenção de carga e efeitos negativos na imagem do transportador 

(VALENTE et al, 2017 p 225, 227, 228, 231).  

2.1.9 Segurança, riscos e saúde do condutor 

 

A gestão de segurança e riscos, envolve a saúde do condutor e externalidades tais como 

roubos e acidentes.  

A segurança no transporte rodoviário de mercadorias representa um problema de saúde 

pública relacionada ao comportamento dos transportadores tais como velocidade inadequada, 

por fadiga, transtornos psiquiátricos e o uso de substâncias psicoativas (NEWNAM e GOODE, 

2015). 

O consumo de estimulantes constitui uma prática comum entre os motoristas decorrente 

das condições de trabalho, em especial a dificuldade de cumprir os horários e as longas 

jornadas, sendo parcialmente reconhecida por eles como um risco à saúde. Tais problemas 

atingem tanto os que atuam no perímetro urbano, como os que trabalham nas estradas 

(MORENO e ROTENBERG, 2009; NEWNAM e GOODE, 2015; CHEN et al, 2016).  

As principais considerações para gestão de segurança e riscos são voltadas à gestão de 

pessoas, especificamente os transportadores e perpassam desde a orientação para cursos de 

direção defensiva e de transporte de produtos perigosos (GAMEIRO E CAIXETA, 2002; 

NEWNAM et al 2017; WANG e ZHANG, 2017).  

Há também orientações sobre uso de álcool ou drogas durante a condução, uso de cinto 

de segurança, transitar por rotas mais seguras, realizar a manutenção do veículo, contratar 

seguro para o veículo e serviço de rastreio (GAMEIRO E CAIXETA, 2002; NEWNAM et al 

2017; WANG e ZHANG, 2017). 

Embora haja diversidade de práticas de gestão que podem ser utilizadas pelo TAC na 

gestão de seu negócio, assim como nos resultados expostos pela CNT, Menelau (2012) 
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argumenta que “a situação financeira dos transportadores autônomos é bem diversa. Para a 

maioria, a atividade é pouco lucrativa”.  

Um dos motivos que se relaciona com o resultado negativo na atividade autônoma de 

carga é a escolaridade. Segundo Wanke e Fleury (2006), “a escolaridade afeta positivamente a 

eficiência do consumo de determinados itens de custo variáveis como combustíveis, 

lubrificantes e peças de reposição”.  

Assim, finalizando a apresentação das práticas de gestão do setor de TRC, o próximo 

tópico discorre sobre a educação empreendedora no transporte autônomo de cargas, trazendo 

os preceitos necessários para a elaboração de um programa de capacitação em gestão para 

alcançar o objetivo desta pesquisa.  
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2.2 Educação empreendedora na transmissão de conhecimento para empreendedores 

autônomos do transporte de Cargas 

 

Educação empreendedora (EE) refere-se a um modelo não tradicional de transmissão de 

conhecimento com ênfase no processo de aprendizagem do indivíduo e deve ser entendida 

como uma abordagem estratégica de ensino (ROCHA; FREITAS, 2014, p. 469; SILVA; 

MANCEBO; MARIANO, 2017). 

A finalidade da educação empreendedora é preparar indivíduos com conhecimentos, 

habilidades e atitudes que afetam a vontade e capacidade de executar o trabalho empreendedor 

para enfrentarem os desafios de criação, condução e expansão de um negócio (ANDRADE e 

TORKOMIAN, 2001; ISAACS et al, 2007; FOWLER, 2010; p 128; DOLABELA e FILION, 

2013; LACKÉUS, 2015; SILVA e PENA, 2017).  

A educação empreendedora é fragmentada em três abordagens conforme quadro 9.  

Quadro 9 - Abordagens EE 

Abordagem  Foco 
Sobre empreendedorismo  Conteúdo teórico com objetivo de dar uma compreensão geral  
Para o empreendedorismo  Criação de novas empresas 
Pelo  empreendedorismo  Pedagogia/andragogia e métodos de ensino 

Fonte: (MOBERG, 2014; JONES e IREDALE, 2014; SALES, 2014; LACKÉUS, 2015) 

 

Educação sobre empreendedorismo, aprofunda o conhecimento teórico do indivíduo, 

orientando-o profissionalmente quanto às habilidades e atitudes do empreendedor, inovação, 

processo empreendedor e a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento 

econômico (MOBERG, 2014; JONES e IREDALE, 2014; LACKÉUS, 2015; DORNELAS, 

2001). Conforme destaca Moberg (2014), “se o primário objetivo instrucional é aumentar a 

consciência e o conhecimento dos indivíduos, então esta é provavelmente a abordagem 

educacional mais eficaz”. 

As estratégias de intervenção na educação sobre empreendedorismo estão centradas na 

experiência passiva, com aulas expositivas, casos para ensino, seminários e palestras com 

empreendedores (SILVA; PENA, 2017; SCHAEFER; MINELLO, 2016; MOBERG, 2014; 

VIEIRA et al, 2013; FOWLER, 2010; HENRIQUE; CUNHA, 2008). O quadro 10 sintetiza as 

atividades passivas para educação empreendedora e suas aplicações.  
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Quadro 10–Aprendizagem Passiva 

Abordagem Descrição Aplicações 

Aulas 

Expositivas 

Exposição do conteúdo, com a participação 

ativa dos indivíduos, no qual o instrutor os leva 

a questionar, interpretar e discutir o objetivo de 

estudo, a partir do reconhecimento e do 

confronto com a realidade: Visitas e contatos 

com empresas. 

Transferir conhecimentos sobre o 

empreendedorismo, as características 

pessoais do empreendedor, os processos de 

inovação, fontes de recursos, financiamentos 

e aspectos legais de pequenas empresas. 

Casos  

Avaliação de uma situação ou identificação de 

um problema segundo um cenário verídico, em 

que os indivíduos são requisitados a analisar os 

dados apresentados e propor soluções que 

façam sentido no contexto do mundo real. 

Construir a habilidade de pensamento crítico 

e de avaliação de cenários e negócios. 

Desenvolver a habilidade de interpretação e 

definição de contextos associados ao 

empreendedorismo. 

Seminários e 

Palestras com 

empreendedores 

Discussão com empreendedores sobre os 

sucessos e fracassos ocorridos na trajetória 

empreendedora, bem como as experiências de 

percepção e criação do negócio. 

Transferir conhecimentos das experiências 

vividas por empreendedores desde a 

percepção e criação do produto, abertura do 

negócio, sucessos e fracassos ocorridos na 

trajetória empreendedora. 

Trabalhos 

teóricos em 

grupo e grupos 

de discussão 

Construção da habilidade de aprender 

coletivamente. 

Desenvolver a habilidade de pesquisar, 

dialogar, integrar e construir conhecimentos, 

buscar soluções e emitir juízos de valor na 

realização do documento escrito. 

Sugestão de 

leituras 

Indicação de leituras sobre teoria e conceitos 

sobre o Empreendedorismo. 

Aumentar a conscientização do ato 

empreendedor. 

Fonte: (SILVA; PENA, 2017; ROCHA e FREITAS, 2014)  

 

Destaca-se que mesmo nas atividades passivas, o tradicional papel do indivíduo de 

escutar e tomar nota são minimizados na abordagem da educação empreendedora 

(HENRIQUE; CUNHA, 2008 p 127). 

A educação para o empreendedorismo explora o aspecto de criação de novos negócios 

e compreende reconhecimento de oportunidades, reunir e administrar recursos, pensar de forma 

criativa e crítica, ser capaz de agir em situações que envolvam risco e plano de negócios. Esta 

abordagem, muitas vezes é integrada em disciplinas, conectando características 

empreendedoras, processos e experiências para o tema central (HENRIQUE; CUNHA, 2008 p 

133; LOPES, 2010; MOBERG, 2014; JONES e IREDALE, 2014; LACKÉUS, 2015;). 

Embora utilize atividades passivas nas fases de exploração de conteúdo, a educação para 

o empreendedorismo baseia-se em estratégias ativas, como por exemplo, visita a empresas, 

plano de negócios, incubadoras, jogos empresariais e simulações, participação em Empresa 

Júnior e projetos de pesquisa e extensão (SILVA; PENA, 2017; SCHAEFER; MINELLO, 

2016; MOBERG, 2014; VIEIRA et al, 2013; FOWLER, 2010; HENRIQUE; CUNHA, 2008). 
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Um resumo das atividades ativas para educação empreendedora e suas aplicações, é 

apresentado no quadro 11. 

Quadro 11- Aprendizagem Ativa 

Abordagem Descrição Aplicações 

Visita a empresas 

Participação dos indivíduos em visita a 

empresas, a fim de conhecer o 

funcionamento do mercado na vida real e 

visualizar a aplicação da teoria estudada. 

Estimular o networking e incitar o indivíduo 

a sair dos limites da IES para entender o 

funcionamento de mercado na vida real. 

Desenvolver visão de mercado. 

Plano de Negócios 

Documento usado para descrever um 

empreendimento e o modelo de negócio que 

sustenta empresa. É um processo de 

aprendizagem e autoconhecimento que 

permite ao empreendedor situar-se no seu 

ambiente de negócios. 

Desenvolver as habilidades de 

planejamento, estratégia, marketing, 

contabilidade, recursos humanos, 

comercialização. Desenvolver a habilidade 

de avaliação do novo negócio, analisando o 

impacto da inovação no novo produto ou 

serviço. Construir habilidade de avaliar e 

dimensionar riscos do negócio pretendido. 

Incubadora de 

empresas 

Ambientes providos de capacidade 

gerencial, técnica e infraestrutura para 

auxiliar o pequeno empreendedor. Tal 

ambiente proporciona aos indivíduos o 

desenvolvimento de múltiplas 

competências e a compreensão das etapas 

do ciclo de vida das empresas. 

Proporcionar aos aprendizes espaço de 

motivação e criação da nova empresa, 

desenvolvendo múltiplas competências, tais 

como habilidades de liderança, 

organizacionais, tomada de decisão e 

compreender as etapas do ciclo de vida das 

empresas. Estimular o fortalecimento da 

network com financiadores, fornecedores e 

clientes. 

Jogos Empresariais 

e Simulações 

Atividades de tomada de decisões que 

envolvem um modelo de operação de 

negócios, no qual os aprendizes assumem a 

função de administradores de uma empresa 

fictícia podendo assumir diversos papeis 

gerenciais, funcionais, especialistas e 

generalistas. 

Desenvolver a habilidade de criar estratégias 

de negócios, solucionar problemas, trabalhar 

e tomar decisões sob pressão. Aprender 

pelos próprios erros. Desenvolver tolerância 

ao risco, pensamento analítico, comunicação 

intra e intergrupais. 

Empresa Júnior 

Organização sem fins lucrativos formada 

por aprendizes de graduação com a 

finalidade de aliar teoria à prática, que 

contribui para a propensão empreendedora 

dos mesmos. 

Construir a habilidade de atuar em equipe. 

Desenvolver a habilidade de planejar, dividir 

e executar tarefas em grupo, de passar e 

receber críticas construtivas. Ampliar a 

integração entre o saber e o fazer. 

Projetos de 

Pesquisa e 

Extensão 

Projetos e atividades que possibilitem a 

construção da habilidade de aprender 

coletivamente, dialogar, construir 

conhecimentos e aplicar os conceitos junto 

à comunidade. 

Desenvolver a habilidade de testar novas 

ideias. Desenvolver a capacidade de avaliar 

mudanças e prospectá-las como fonte de 

oportunidades. 

Fonte: (SILVA; PENA, 2017; ROCHA e FREITAS, 2014)  

 

Por fim, a educação pelo empreendedorismo é uma abordagem que se concentra no 

empreendedorismo como um método de educar, baseia-se em aprendizado ativo com aplicação 

prática a ser realizada em um negócio simulado, start-up ou em seu próprio empreendimento. 

É entendida como educação orientada para a ação empresarial em que os indivíduos trabalham 
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com os seus projetos empresariais pessoais e os impulsionam durante o processo educacional 

(MOBERG, 2014; JONES e IREDALE, 2014; LACKÉUS, 2015). É por vezes entendida 

como educação para empreendedorismo ensinada por meio de métodos de educar baseados em 

ação (O’CONNOR, 2013).  

A educação pelo empreendedorismo é uma abordagem que permite aos indivíduos 

compreender como podem usar e aplicar seu conhecimento. Pode fornecer a solução de 

problemas operacionais, tais como gestão de processos e de execução, auxiliando no 

entendimento do caminho para o negócio funcionar. Para tal, o conteúdo educacional desta 

abordagem não se concentra necessariamente no empreendedorismo, e sim no método de 

educar (MOBERG, 2014; WELSH et al, 2016).  

Resumidamente, as abordagens “sobre” e “para” empreendedorismo são relevantes 

principalmente para um subconjunto de indivíduos nos níveis básico, médio e superior de 

ensino, enquanto que a abordagem da educação “pelo” é um método inclusivo, o que significa 

que se aplica a todos os níveis independentemente da idade ou formação (LACKÉUS, 2015; 

WELSH et al, 2016). Uma síntese com nível de análise, foco, orientação à aprendizagem e 

objetivo de cada uma das abordagens, é apresentada no quadro 12. 

Quadro 12 - Síntese educação ‘sobre’, ‘para’ e ‘pelo’ 

Abordagem Aprender ' Sobre ' Aprender ' Para ' Aprender 'pelo' empreendedorismo 

Nível de 

análise 
O empreendedor Processo empresarial Método empresarial 

Foco 

Traços; natureza 

versus 

criação. 

Criação de novo 

empreendimento 

Portfólio de técnicas para a prática do 

empreendedorismo 

Pedagógico/ 

Andragógico 
Descritivo Predição Ação 

Objetivo  Emular modelos 
Replicar processo 

empresarial 
Adotar comportamentos empresariais 

Fonte: O CONNOR, 2013. 

A escolha da abordagem dependerá do grupo alvo em questão, do propósito e objetivo. 

Destaca-se que considerações didáticas constituem um aspecto central no planejamento da 

educação empreendedora em todas as abordagens (BLENKER et al, 2014). 

São as interações e as atividades que impulsionam o processo de aprendizagem na 

educação empreendedora, pois desencadeiam competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) que afetam a vontade e capacidade de executar o trabalho empreendedor e 
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proporcionam criação de valor (FILION, 1991 p 71; LAVIERI, 2010; MOBERG, 2014; 

JONES e IREDALE, 2014; SILVA; LACKÉUS, 2015; PENA, 2017). 

Segundo Lackéus (2015), “a criação de valor no domínio do empreendedorismo, ocorre 

tanto para o próprio indivíduo quanto para familiares e outros cidadãos e pode ser financeiro, 

social ou cultural”.  

Por esse motivo, recorre-se à prática baseada na experiência e de caráter vivencial, além 

da aprendizagem baseada em problemas, responsáveis por assegurarem uma educação autêntica 

com ênfase na experiência do mundo real (FILION, 1991 p 71; MOBERG, 2014; JONES e 

IREDALE, 2014; SILVA; PENA, 2017). 

Nos programas de educação empreendedora, o instrutor transforma-se em um facilitador 

do processo de aprendizagem se aproximando do indivíduo utilizando exercícios de 

aprendizagem como jogos em papeis, simulações de gerenciamento, exercícios estruturados ou 

focados em situações de feedback nos quais o indivíduo deve tomar um papel ativo 

(HENRIQUE; CUNHA, 2008 p 127).   

A educação empreendedora configura-se desse modo como experiencial, contextual e 

cooperativa. O indivíduo assume o ponto de referência central no processo de aprendizagem 

atuando como protagonista e sujeito na busca da autonomia do ser, saber e fazer empreendedor 

(PIMENTEL, 2007; ROCHA; FREITAS, 2014, p. 469; COAN, 2013). As principais 

características da educação empreendedora estão sintetizadas na figura 1.  
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Figura 1 Características da educação empreendedora 

Fonte: Schaefer e Minello, 2016 

 

O desenvolvimento e implantação de programas de educação empreendedora seguem 

as recomendações da UNESCO (UNESCO, 2013) para a educação, que são: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (LOPES, 2010; SCHAEFER; 

MINELLO, 2016).  

Dentre as recomendações da UNESCO, destaca-se que as tecnologias móveis podem 

ampliar e enriquecer oportunidades educacionais para indivíduos em diversos ambientes 

(UNESCO, 2013).  

Além da UNESCO, outras instituições se destacam na promoção do empreendedorismo, 

como por exemplo, o SEBRAE que possui papel relevante na promoção do empreendedorismo 

a empreendedores iniciantes possibilitando o acesso a informação e conhecimento de como se 

constrói e administra um pequeno negócio (DORNELAS et al, 2010 p 9). 

•Formação acadêmica 
aliada à prática 
empreendedora 

•Perfil visionário e 
realizador

•Objetivos do aprendizado 
negociados

•Técnicas pedagógicas 
vivenciais, interativas e 
dinâmicas

•Elo entre processo de 
aprendizado e mundo real

•Atividades extracurriculares 
(universidade empreendedora)

•Autodirecionamento da 
aprendizagem

•Desenvolvimento do 
conhecimento e conceito de si

•Busca da autonomia do ser, 
saber e fazer empreendedor

•Ênfase no processo (aprender 
a aprender)

•Formação integrada, 
interdisciplinar e transversal
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Natureza da 
educação 
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centrada no 

indivíduo

Professor como 
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práticas 
pedagogicas



 

43 

 

 

 

 

 

Entretanto, especificamente no setor de transporte, o SEST SENAT (Serviço Social do 

Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) é referência no 

desenvolvimento profissional aos trabalhadores do transporte em todo o Brasil. 

O SEST SENAT oferta cursos presenciais e à distância (EaD) de curta duração 

(classificados como cursos livres e cursos regulamentados), que são especialmente construídos 

para atender as necessidades do setor do transporte e do mercado de trabalho.  

Na plataforma EaD SEST SENAT, há um curso gratuito de empreendedorismo no setor 

de transporte com carga horária de 10 horas cuja abordagem é ‘sobre’ e ‘para’ o 

empreendedorismo e é organizado em três unidades (empreendedorismo, formalizando o 

negócio e estrutura do plano de negócios) (SEST/SENAT, 2017b). 

O curso chama a atenção para a oportunidade de trabalhadores abrirem o seu próprio 

negócio ou modificarem métodos e processos de gerenciar seu negócio. O desfecho do curso 

se dá com orientações sobre a confecção de um plano de negócios (SEST/SENAT, 2017b).  

Relacionado à gestão de transporte rodoviário de carga no Brasil, há opções distintas de 

cursos que utilizam métodos comuns de transmissão de conhecimentos da educação tradicional 

tanto em nível médio, quanto em níveis superiores como em pós-graduações, porém apenas o 

curso ‘Empreendedorismo no setor de transporte” (SEST/SENAT, 2017b) contém em seu 

escopo conteúdo de empreendedorismo.  

No âmbito internacional, há cursos de empreendedorismo e cursos na área de gestão de 

transporte, porém, nenhum curso em que há mescla de ambos os assuntos foi encontrado 

durante a confecção deste trabalho.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção trata das opções metodológicas empregadas na execução do presente 

trabalho. Define o tipo de pesquisa quanto à natureza, abordagem do problema, procedimentos 

adotados em sua execução e como foram coletados, tratados e analisados os dados conforme 

apresentados a seguir. 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Esta pesquisa é de natureza aplicada que segundo Silva e Menezes (2001 p. 20), 

“objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à solução de problemas 

específicos”. Neste trabalho, trata-se do programa de capacitação utilizando técnicas de 

educação empreendedora para auxiliar os TACs na gestão de seu negócio. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. Segundo Gerhardt e Silveira 

(2009), “pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipótese”.  

A pesquisa exploratória possibilita agrupar informações para refinar a questão de 

pesquisa e promove a familiarização com a literatura disponível (COOPER, 2016 p. 96, 120). 

Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2002, 

p.41; SEVERINO, 2007 p 123).  

Já as pesquisas classificadas como descritivas, visam à descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, ou ainda, o estabelecimento de relações entre as variáveis 

(GIL, 2007, p.42). Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e 

observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento (SILVA e MENEZES, 

2001 p. 21). 

 Os objetivos exploratórios e descritivos foram alcançados por meio dos procedimentos 

técnicos de revisão bibliográfica e documental o que compreende analisar a literatura já 

publicada e materiais que não receberam tratamento analítico e pesquisa de campo que envolve 
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coleta de dados junto a pessoas. (SILVA e MENEZES, 2001 p. 21, 38; GIL, 2002. p. 52; 

GERHARDT, 2009. p. 35, 97; COOPER, 2016 p. 131;). 

O problema foi abordado de forma qualitativa quanto à compreensão das técnicas de 

gestão para os transportadores autônomos de carga, a utilização da educação empreendedora 

como abordagem de aprendizagem, e tipo de amostragem que na pesquisa é a não probabilística 

(ilustrativa) e, portanto, não pode ser generalizada para uma população (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009 p 31,56; CRESWELL, 2007 p. 227; COOPER, 2016 p. 169). No quadro 13, 

há uma síntese da classificação da pesquisa. 

 

Quadro 13 - Classificação da pesquisa 

Abordagem 
Classificação 

da Pesquisa 
Descrição Justificativa 

N
a

tu
re

z
a

 

Aplicada 

Gerar conhecimento para solução 

prática de problema específico 

(SILVA e MENEZES, 2001 p. 20). 

Elaborar programa de capacitação para 

solucionar problemas específicos 

(dificuldades dos TAC na gestão de seu 

empreendimento). 

A
b

o
rd

a
g

e

m
 d

o
 

P
ro

b
le

m
a

 

Qualitativa 

Aprofundar a compreensão de um 

grupo social ou de uma 

organização(GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009 p 31). 

Compreender das técnicas de gestão para 

os TAC, a utilização da educação 

empreendedora como abordagem de 

aprendizagem e tipo de amostragem. 

P
ro

ce
d

im
en

to
s 

T
éc

n
ic

o
s 

Revisão 

Bibliográfica e 

Documental  

Analisar a literatura já publicada e 

materiais que não receberam 

tratamento analítico (SILVA e 

MENEZES, 2001 p. 21, 38). 

Elaborar referencial teórico e coletar dados 

e informações sobre o TAC s em 

documentos e relatórios da ANTT e CNT e 

conteúdo de cursos. 

Pesquisa de 

Campo 

Coleta de dados junto a pessoas. 

(SILVA e MENEZES, 2001 p. 21). 

Entrevistar especialistas para levantamento 

das necessidades de treinamento, validação 

do questionário dos TACs, e coletar dados 

junto aos TACs referente ao Programa de 

Capacitação em gestão. 

O
b

je
ti

v
o

s 

Exploratória 

Proporcionar maior familiaridade 

com o problema com vistas a 

torná-lo explícito (SILVA e 

MENEZES, 2001 p. 20). 

Aprofundamento do problema de pesquisa 

tratado (gestão do transporte autônomo de 

cargas com utilização de educação 

empreendedora) e descrição/detalhamento 

do passo a passo (programa de capacitação 

em gestão) para solucioná-lo. 

Descritiva 

Descrever as características de 

determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis (SILVA e 

MENEZES, 2001 p. 21). 

Descrição de características dos TAC e dos 

meios de capacitação empreendera.  

Fonte: Adaptado de Guimarães, 2016. 
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3.2 Procedimentos técnicos 

A pesquisa está dividida em duas conforme apresentado na figura 2: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Etapas da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Leal Junior, 2010 
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Pesquisa Bibliográfica 

 

Gestão do transporte 

Autônomo de Carga 
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FIM 

Preparação de 

questionário para 

entrevista com 

Especialistas de empresa 

de transporte  
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questionário aos TAC 

para levantar perfil dos 
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interesses e dificuldades  
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Informações sobre cursos 
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Conforme figura 2, as etapas do trabalho estão divididas em dois grupos: pesquisa 

bibliográfica e documental e pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica e documental se 

concentrou no entendimento dos conceitos necessários para estruturação e desenvolvimento 

deste trabalho. A primeira parte da pesquisa de campo, no levantamento de informações para 

elaboração dos questionários e a segunda, no desenvolvimento e aplicação do programa de 

capacitação em gestão.  

 

3.2.1 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Para atender aos objetivos específicos 1 e 2:  

 

1). Identificar as práticas de gestão do transporte rodoviário de carga e os métodos, 

cursos e materiais relacionados a gestão e controle dos serviços de transporte 

rodoviário de carga;  

2). Descrever quais estratégias didáticas voltadas à empreendedores podem ser 

utilizadas na construção de um programa de capacitação em gestão;  

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e documental em fontes secundárias: artigos 

coletados em bases científicas de periódicos livros, teses, dissertações, apostilas e levantamento 

documental em anuários, boletins estatísticos, legislações, relatórios e normas divulgadas por 

órgãos reguladores e fiscalizadores da atividade do TAC (SEVERINO, 2007). 

Ainda nesta etapa, para caracterizar o transporte rodoviário de cargas no Brasil, 

recorreu-se a revistas, estudos e dados estatísticos de instituições Brasileiras diversas. Por meio 

da leitura, foi possível verificar os principais aspectos de gestão no transporte rodoviário de 

cargas em âmbito mundial. O mesmo foi feito com os artigos sobre educação empreendedora 

para microempresários com a finalidade de explorar e descrever metodologias utilizadas para 

ensinar empreendedorismo possibilitando analisar quais podem ser replicados ou adaptados ao 

contexto brasileiro. 

Foi realizada pesquisa de conteúdo em apostilas do sistema EaD do SEST/SENAT. A 

finalidade foi verificar se haviam cursos e treinamentos disponíveis bem como ações e 

ferramentas propostas ou disponíveis para alcançar o objetivo principal do estudo. Pesquisa 
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documental em relatórios da ANTT e da CNT foi realizada para conceituar e entender a atuação 

do Transportador Autônomo de Carga do Brasil.  

 

3.2.2 Pesquisa de campo 

 

3.2.2.1 Participantes do estudo – especialistas 

 

Os especialistas foram selecionados por conveniência e por relevância (COUTO; 

ARNOLDI, 2014).   

 

 

3.2.2.2 Participantes do estudo – transportadores 

 

Pelas características do problema e objetivos desta pesquisa, a amostra foi não 

probabilística intencional, por conveniência e acessibilidade, pois diante da impossibilidade de 

realizar a pesquisa com todos os motoristas do conjunto universo, interessa a opinião de 

qualquer indivíduo disponível para participar, que seja representativo das características 

estabelecidas (COOPER, 2016 p. 149, 154; CRESWEEL, 2007; OLIVEIRA, 2001).  

Na primeira etapa da pesquisa de campo, optou-se por buscar Transportadores 

Autônomos de Carga que carregam e descarregam em Volta Redonda, cidade em que se 

encontra a pesquisadora e o Programa de Pós-Graduação.  

Já na segunda etapa da pesquisa de campo, além dos TACs contatados na etapa anterior, 

foram enviados convites em forma de mensagem instantânea para transportadores participantes 

da rede social Facebook buscando sensibilizar os mesmos à avaliarem o programa. Os TACs 

que responderam positivamente também compreendem a amostra por conveniência. 

O critério de escolha para participação na pesquisa em ambas as etapas foi ser 

Transportador Autônomo de Cargas gestor do próprio negócio (não poderia ser agregado ou 

terceirizado com dedicação exclusiva a uma empresa).  
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3.2.3 Coleta de dados e instrumentos para coletas de dados 

 

3.2.3.1 Entrevistas 

Nesta pesquisa, foi utilizado roteiro semi-estruturado apresentado no Apêndice I para 

entrevistar especialistas a fim de levantar qual ou quais dos aspectos de gestão do transporte 

rodoviário de cargas abordados na literatura são os mais essenciais aos Transportadores 

Autônomos e para apurar a símile entre a abordagem teórica e a prática (MARTINS, 2008 p 

27). 

O roteiro semi-estruturado visou aprofundar a discussão acerca das principais práticas de 

gestão no transporte autônomo de cargas e entraves na profissão de transportador com a finalidade 

de caracterizar que aspectos um programa de capacitação em gestão para esse público deve conter. 

Optou-se por entrevista como estratégia por esta oferecer elementos para corroborar 

evidências coletadas por outras fontes, propiciar a obtenção de informações importantes, 

compreensão das perspectivas e experiências das pessoas entrevistadas sobre o tema ou 

problema, além de melhorar a qualidade do delineamento de um levantamento e de sua 

interpretação possibilitando triangulações e consequentemente aumento do grau de 

confiabilidade do estudo (MARTINS, 2008 p 27; MARCONI; LAKATOS, 2011 p 280; 

COUTO; ARNOLDI, 2014 p 34; BAUER; GASKELL, 2015 p 65). 

O processo de registro de dados foi gravação de áudio com gravador. Após o registro 

dos dados, seguiu a transcrição literal não havendo nenhuma exclusão e as gravações 

conservadas – a transcrição das entrevistas se encontra no Apêndice II (BARDIN, 1977, p 66; 

MARTINS, 2008 p 28; COUTO, ARNOLDI, 2014). 

Para analisar os registros da entrevista, foi utilizada a abordagem de análise de conteúdo, 

técnica de pesquisa que se inicia pela leitura das falas, realizada por meio das transcrições de 

entrevistas, depoimentos e documentos (BARDIN, 1977, p 95). 

Análise de conteúdo trata-se de um tratamento da informação contida nas mensagens 

por meio de um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, indicadores quantitativos ou 

não que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens. (BARDIN, 1977, p 31-34).   
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Especificamente foi utilizada a análise de conteúdo temática (BARDIN, 1977 p 34), 

porque, além de ser a mais simples, é considerada apropriada para as investigações qualitativas. 

A análise temática trabalha com a noção de tema, o qual está ligado a uma afirmação a respeito 

de determinado assunto; comporta um feixe de relações e pode ser graficamente representada 

por meio de uma palavra, frase ou resumo (GERHARDT, 2009. p. 84). 

Após a leitura, procedeu-se a organização do material por categorias, para identificar as 

que mais contribuem para uma melhor compreensão da rotina de gestão dos TACs. Procurou-

se destacar os conteúdos observados de forma mais recorrente.  

 

3.2.3.2 Questionário 

 

O questionário é um importante e popular instrumento de coleta de dados para uma 

pesquisa social. Constitui-se de uma lista ordenada de perguntas que são previamente 

encaminhadas para potenciais informantes, selecionados previamente. (MARTINS, 2008 p 39).  

O questionário de levantamento (APÊNDICE III) dividiu-se em 05 partes que visaram 

caracterizara amostra, identificar o perfil dos respondentes, com que frequência são realizadas 

rotinas de gestão abordadas no referencial teórico e na entrevista com especialista, qual o grau 

de importância que atribuem aos aspectos de gestão apresentados e o grau de conhecimento dos 

mesmos em relação ao assunto pesquisado. Além disso, a parte concludente do questionário 

visa identificar qual estratégia de capacitação melhor atende às particularidades dos TACs.  

Exceto na parte de caracterização da amostra, todo questionário apresentou escala do 

tipo Likert composta por um conjunto de frases (itens) em que se pede ao sujeito que está a ser 

avaliado para manifestar o grau de concordância desde o discordo totalmente (nível 1), até ao 

concordo totalmente (nível 5) (LAVILLE, 1999 p 186; CUNHA 2007; SILVA e COSTA, 2014; 

BAPTISTA, 2016; COOPER, 2016 p. 274).  

As questões no instrumento de coleta de dados foram divididas e ordenadas pelo grau 

de concordância com uma assertiva para cada um dos blocos (i) com que frequência, (ii) qual 

importância atribuída e (iii) grau de conhecimento (GERHARDT e SILVEIRA, 2009 p 82).  
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Destaca-se que as perguntas foram formuladas levando em consideração o resultado 

encontrado nas entrevistas e no referencial teórico com a finalidade de obter informações sobre 

os TACs e seus conhecimentos. 

O quadro 14 apresenta as 5 opções de escala para cada bloco de perguntas: frequência, 

grau de importância e o nível de conhecimento de cada TAC.  

Quadro 14- Escala likert 

Likert 1 2 3 4 5 

Importância Nada Importante Pouco importante Importante Muito importante Indispensável 

Frequência Nunca Raramente Às vezes Muitas Vezes Sempre 

Conhecimento Nenhum Pouco Intermediário Muito  Extenso 

Fonte: Elaboração própria 
 

Além das perguntas em escala, o questionário possui indagações relacionadas a como 

os transportadores gostariam de obter treinamento de gestão além de um campo para 

observações que eventualmente fizessem. 

O pré-teste do questionário foi aplicado, em parte, no pátio de uma empresa de logística 

situada em Volta Redonda que solicitou que seus dados não fossem divulgados, e com TACs 

do relacionamento da pesquisadora.  

A aplicação efetiva de questionários para o resultado da foi realizada no pátio logístico 

da empresa CCL na cidade de Volta Redonda. 

 

3.2.3.3 Preparação dos dados 

O processo de preparação dos dados para confecção dos questionários baseou-se na 

proposta de Cooper (2016) ilustrada na figura 4. 
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Figura 3 - Preparação de dados no processo de pesquisa 

Fonte: COOPER, 2016  p. 378 

 

Na primeira fase, ocorreu a edição dos dados brutos que foi acompanhada, analisada e 

criticada durante o processo de orientação com o propósito de realizar melhorias para que os 

dados estivessem organizados, completos, consistentes com a intenção das perguntas e 

inteligível ao público de TACs.  

Esse processo foi realizado duas vezes, antes e após a entrevista com especialistas, uma 

vez que houve harmonização consoante informações coletadas. A codificação das perguntas do 

questionário em escala, isto é, “atribuição de números às respostas” foi realizada paralelamente. 

O instrumento de coleta de dados final foi testado com 12 transportadores autônomos na etapa 

de pré-teste e não se verificou necessidade de modificações. 

Realizada a coleta de dados pós pré-teste, iniciou-se a etapa de entrada de dados que 

segundo Cooper (2016, p. 395) “refere-se à conversão das informações reunidas na etapa de 
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coleta de dados com objetivo de visualizar e manipular as informações”. Para tal, as 

informações foram digitadas em planilhas eletrônicas, organizadas, tabuladas e dispostas em 

forma de estatística descritiva. 

As informações consolidadas nessa primeira fase da coleta de dados com especialistas 

e TACs, foram utilizadas para atender ao objetivo específico 3 – Elaborar um programa de 

capacitação para os transportadores autônomos de carga. 

No decorrer da execução da etapa 2 b o mesmo processo desta fase de preparação de 

dados foi realizado para atender ao objetivo específico 4 – averiguar a contribuição do uso do 

programa de capacitação na formação de competências em alunos adultos na área de gestão do 

transporte. 

 

3.2.3.4 Análise dos resultados da aplicação dos questionários aos TACs 

 

 Para a tabulação e apresentação de dados, foi utilizada planilha eletrônica organizada 

com as perguntas realizadas e o grau correspondente para cada uma das respostas coletadas.  

No quadro 15, o exemplo resumido identifica cada um dos TACs na primeira coluna 

verticalmente, enquanto que as perguntas assim identificadas: F (frequência), I (importância) e 

C (conhecimento), são apresentadas na horizontal ordenadas conforme posição no questionário. 

Quadro 15- Formatação para análise de dados 

TAC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F(..) F29 

1            

(...)            

Nunca            

Raramente            

Às vezes            

Muitas Vezes            

Sempre            
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As respostas coletadas foram lançadas na planilha com o número de atribuição conforme 

a alternativa escolhida pelo TAC. O número é apenas uma atribuição para facilitar a 

visualização, classificação e organização dos resultados e não possuem nenhum significado 

quantitativo ou numérico, é apenas um rótulo escolhido pela pesquisadora. O mesmo 
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procedimento foi realizado para cada grupo de questão. Na tabela 1, é apresentado um exemplo 

com as questões de frequência.   

Tabela 1 – Organização de dados 
TAC F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

1 3 3 5 5 5 3 1 1 1 5 

2 5 3 5 5 4 2 5 5 2 5 

Nunca 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Raramente 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Às vezes 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

Muitas Vezes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sempre 1 0 2 2 1 0 1 1 0 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No exemplo da tabela 1, para a primeira pergunta de frequência do questionário, o TAC 

1 respondeu “às vezes” que corresponde ao número 3, enquanto que o TAC 2, respondeu a 

mesma pergunta com “sempre” que corresponde ao número 5. Para cada TAC foi atribuído o 

número correspondente à sua resposta para as perguntas do questionário. Após o lançamento 

dos graus respectivos de resposta, foi calculado, com as ferramentas da própria planilha 

eletrônica, a frequência absoluta e relativa das respostas, a moda e confeccionados gráficos para 

ilustrar os resultados.  

Para calcular a frequência absoluta e relativa, primeiramente foi executada a contagem 

de quantas vezes ocorreu para cada pergunta as respostas nunca (1), raramente (2), às vezes (3), 

muitas vezes (4) e sempre (5), utilizando a função CONT.SE na planilha eletrônica.  

A frequência absoluta resulta da soma de todos os valores para cada uma das linhas com 

os critérios de respostas e a frequência relativa, da divisão de cada resultado dos critérios, pelo 

total acumulado. 

Finalizando a análise dos dados dos questionários, calculou-se a moda com a função 

MODO.ÚNICO da planilha eletrônica e elaboraram-se gráficos tanto com os resultados desta 

planilha quanto com os resultados das perguntas de identificação do TAC e de seu caminhão, 

que puderam ser expressos em porcentagens e gráficos na apresentação e análise dos resultados. 

 

3.2.4 Desenvolvimento do programa de capacitação em gestão 

O programa de capacitação em gestão para transportadores autônomos de cargas 

(PCETAC) foi construído, utilizando o modelo ADDIE de design instrucional. 
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Design Instrucional se refere ao processo de planejamento, organização, formatação e 

desenvolvimento de metodologias de ensino, materiais didáticos e atividades pedagógicas ou 

andragógicas de naturezas variadas (ANDRADE, 2002; COSTA, 2012; DIAS et al, 2014; 

SILVA et al, 2014). Segundo Batista e Menezes (2008), “é identificado como uma metodologia 

educacional capaz de se valer da tecnologia para propor práticas e soluções para aprendizagem”.    

O modelo ADDIE cujo nome corresponde à descrição das fases do processo: Analysis 

(Análise), Design (Projeto), Development (Desenvolvimento), Implementation 

(Implementação) e Evaluation (Avaliação) é o modelo mais conhecido de design instrucional 

(OLIVEIRA, 2015; CONSTANCIO et al 2016; FALCADE et al, 2016). 

Nas descrições de cada etapa do modelo ADDIE, seguem os procedimentos realizados, 

ao longo deste estudo. 

 

3.2.4.1 Analisys (análise) 

A primeira etapa inicia-se com o diagnóstico da situação ou identificação dos problemas 

de desempenho que poderão demandar, ou não, uma intervenção de capacitação. Consiste 

assim, basicamente em entender o problema educacional e projetar uma solução inicial, a partir 

do levantamento das necessidades educacionais em ordem de prioridade, da caracterização dos 

indivíduos e da verificação de restrições (DIAS et al, 2014; VOLPINI, 2014; CONSTANCIO 

et al 2016). 

A identificação das necessidades educacionais para o programa de capacitação em 

gestão ocorreu nas etapas de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo com especialistas 

e TACs.  

O levantamento bibliográfico possibilitou a contextualização e identificação de 

conteúdo e problemas de desempenho que requerem como solução viável a capacitação. 

Com aplicação dos questionários aos especialistas e TACs foi possível conhecer o 

público alvo do programa de capacitação quanto aos seus conhecimentos prévios, 

características sociais, motivacionais e sua demanda por educação.  Nesse sentido, a gestão do 

frete e o cálculo dos custos mostraram-se as necessidades educacionais prioritárias para os 

TACs.  
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Ainda nesta etapa, identificou-se como restrição, a inviabilidade de um curso presencial 

dada as características de rotina dos TACs e sua preferência declarada pelo ensino à distância.  

Após a análise do contexto e identificação de problemas de desempenho, iniciou-se a 

segunda etapa, o projeto entendido como design ou desenho. 

 

3.2.4.2 Design (Desenho)  

Na segunda etapa, são definidos os objetivos de aprendizagem, os conteúdos adequados 

aos desempenhos desejados, sua sequência e estrutura lógica (OLIVEIRA, 2015; 

CONSTANCIO et al 2016).  

3.2.4.2.1 Definição dos objetivos educacionais  

O objetivo geral deste programa de capacitação é habilitar os TACs a executarem 

processos de gestão tomando para si a tarefa de dirigir e definir seu empreendimento. Ao final 

do programa, espera-se que estejam aptos a comparar se os valores cobrados nos fretes são 

suficientes para cobrir os custos da operação. 

Com base na taxonomia de Bloom (BLOOM, 1974), os objetivos educacionais 

específicos foram relacionados à necessidade dos TACs de compreensão que corresponde ao 

entendimento de informações para utilizá-la em contextos diferentes e aplicação do 

conhecimento em situações concretas. Para tal, foram utilizados verbos relacionados com cada 

um dos níveis (BLOOM, 1974; ANDRADE, 2002; FERRAZ e BELHOT, 2010; TEIXEIRA et 

al, 2013; TREVISAN e AMARAL, 2016; MAMEDE e ABBAD, 2018). 

Cada objetivo educacional correspondeu a uma competência a ser promovida pela 

capacitação no respectivo núcleo conceitual.  

Os núcleos conceituais foram determinados pela necessidade de capacitação encontrada 

na etapa de análise sendo no total quatro: porque administrar o frete, classificação de custos e 

seus componentes, como calcular o valor de frete e administração do transporte autônomo de 

cargas.  

Quanto às competências, foram utilizadas as associadas ao saber agir que significa saber 

o que e por que faz e ao saber aprender que está relacionada a trabalhar o conhecimento e a 

experiência, rever modelos mentais e saber desenvolver-se (FLEURY E FLEURY, 2001).  
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3.2.4.2.2 Definição do conteúdo programático  

Para definir o conteúdo programático foi necessário selecionar que referências seriam 

utilizadas, qual tipo de mídia, delimitar o tempo de duração e verificar como seria o mecanismo 

de feedback ao TAC.  

Na seleção dos conteúdos, foram utilizadas as referências encontradas na revisão de 

literatura deste estudo, apostilas do SEST/SENAT e trechos de manuais dos usuários de 

caminhões das marcas Ford, Shacman e Mercedes-Benz. 

Os conceitos de educação empreendedora foram utilizados como método de transmissão 

de conhecimento na formação gerencial utilizando a abordagem pelo empreendedorismo cujo 

o foco é melhorar o empreendimento já existente. Desta forma, a seleção de conteúdo do 

programa de gestão, não contemplou referências sobre empreendedorismo. 

Após a seleção do conteúdo, foi estabelecida a disposição dos temas e tópicos de forma 

sequencial e lógica coerente com a estrutura e o objetivo do curso, encadeada e hierarquizada, 

visando facilitar a compreensão da capacitação, articulação entre os conteúdos e favorecer a 

aprendizagem (SILVA et al, 2014; VOLPINI, 2014).  

O plano de aprendizagem foi organizado conforme conteúdos selecionados a partir do 

resultado da pesquisa com questionário aplicado aos TACs. O quadro 16 apresenta a matriz de 

objetivos, competências e conteúdo do PCE. 

Quadro 16 - Matriz de design instrucional do PCE. 

Domínio 
Núcleos 

Conceituais 

Objetivos de 

Aprendizagem 
Competências Conteúdo abordado 

Gestão 

de Frete 

e Custos 

Por Que 

Administrar o 

Frete? 

Compreender a 

importância da 

administração do frete 

Ser capaz de aplicar 

conceitos básicos de 

gestão de fretes em seu 

negócio 

 

O que é frete?; Por que é importante 

administrá-lo 

 

Classificação de 

Custos e seus 

Componentes 

Desenvolver a 

compreensão do que 

são os custos no 

transporte de cargas. 

Ser capaz de 

reconhecer os custos 

de seu negócio 

 

Custos fixos e variáveis e diretos e 

indiretos; Exemplos 

 

Como Calcular o 

Valor do Frete 

Praticar o cálculo dos 

custos de uma viagem 

para o frete 

Estar apto para definir 

preços de transporte 

Metodologias de Definição de Preços; 

Exemplo de Formação do Valor do 

Frete 

Administração do 

Transporte 

Autônomo de 

Cargas 

Praticar a 

administração do 

transporte autônomo 

de cargas 

Ser capaz de explorar 

alternativas de redução 

de custos 

Formulários para controles; 

Distribuição adequada de carga no 

veículo; Manutenção; Pneus; 

Substituição de veículo; 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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3.2.4.2.3 Definição da estratégia de ensino  

A estratégia de ensino declara e indica o que deve ser feito para que os resultados 

almejados sejam alcançados, abrange o que será ensinado e como será ensinado (OLIVEIRA, 

2015). 

Uma vez que o contexto do programa é de ensino voltado para adultos, considerou-se 

princípios andragógicos no momento da definição das estratégias de ensino. Buscou-se reforçar 

a autonomia e a autoinstrução no processo de aprendizagem, a experiência já adquirida e a 

motivação para aprender evitando a mera transmissão de conteúdo, incentivando-os a 

capacidade da reflexão e senso crítico (PETROSINO, 2015; TOBASE, 2016; BRESSIANI e 

ROMAN, 2017). 

A abrangência da ação de ensino definida foi a de instrução e suporte individualizado 

com uso de recursos que permitissem ao TAC refletir sobre o seu negócio e sobre sua prática 

de gestão para facilitar a realização do ensino teórico-aplicado.  

A estratégia didática adotada foi a utilização de vídeos curtos contendo animações e 

áudio denominados vídeocasting cujos links estão disponíveis no Apêndice IV e apostilas 

disponíveis em https://pcetac.blogspot.com/.  

Videocasting trata-se de um arquivo de vídeo disponibilizado em um website cujo 

emprego como ferramenta didática possibilita suscitar a autonomia do pensamento e ação dos 

indivíduos. Além disso, por ser uma tecnologia com áudio e vídeo, também pode preencher 

momentos ociosos criados por fatores externos como espera de carga e descarga e 

engarrafamentos (FERNANDES e ALVES, 2009; FREIRE, 2012; FREIRE, 2014; BOTTON 

et al, 2017; REIS, 2017).  

A estratégia de utilização do videocasting levou em consideração que aparelhos móveis 

geralmente são de propriedade dos usuários, que podem personalizá-los e levá-los consigo 

durante todo. Assim, oferece maior flexibilidade para avançar em seu próprio ritmo e seguir 

seus próprios interesses, aumentando potencialmente sua motivação para buscar oportunidades 

de aprendizagem (UNESCO, 2013). 

Para divulgação dos videocastings, optou-se pela utilização de três redes sociais: 

Youtube, Whatsapp Business e Facebook.  

https://pcetac.blogspot.com/
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O Youtube é uma plataforma de conteúdo audiovisual gratuito disponível na internet em 

que é possível ter acesso à conteúdo sem que seja necessário fazer o download. Como rede 

social, permite que usuários compartilhem seus vídeos por meio da cópia de sua URL4 ou de 

links para compartilhamento além de possuir espaços para comentários e interação em cada 

vídeo (BISPO e BARROS, 2016; OLIVEIRA, 2016).  

A plataforma Youtube foi utilizada para manter o conteúdo à disposição dos 

transportadores a qualquer tempo, como facilitadora na multiplicação do conhecimento através 

dos compartilhamentos e para obtenção de métricas e relatórios atualizados que fornecem dados 

sobre o desempenho geral do canal e dos vídeos nele incluído. 

O aplicativo WhatsApp foi utilizado na versão Business, que facilita a interação com os 

contatos, fornecendo ferramentas para automatizar, classificar e responder rapidamente as 

mensagens além de possuir estatísticas com métricas importantes, como o número de 

mensagens enviadas com sucesso, entregues e lidas.  

Assim como o Whatsapp, a rede social Facebook, foi utilizada para divulgar conteúdo 

e propiciar o a interação e suporte individualizado com a participação dos TACs (ALENCAR 

et al, 2013; ANDRADE, 2016; SANTOS et al, 2016; SANTOS e ARCHER, 2016; SILVA e 

ROCHA, 2017). 

A escolha de ambas as redes sociais como estratégia de divulgação e interação decorreu 

do perfil do público alvo. A greve dos caminhoneiros, que interditou milhares de trechos de 

rodovias em todo o país ao longo de dez dias no Brasil teve grande influência da Internet na 

formação da paralisação (ABEL e WAINER, 2018). Segundo Deotti (2018) do Instituto Ipsos, 

“45% dos caminhoneiros tomaram conhecimento pelo app WhatsApp e 9% via Facebook, ou 

seja, as redes sociais foram o meio de disseminação da paralisação para mais da metade dos 

caminhoneiros”. 

Para manter as apostilas disponíveis ao público, foi utilizada uma página online do tipo 

blog. Um link foi gerado para divulgação nas redes sociais. 

Após a definição do projeto do programa de capacitação, iniciou-se a terceira etapa, o 

desenvolvimento. 
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3.2.4.3 Development (Desenvolvimento)  

 

Na terceira etapa inicia-se a elaboração dos recursos e materiais didáticos impressos 

e/ou digitais: imagens ilustrativas, infográficos, personagens, animações e também a elaboração 

do conteúdo do curso (OLIVEIRA, 2015; CONSTANCIO et al 2016). 

Após selecionar o material principal e de apoio, iniciou-se a elaboração dos conteúdos 

e a construção dos recursos planejados no projeto da capacitação. Para organizar e sistematizar 

o desenvolvimento do programa, foram desenvolvidos dois roteiros: roteiro de conteúdo e 

roteiro multimídia. 

O roteiro de conteúdo é o documento que orienta a elaboração do conteúdo de forma 

interativa e organizada e o roteiro multimídia orienta a elaboração dos infográficos, imagens, 

vídeos, animações, personagens e banners (CONSTANCIO et al 2016).  

O roteiro de conteúdo orientou a concepção das apostilas e dos esboços sequenciais com 

o propósito de pré-visualizar os vídeocastings do programa de capacitação. Para tal, os objetivos 

educacionais, as competências e os conteúdos abordados foram consolidados em quatro 

documentos distintos determinados a partir dos quatro núcleos conceituais planejados para o 

programa. Cada núcleo conceitual deu origem à uma apostila. 

O conteúdo inicial dos quatro documentos juntos somou 7741 palavras. Após consolidar 

o que seria apresentado em forma de conteúdo, estruturou-se como seria apresentado. Nesta 

fase, cada núcleo conceitual teve seu conteúdo organizado nos seguintes blocos: explicação de 

conceito, perguntas de reflexão pessoal, dicas, você sabia, exemplos e passo a passos. Na figura 

4 é apresentado um exemplo. 
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Figura 4 – Exemplo conteúdo das apostilas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

 Durante o desenvolvimento foram testadas diversas fontes, tamanhos e cores para 

identidade visual e composição do texto. Foram escolhidas as cores azuil, verde, vinho e laranja 

para diferenciar as unidades e dar destaque em palavras e frases importantes. O texto foi 

redigido com fonte Ubuntu e Franklin Gothic Demi Cond com tamanhos distintos em diferentes 

áreas de texto (entre 16 e 20), na cor preto 35% mais claro, exceto as partes destacadas 

(colorido).  

Após a organização e finalização do conteúdo, incluiu-se ao texto capa, contracapa, 

figuras, subtítulos, número de página, referências, e-mail, número de telefone para contato, 

orientação para acesso ao canal do Youtube, sumário, apresentação do programa contendo um 

•A depreciação é igual ao desgaste que o veículo sofre ao 
longo da sua vida.

Explicação de conceito

•Consegue pensar em outros exemplos práticos do dia a 
dia que podem ser caracterizados como custo fixo?

Perguntas de reflexão

•O transportador que não define com certeza e cuidado o 
valor do frete tende a sofrer prejuízos constantes. Você 
precisa praticar preços que cubram seus custos e 
garantir lucro.

Dicas

•A ideia principal para conseguir lucro com o frete é que 
o preço cobrado pelo serviço seja maior que o custo 
necessário para sua execução.

Você sabia

•É como no meu plano de telefone. Quando eu uso 100 
minutos em ligações, eu pago R$ 40,00 / mês. Quando 
eu não faço nenhuma ligação, também pago R$ 40,00/ 
mês. É um valor fixo que não se altera em função do 
consumo ou uso.

Exemplos

•Pegue um papel, caderno ou uma planilha eletrônica 
anote sua resposta para duas perguntas: 
1- Quanto você pagou pelo seu caminhão?
2- Quanto tempo você ficará com ele?

Passo a passos
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breve resumo seguido do objetivo geral em todas as quatro unidades e espaços para anotações 

nas apostilas 2, 3 e 4.  

Após o acabamento, a primeira versão revisada foi enviada para três docentes da área 

contábil e um da área logística para certificarem o conteúdo e a forma de apresentação. Também 

foram encaminhadas cópias para dois especialistas da área logística. Apenas dois docentes da 

área contábil e um da área logística avaliaram o material. Não houve retorno por parte dos 

especialistas. Os docentes não apontaram melhorias a serem realizadas, assim, após uma última 

revisão foi realizada a finalização do conteúdo. 

As quatro apostilas organizadas em um processador de texto foram salvas no formato 

PDF (Portable Document Format) para proteger o conteúdo conservando toda configuração 

utilizada para imagens e texto, ficando disponível para visualização e impressão. 

A segunda fase do desenvolvimento do programa de capacitação contou com onze 

roteiros de multimídia que foram organizados sequencialmente em slides gerados em programa 

destinado a criação e edição de apresentações multimídia de acordo com os conteúdos 

abordados nas apostilas.  Na figura 5 há um exemplo de como foram apresentados os conteúdos 

nos roteiros multimídia.  

 

Figura 5 – Exemplo apresentação roteiro multimídia 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Foram elaborados 205 slides. O roteiro incluiu boas vindas, dicas, divulgação dos meios 

de comunicação, áudio e momentos de pausa para realizar cálculos conforme figura 6. 
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Figura 6- Exemplo apresentação roteiro multimídia 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Os roteiros finalizados também foram enviados para três docentes da área contábil e um 

da área logística e para dois especialistas da área logística. Assim como na avaliação das 

apostilas, apenas dois docentes da área contábil e um da área logística avaliaram o material. 

Não houve retorno por parte dos especialistas. Os docentes da área contábil não apontaram 

melhorias a serem realizadas, enquanto que o docente da área logística expressou diversos 

apontamentos que foram considerados para confecção do programa.  

Após uma última revisão buscou-se apoio de empresa especializada em design gráfico 

para concepção dos videocastings.  

A empresa contratada utilizou os esboços sequenciais para desenvolvimento dos vídeos 

cuja carga horária proposta deveria ser de até 3 minutos de duração uma vez que a proposta 

dessa capacitação é que o TAC aprenda fazendo, dispersando o mínimo possível. A 

pesquisadora acompanhou detalhadamente o processo de composição das animações tendo sido 

solicitado à empresa algumas repetições na gravação dos vídeos até alcançar a qualidade 

desejada no resultado final.  

Com relação ao tempo gasto em desenvolvimento do programa, foram despendidas mais 

de 120 horas desde a organização e finalização dos roteiros de conteúdo e multimídia. Foi 

gravado um vídeo introdutório em que a pesquisadora explicou o objetivo do programa de 

capacitação e ressaltou a importância dos acompanharem e enviarem suas dúvidas. 
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Em relação ao custo da capacitação, por parte do TAC, em termos de investimento 

financeiro, a participação foi gratuita. 

Com toda a produção da capacitação finalizada, iniciou-se o trabalho de implementação 

de acordo com o planejado.  

 

3.2.4.4 Implementation (Implementação)  

A quarta etapa é geralmente definida como o momento em que o ensino acontece 

(OLIVEIRA, 2015). 

Para disponibilizar online os videocastings, foi criado um canal no Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCxm-YKNEyKl9xIjC7hax_2Q) no dia 27 de agosto de 

2018.  

As quatro apostilas foram dispostas no dia 12 de setembro de 2018 em um blog 

(https://pcetac.blogspot.com/) configurado exclusivamente para acesso ao material através de 

link do tipo clique aqui ao lado da descrição resumida de cada uma.  

Um perfil público foi criado na rede social Facebook para divulgação do link dos vídeos 

e para promover a interação entre pesquisadora e TACs.  

Por fim, antes do lançamento dos videocastings no canal do Youtube foi instalado o 

aplicativo Whatsapp Business no smartphone da pesquisadora como recurso de divulgação e 

mensuração extra para o programa. 

A implementação do programa iniciou-se no dia 01 de outubro de 2018 com a inclusão 

dos primeiros vídeocastings no Youtubeo último vídeo foi lançado no dia 29 de outubro de 

2018. 

 

3.2.4.4.1 Divulgação do conteúdo do programa   

Inicialmente um e-mail foi enviado ao Sindicato e à Cooperativa local e à 14 Sindicatos 

de Transportadores Autônomos do Brasil listados pela ANTT que possuíam em seu site e-mail 

ou número de telefone para contato. Além dos Sindicatos, uma mensagem de divulgação do 

programa foi enviada à 25 unidades SEST/SENAT do país e por meio do chat da ANTT. 

Após a divulgação inicial por e-mail, uma mensagem via aplicativo Whatsapp foi 

enviada ao presidente do Sindicato de transportadores Autônomos de Volta Redonda e para 9 

https://www.youtube.com/channel/UCxm-YKNEyKl9xIjC7hax_2Q
https://pcetac.blogspot.com/
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TACs que haviam participado da pesquisa com questionário que possuíam o aplicativo 

instalado para envio e recebimento de mensagens instantâneas.  

Adicionalmente à divulgação realizada por e-mail e Whatsapp, publicou-se no 

Facebook no próprio perfil social criado para o programa e em 12 grupos relacionados à 

transportadores.  

Com a finalidade de aumentar o número de participantes para avaliação do programa, 

foi enviada uma mensagem instantânea à 200 contatos do Facebook de forma aleatória. 

Ressalta-se que por motivo de restrição imposta pela rede social para evitar o envio de spam, 

não foi possível enviar a mesma mensagem aos 1.267 contatos do perfil. Optou-se por enviar a 

mensagem ao maior número possível de contatos utilizando a estratégia de abordar aqueles que 

possuíam um caminhão em sua foto de perfil. O conteúdo das mensagens foi o exposto na figura 

7. 

 

Figura 7 - Exemplo de mensagem enviada pelo Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

O número total de contatos que visualizaram a mensagem enviada foi de 169. Destes, 

12 responderam não ser transportadores autônomos, 22 solicitaram o envio dos vídeos por 

Whatsapp e 15 solicitaram o envio de links pelo Messenger do Facebook. 
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Em cada publicação do programa, os TACs foram estimulados a interagirem com a 

pesquisadora por meio de mensagem instantânea pelo aplicativo Whatsapp, Facebook, Youtube 

e e-mail. Havia assistência à disposição do transportador para esclarecer conteúdo e dúvidas no 

período de 01 de outubro de 2018 à 31 de outubro de 2018.  

Após o lançamento de todos os vídeos e divulgação dos mesmos, iniciou-se o trabalho 

de avaliação do programa de capacitação. 

 

3.2.4.5 Evaluation (Avaliação)  

Para avaliar o programa de capacitação, foi utilizado o primeiro nível do modelo de 

quatro etapas de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010) para avaliação de aprendizado e treinamentos. 

O modelo trata de quatro níveis de avaliação de treinamento: 1) reação, 2) aprendizagem, 3) 

comportamento e 4) resultados. Cada nível é importante e tem impacto sobre o nível seguinte 

(KIRKPATRICK; KIRKPATRICK, 2010).  

Segundo esse modelo, “a avaliação sempre deve começar pelo nível um e, em seguida, 

dependendo da disponibilidade de tempo e orçamento, avançar sequencialmente pelos níveis 

dois, três e quatro que exigem uma análise mais rigorosa e demorada” (OLIVEIRA, 2015). 

Para este trabalho, foi considerado o nível 1, uma vez que os níveis 2, 3 e 4 possuem 

características de avaliação em longo prazo. O Modelo de quatro etapas é apresentado no 

quadro 17. 

Quadro 17- Modelo de Quatro Etapas para avaliação de treinamentos 
Nível* Objetivo Quando avaliar 

1 Reação 

Medir a percepção (reação) dos participantes em relação às experiências 

de aprendizado, ao conteúdo, ao facilitador e à relevância para a 

disciplina 

Imediatamente 

após a realização 

do treinamento 

2 

Aprendizagem 

Determinar um ou mais dos seguintes pontos: 

1) Que conhecimentos foram adquiridos; 

2) Que habilidades foram desenvolvidas e 

3) Que atitudes foram modificadas? 

Antes e ou após a 

realização do 

treinamento 

3 

Comportamento 

Determinar qual a parcela de conhecimentos, habilidades e atitudes foi 

incorporada e causaram mudanças de comportamento no trabalho 

3 a 6 meses após o 

treinamento 

4 Resultado 
Verificar que resultados finais foram obtidos no local de trabalho em 

consequência do programa de treinamento. 

3 a 12 meses após o 

treinamento 

Fonte: Kirkpatrick e Kirkpatrick, 2010a; 2010b. 

Conforme apresentado no quadro 17, o primeiro nível (reação) mede como os 

participantes do programa reagiram a ele, é como uma medida de satisfação do cliente. Cada 
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programa de capacitação deve ser avaliado pelo menos nesse nível para permitir o seu 

aprimoramento (KIRKPATRICK; KIRKPATRICK, 2010 p 38). 

Segundo Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010 p 43), “avaliar a reação é igual a medir a 

satisfação do cliente”. Desta forma, para que o treinamento seja eficaz, é importante que os 

treinados reajam favoravelmente a ele, do contrário, não ficarão motivados a aprender 

(OLIVEIRA, 3015).  

A avaliação foi realizada virtualmente em relação aos elementos do programa de 

capacitação, por meio do envio de perguntas relacionadas à percepção dos TACs: gostaram do 

programa? As explicações estão de fácil entendimento? O tempo de duração é bom? O material 

é relevante para o seu trabalho? Indicaria esse programa de capacitação para outros TACs?  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção é apresentada a análise e a discussão dos resultados provenientes das 

entrevistas com especialistas, da aplicação do questionário aos TAC e do programa de 

capacitação.  

 

4.1 Resultado Entrevistas 

 

Para análise das entrevistas, as categorias foram estabelecidas a partir da temática das 

perguntas elaboradas para entrevista, dos aspectos de gestão abordados na revisão de literatura 

e da transcrição da entrevista. A temática principal relaciona-se ao TAC e os temas 

convergentes adotados foram em ordem alfabética: caminhão, conselhos, controle, entraves, 

ferramentas de gestão, gestão, maiores custos, manutenção, mercado e planejamento do futuro 

conforme quadro 18. 

Quadro 18- Categorização das entrevistas 
Categoria Conceitos dos Entrevistados 

1 Caminhão É a empresa do Transportador autônomo 

2 Conselhos 

Negociar o frete 

Manter a conservação do veículo em dia 

Buscar capacitação  

Utilizar uma planilha de custos 

3 Controle Caderno 

4 Entraves 

Frete 

Custos 

Tempo 

Disponibilidade de carga 

Competitividade 

5 Ferramenta de Gestão Planilha de custos 

6 Gestão 
Imperceptível 

Sem técnica 

7 Maiores Custos 
Combustível 

Pneus 

8 Manutenção 

Alongam o máximo 

Eles mesmos fazem 

Não é mantida em dia 

Não é a ideal 

9 
Mercado 

Dispersão motoristas da região 

Competitividade 

10 Planejamento Futuro Não há 

Fonte: Dados da pesquisa (2018)  
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Ambos os entrevistados opinaram que o caminhão é a empresa do TAC e definem o 

transportador como empresário, e como tal, deve gerenciar seu negócio.  

 

“...Até por que, o que acontece, o veículo é uma empresa...” 

“...Imagina você ter o veículo, que é caro para você manter, porque é 

uma empresa...” 

“...O caminhoneiro é o próprio empresário...” 

 

Entretanto, os trechos a seguir retirados das transcrições das entrevistas (Apêndice II) 

realizadas, se harmonizam com a literatura quando os especialistas opinam sobre o controle e 

gestão do negócio:  

 

“...E a gente não percebe isso no caso daquele pequeno transportador 

que tem só seu caminhão, né. Normalmente o cara tá lá na estrada 

transportando, fazendo a viagem e você não vê nenhum deles fazendo 

sua análise de custos, de rentabilidade, uma planilha simples aí de 

orçamento...”   

.... Olha, grande parte faz controle de caderno. Eles anotam 

quilometragem, frete, fatura, todo tipo de controle no caderno mesmo. 

Eles vão anotando ali. Por que é aquilo que eu te falei, muitos são 

avessos à tecnologia...” 

“...Ás vezes alguns, fazem essa gestão talvez imperceptível ele não tem 

a parte técnica, mas ele consegue, ele sabe o tempo de um pneu, o custo 

de um borracheiro, até quando ele pode rodar, a reserva dele, como 

ele tem que investir se bater o motor, como ele tem que fazer com a 

carroceria, quanto ele vai gastar pra ir em determinado lugar. Ele faz 

essa gestão...” 

Outro fato importante a ser observado é que ambos, de alguma forma, referiram-se 

importância do planejamento para o futuro, porém, nenhum tratou sobre o tema com a 

perspectiva de que estejam sendo realizadas ações por parte dos TAC que demonstrem 

preocupação com o longo prazo, quer da empresa, quer deles como gestores da mesma:  

“...Eu acho que o carreteiro em si não tá familiarizado com isso não, 

ele não faz o planejamento de custo, de quanto ele faturou, de quanto 

ele gastou. Pessoal, pelo o que a gente vê no dia a dia, é muito no olho, 

né. O cara faz conta sem saber se realmente ele está tendo ganho ou 

não para se manter seus custos e manter em dia a questão da sua 

manutenção da renovação do veículo que também as vezes o cara tá 

como caminhão saturado rodando, precisa trocar o caminhão também, 

né. E eu acho que é isso...” 
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“...Por exemplo, o governo dá as vezes linha de credito para incentivar 

o cara, mas o cara é autônomo e as vezes não paga INSS..”. 

 

Isso reforça a justificativa do recorrente trabalho sobre o impacto da formação 

empreendedora na gestão do transporte autônomo de cargas (HENRIQUE; CUNHA, 2008 p 

133). 

Ficou evidente nas falas dos especialistas, um alinhamento entre a discussão da literatura 

e os resultados da pesquisa da CNT quanto aos principais entraves da profissão dos TACs:  

“...Frete, custos... é, mais o que por exemplo? Tempo, disponibilidade 

de carga, competitividade por exemplo, o cara chega aqui ele está na 

região aqui as vezes ele vai para uma outra região que ele carregou e 

chega para carregar e ele é um estranho então ele não tem tanta 

prioridade. Não prioridade de termo assinado, mas prioridade moral. 

O cara vai chegar e ver que um cara chegou depois e foi atendido. 

Então ele tem uma série de dificuldades, fazer conta, analisar o lugar 

e hoje as vezes com essa crise tem motorista que tem preferido deixar 

o veículo em casa e vai trabalhar numa empresa por que senão não 

sobrevive...” 

“...A manutenção é um dos itens que um dos principais problemas que 

eles sofrem hoje é a questão da subcontratação dos transportadores 

não remunerando a contento cada frete ne. Hoje não existe uma tabela 

de frete que é regida pelo governo por exemplo. O mercado dita o frete 

então se ele souber negociar o frete ele vai ter uma melhor 

remuneração. Então acho que uma das coisas que eles sofrem é com a 

falta de uma tabela única para regular esse frete ne...” 

“...A gente que acaba subcontratando esse pessoal acaba às vezes 

reprovando pelo estado do caminhão, às vezes a condição do veículo 

visual e até o aspecto de segurança, por exemplo, o pneu que a gente 

tem que checar e se não estiver em condições a gente reprova o veículo 

ne...”.  

Ainda no que se refere aos entraves, é possível observar que durante as entrevistas, os 

especialistas, mencionam o próprio mercado como um fator desfavorável ao serviço que presta 

o transportador autônomo:  

“...Hoje eles estão em um mercado muito competitivo...” 

“...Agora, os motoristas da região, aqui, houve uma dispersão. Por 

que? Por que as empresas investem mais em frota o que é normal para 

elas e isso deu uma diminuída na demanda por motorista terceiro. 
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Então hoje motorista terceiro aqui são raros, muitos foram para outros 

lugares...” 

 “...Olha, eu vou ser sincero com você... é muito difícil pro cara, é muito 

difícil por que os custos são muito altos e o lucro, a margem deles é 

muito pequena. Aqui por exemplo, não paga caminhão fechado com 

bobina, peso total. Há uma diferença entre a capacidade do veículo e 

o peso da bobina, essa diferença antigamente se pagava, hoje não...” 

“...O mercado a cada dia que passa cobra mais do autônomo cada dia 

ele está sendo mais cobrado em relação à manutenção, segurança, 

direção defensiva e tudo mais. Então assim, pra tudo isso que o 

mercado exige dele, ele está tendo mais custos ne e o que a gente 

percebe é que os transportadores não têm repassado o frete adequado 

para os carreteiros. Então hoje a cada dia que passa ele está sendo 

mais achatado em relação aos seus lucros ne. Então se ele não tiver 

visibilidade de custos e de receita, aí piora ainda a situação ne?...” 

 

Eles também apontaram que apesar da manutenção de veículo ser um dos principais 

aspectos a ser gerenciado pelos transportadores autônomos, com frequência é um dos últimos 

itens inspecionados pelos mesmos:  

“...Tem autônomos que conseguem manter sua manutenção em dia, 

seus pneus em dia, mas tem também aquele autônomo que está 

trabalhando no limite, quebrou ele arruma, o cara não está tendo 

margem suficiente pra se manter um nível de manutenção que seria o 

ideal ne...” 

“...Por exemplo para você ter uma ideia, o cara é ele sozinho, como ele 

vai pagar mecânico? As vezes ele tem que fazer certas coisas por que 

o cara chega e fala o seguinte ‘troca um negócio pra mim aqui, quanto 

que custa?’ E é 300,00 – 500,00 o cara olha e pensa o frete daqui ali 

eu vou gastar R$ 300,00 como que eu vou fazer? Não dá.  Então o cara 

ele passa a ser multifuncional. O que é muito complicado. Muito 

complicado...”  

Com a finalidade de identificar as melhores práticas de gestão do transporte rodoviário 

de carga, os especialistas foram questionados sobre quais ferramentas práticas de controle 

podem ser úteis e utilizáveis pelos TAC e que dicas ou conselhos dariam para os transportadores 

gerenciarem seu negócio. A opinião de ambos é destacada a seguir: 

“... O mínimo que ele teria que ter é uma planilha de custos [...] fazer 

cursos preparatórios para esses autônomos em relação à gestão mesmo 

do seu patrimônio, do seu ativo ne, por que ele é um micro empresário 
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e saber o quanto ele ganha o quanto ele gasta ne, fazer seu controle de 

custos e a gente não percebe isso no caso daquele pequeno 

transportador que tem só seu caminhão ne...” 

“...Olha, é um conjunto de ações que esse profissional hoje precisa ter 

para se manter no mercado. Então assim, uma boa negociação de fretes 

com os transportadores que os subcontratam é fundamental ne. 

Negociar, saber escolher as principais rotas onde tenha sinergia de 

carga ne com outras empresas [...]. E quanto à questão de manutenção 

e de conservação do veículo isso também é um item primordial. Então 

assim se ele sabe negociar bem seus preços e seus fretes, ele vai 

conseguir manter seu caminhão em dia então assim, no aspecto de 

segurança, ambiental tudo tem a ver com a conservação do veículo ne 

a questão da emissão de poluentes e tudo mais tem a ver com a questão 

de conservação do veículo então é, eu acho que uma coisa está ligada 

a outra ne na questão dele saber vender no caso ne, saber como 

negociar bem o frete que ele esteja fazendo até para que ele consiga 

sobreviver...” 

“...Eu acho que quanto mais capacitado ele estiver, é tem a questão da 

capacitação e da adequação do veículo dele. [...] então é esse aspecto 

é importante ele saber é a que nível ele está qualificado para poder 

barganhar melhor seu frete ne. E a título de linguagem hoje o 

carreteiro ele sabe negociar com as empresas ne. Acho que mais 

importante é ele carregar a carga aonde ele consiga ter uma boa 

produtividade com outros embarcadores fazer sinergia e não ficar com 

tempo ocioso. Por que hoje o que mais impacta também é a 

produtividade, se ele consegue otimizar seu mês todo com carga de ida 

e carga de volta, ele melhora sua rentabilidade. O próprio 

transportador autônomo conhecendo bem as empresas que oferecem 

carga, ele consegue fazer uma boa produtividade...”  

 

Nota-se, portanto, que embora a gestão do transporte autônomo de cargas, inicialmente 

compreenda aspectos práticos como manutenção do veículo controle dos custos e planejamento 

das atividades em curto, médio e longo prazo, há uma preocupação dos especialistas quanto à 

capacitação do TAC como item prioritário na busca da prática de melhores práticas de gestão e 

mesmo para sua sobrevivência.  

Assim como ocorre nos estudos científicos, os especialistas acreditam que quanto mais 

educado for o empreendedor, mais chance terá de sobreviver no mercado onde atua e possuirão 

maiores possibilidades de crescimento (LOPES, 2010). 
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Com os resultados das entrevistas aos especialistas, obteve-se ratificação dos aspectos 

de gestão encontrados na literatura e a harmonização do conteúdo do questionário piloto para 

levantamento realizado com os Transportadores Autônomos de Cargas.  

Relatadas e contextualizadas as opiniões dos especialistas, encerra-se a etapa de 

discussão dos resultados com a entrevista. Tal etapa contribuiu para confecção e revisão do 

questionário aplicado aos TAC e traz contribuições que confirmam a relevância de um 

programa de capacitação na área de gestão do transporte autônomo. A seguir são apresentados 

os resultados provenientes da aplicação do questionário aos TAC. 

 

4.2 Resultado Aplicação questionários TAC 

 

4.2.1 Caracterização dos entrevistados  

Ao todo, responderam ao questionário, 30 transportadores autônomos de cargas, todos 

do sexo masculino. Todas as informações tratadas nessa seção foram prestadas pelos próprios 

entrevistados.  

A faixa etária dos TAC entrevistados, é heterogênea conforme apresentado na figura 8. 

A média da amostra é de 48,03 anos de idade e a mediana 47 anos. 

 

Figura 8- Faixa etária 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A formação acadêmica dos TACs entrevistados demonstra razoável nível de 

escolaridade: 58 % possui ensino médio completo, enquanto que 34% possui o primário e 8% 

ensino fundamental completo. Nenhum dos entrevistados possuía graduação superior conforme 

apresentado na figura 9. 

 

Figura 9- Formação acadêmica 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este resultado sugere que os transportadores participantes desta pesquisa são mais 

capacitados formalmente do que os participantes do estudo realizado pela CNT, (2016) em que 

mais da metade dos participantes (56,8%) declarou ter até oito anos de escolaridade e apenas 

32,6% declarou ter entre o ensino médio incompleto e completo.  

Os entrevistados informaram já trabalhar com transporte autônomo de cargas pelo 

período de 03 a 42 anos. A média da amostra ficou em torno de 18,84 anos.  

Atuantes no transporte autônomo de cargas, todos possuem o mesmo modelo de veículo 

(carretas) com capacidade em tonelada possuindo 6 eixos na média.  

Dentre os entrevistados, 17% possuem a placa de seu veículo registrada no estado do RJ 

e 17% em Santa Catarina. O percentual de registros por estado é apresentado na figura 10.  
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Figura 10- Estado registro do veículo 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A idade média dos veículos é de 23,3 anos. A durabilidade dos pneus varia de 30.000 a 

300.000 quilômetros segundo informações dos entrevistados. A duração média dos pneus é de 

126.000 quilômetros. Já a média de recapagens dos pneus é de cerca de 2 vezes.   

Os transportadores também afirmaram que viajam em média 7.065 quilômetros por mês, 

tendo sido a quilometragem mínima informada 400 quilômetros mensais e a quilometragem 

máxima 2.500 quilômetros mensais.   

Quanto à autonomia dos caminhões em relação a quantidade de quilômetros por litro, a 

média foi de 2,7 quilômetros sendo a autonomia mínima 2,0 litros por quilômetros e a 

autonomia máxima, 3,5 litros por quilômetros.    

O principal tipo de carga transportada é a do tipo cimentos sendo transportada por 84% 

dos transportadores, seguida por granel 7% e sólidos, perecíveis, madeira, bobina e bebidas 

com 3%, conforme apresentado no gráfico 11. 
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Figura 11- Material transportado 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Questionados sobre a receita bruta mensal, sete transportadores não concordaram em 

compartilhar a informação. Dentre os trinta transportadores respondentes, a média de 

faturamento mensal é de R$ 12.042,00.  

Finalizando a caracterização dos TACs, 43,33% afirmou ter acesso à internet via 

aparelho portátil telefônico, 10% afirmou ter acesso à internet por outros meios e 46,66% 

relatou não possuir acesso algum à internet. Este resultado valida a recomendação da UNESCO 

(2013) que destaca a utilização de tecnologias móveis para ampliar e enriquecer oportunidades 

educacionais para indivíduos em diversos ambientes.   

 

4.2.2 Resultados do questionário  

 

Para o bloco de perguntas de frequência, a maioria das respostas foi dada na categoria 

“Sempre” (40,57%) entretanto, a segunda categoria que obteve mais respostas foi “Nunca” 

(31,72%).  
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Conforme apresentado na figura 12, um total de 46% dos transportadores assumiu nunca 

realizar anotações de recebimentos e gastos durante o mês, embora 100% considere essa prática 

indispensável. 

 

Figura 12- Primeira pergunta frequência 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na figura 13 é apresentado o resultado da pergunta ‘com que frequência você tem 

prejuízo? ’, em que se obteve 33,33% de respostas na categoria ‘muitas vezes’ e 23, 33% de 

resposta nas categorias ‘às vezes’ e ‘sempre’.  

Este resultado reforça o argumento de Menelau (2012) de que “a situação financeira dos 

transportadores autônomos é bem diversa. Para a maioria, a atividade é pouco lucrativa”.  

 

Figura 13- Segunda pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os transportadores relataram à CNT (2016) que o custo com combustível é o principal 

problema da atividade. O resultado referente ao controle de gastos com combustível, atesta essa 

preocupação, quando apenas 10% alegou nunca ou raramente realizar o controle conforme 

figura 14 apresenta. 

 

Figura 14- Terceira pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além da preocupação com combustível, os transportadores demonstraram estar 

engajados com os itens de manutenção preventiva e corretiva. O percentual que respondeu 

‘sempre’ à com que frequência realiza manutenções preventivas e corretivas foi de 87% para 

ambas as perguntas conforme figura 15.  

 

Figura 15- Resultado das perguntas 4, 5 e 6  

Fonte: Dados da pesquisa 
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A adesão dos transportadores à roteirização, por aplicativo ou programas, é baixa. 

Dentre os respondentes, 63% não organiza o itinerário ou rota utilizando aplicativo ou 

programa. Já a roteirização manual é realizada sempre por 43% conforme apresentado nas 

figuras 16 e 17.  

 

Figura 16- Sétima pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 17- Oitava pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Para 80% dos TACs, a frequência em que ocorre de voltar no mesmo local mais de uma 

vez no mesmo dia para buscar carga por não organizar rotas é ‘nunca’ conforme apresentado 

na figura 18. 

 

Figura 18- Nona pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda relacionado às rotas, 77% afirmou sempre se preocupar com rotas mais seguras. 

Em contrapartida, 77% afirmou nunca contratar seguro para o caminhão e nunca contratar 

serviço de rastreamento e gestão de riscos conforme apresentado nas figuras 19, 20 e 21. 

 

Figura 19- Décima segunda pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 20- Décima pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 21- Décima primeira pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Optar por transitar por rotas mais seguras é parte das recomendações de Newnam et al 

(2012) e Wang e Zhang (2017). Porém é recomendada a contratação de seguro para o veículo 
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e serviço de rastreio (NEWNAM et al 2017; WANG e ZHANG, 2017; GAMEIRO E 

CAIXETA, 2002). 

No subgrupo de questões que investigou a frequência de utilização de tecnologia da 

informação para gestão, 87% expressou que nunca utiliza aplicativos ou programa 

computacional conforme apresentado na figura 22.  

 

Figura 22- Décima terceira pergunta frequência 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à gestão de pneus, 77% expressou ‘sempre’ verificar a necessidade de trocar ou 

recapar os pneus, 80% relatou ‘sempre’ realizar o alinhamento e balanceamento e 87% relatou 

‘sempre’ realizar a calibragem dos pneus, conforme apresentado nas figuras 23, 24 e 25. 
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Figura 23- Décima quarta pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 24- Décima quinta pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 25- Décima sexta pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados com as perguntas relacionadas aos fretes, apresentou notável variação. Ao 

serem questionados sobre com que frequência o valor dos fretes cobre os gastos, apenas 17% 

relatou que a constância seja ‘sempre’. A opção mais escolhida pelos transportadores foi 

‘nunca’ com 27% das respostas. Porém, 23% relatou que ‘muitas vezes’ ocorre de o valor do 

frete cobrir os gastos conforme apresentado na figura 26. 

 

Figura 26- Décima sétima pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Este resultado valida a importância da realização correta do cálculo do frete, uma vez 

que conforme Wanke (2012) traz à atenção, as baixas receitas oriundas de fretes com preços 

distorcidos, podem resultar em práticas de concorrência predatória com excesso de peso 

transportado, de jornadas de trabalho e de velocidade, além da crônica falta de manutenção 

adequada dos veículos. 

Quanto à realização do cálculo de preço do frete para cobrir os custos da operação, 53% 

relatou sempre fazê-lo conforme apresentado na figura 27. 

 

Figura 27- Décima oitava pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados apresentados nas figuras 26 e 27 em que aproximadamente 40% dos 

transportadores operam com prejuízo embora 55% relate calcular os preços do frete para cobrir 

os custos, explicita discrepância entre a ação de realizar o cálculo e a efetividade desse cálculo.   

Como se pode observar, ratifica-se o estudo realizado por Araújo et al (2014) quando 

esclareceu que há diferença entre os custos operacionais advindos da atividade de transporte e 

o custo que o autônomo contabiliza.  

Os transportadores também expressaram ter preocupação com impactos ambientais 

decorrentes de sua atividade conforme apresenta figura 28 e 29.    
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Figura 28- Décima nona pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 29- Vigésima pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à frequência com que realizam retirada fixa mensal, 30% expressou nunca o 

fazer. Nesta questão também houve dispersão de respostas conforme apresentado na figura 30.   
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Figura 30- Vigésima primeira pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nas questões associadas à necessidade de capacitação, 77% dos transportadores 

expressou nunca realizar cursos presenciais ou à distância relacionados à sua atividade e cerca 

de 57% nunca assiste vídeos ou lê assuntos relacionados à profissão conforme apresentado nas 

figuras 31, 32 e 33.  

 

Figura 31- Vigésima segunda pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 32- Vigésima terceira pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 33- Vigésima quarta pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, questionados sobre reposição e compra de veículos, embora 34% sempre 

verifique a necessidade de trocar o veículo, 83% mencionou nunca separar receita para nova 

aquisição. Além disso, 56% declarou nunca ter realizado um estudo de mercado ou procurado 

alguém para auxiliá-los conforme apresentado nas figuras 34, 35 e 36. 
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Figura 34- Vigésima quinta pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 35- Vigésima sexta pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 36- Vigésima sétima pergunta frequência  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um resumo dos resultados de nível de frequência é apresentado no quadro 19. 

Quadro 19- Resumo resultados frequência 

Categorias Frequência absoluta Proporção % 

Nunca 276 31,72% 

Raramente 65 7,47% 

Às vezes 82 8,42% 

Muitas Vezes 94 10,80% 

Sempre 353 40,57% 

Total 870 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
 

Avaliando o bloco importância, foram encontradas 82,22% das respostas na categoria 

“Indispensável”. O menor valor de importância foi atribuído à utilização de tecnologia da 

informação (5,55%) conforme apresentado na figura 37.  
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 Figura 37- Grau de importância 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um resumo dos resultados de nível de importância é apresentado no quadro 20. 

Quadro 20- Resumo resultados importância 
Categorias Frequência absoluta Proporção % 

Nada Importante 21 5,83% 

Pouco Importante 16 4,44% 

Importante 11 3,05% 

Muito Importante 16 4,44% 

Indispensável 296 82,22% 

Total 360 100% 

Fonte: Dados dos questionários 

 

Percebe-se que embora haja um número considerável de ações de gestão que os 

transportados admitam nunca realizar (31,72%), mais de 80% consideram as mesmas 

indispensáveis. 

O último bloco que tratou nível de conhecimento, obteve 27,5% das respostas na 

categoria ‘amplo’, seguido de 23,61 em ‘muito’ e 20,27 em ‘intermediário’. Apenas em 5,83% 

das questões, declarou-se como nenhum o nível de conhecimento.  

Conforme apresentado na figura 38, os transportadores afirmam ter amplo 

conhecimento sobre os itens de gestão, excluindo itens como capacitação, salário, TI e custos.  
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Figura 38- Grau de conhecimento  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Embora tenham alegado ter um amplo conhecimento sobre gerenciamento de custos, 

observa-se nas questões de frequência que 27% expressou ter prejuízos sempre. Além disso, 

apenas 20% dos transportadores realizam retirada mensal e nenhum possui uma poupança para 

troca de veículo.   

Um resumo dos resultados de nível de conhecimento é apresentado no quadro 21. 

Quadro 21- Resumo resultados frequência 

Categorias Frequência absoluta Proporção % 

Nenhum 21 5,83% 

Pouco 42 11,66% 

Intermediário 73 20,27% 

Muito 85 23,61% 

Amplo 99 27,5% 

Total 360 100% 

Fonte: Dados dos questionários 
 

Por fim, questionados sobre como preferem obter conhecimento sobre a gestão de seu 

negócio, a preferência dos TAC divide-se em aplicativos (41%) e vídeo aulas (41%) conforme 

figura 39. 
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Figura 39- Como preferem obter conhecimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Os resultados com a aplicação de questionário, justificam que a capacitação em gestão 

do transporte rodoviário autônomo de cargas é uma necessidade. Observa-se que os 

transportadores apreciam as principais práticas de gestão como sendo indispensáveis, possuem 

uma visão de que dispõem de amplo conhecimento sobre os mesmos, porém encontram 

dificuldades no dia a dia. 

Os dados coletados durante a caracterização dos transportadores foram utilizados para 

realizar a uma simulação para testar se havia discrepância entre o conhecimento, a frequência 

que os TACs mencionaram em suas respostas e a realidade encontrada no mercado de fretes.  

Utilizou-se um simulador disponibilizado pela ANTT para cálculo de custos fixos e 

variáveis. Alguns dados estimados como valor de caminhão, IPVA, seguro e itens de 

manutenção como óleo de cambio de motor e lavagem foram utilizados baseados em dados de 

mercado. Já os dados relacionados a pneus, recapagens, combustível e quilometragem mensal, 

foram retirados da média calculada das respostas obtidas nos questionários. Os resultados da 

simulação são apresentados no quadro 22. 
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Quadro 22- Simulação de resultado em um mês de serviço 

Demonstração do Resultado Simplificada 

Receita Mensal de serviços R$ 12.042,00 

Custo Fixo (-) R$ 4.337,50 

Custo Variável (-) R$ 43.591,05 

Lucro/Prejuízo -R$ 35.886,55 

Outras receitas R$ 0,00 

Despesas de vendas R$ 0,00 

Despesas administrativas R$ 0,00 

Outras despesas R$ 0,00 

Resultado antes dos tributos -R$ 35.886,55 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Com os resultados da simulação percebe-se que a menos que o transportador 

desconsidere diversos custos, não é possível obter lucro. Em uma segunda simulação, foi 

possível obter R$ 50,00 de lucro desconsiderando os custos com depreciação, lavagens e troca 

de óleo.  

Além disso, o cálculo realizado considerou a realização de recapagem dos pneus mais 

vezes que o aconselhável em detrimento da troca de pneus para reduzir seus custos, minimizou 

a realização de manutenções preventivas, excluiu o pagamento de seguro anual para o veículo 

e encargos sociais e basicamente pagar apenas o valor do combustível e da diária por viagem.  

Depreendeu-se com o resultado desta simulação, somado aos resultados com 

questionários e da discussão da literatura, a necessidade da elaboração de um programa de 

capacitação que abordasse conceitos de custos e fretes. Isto porque o principal problema dos 

transportadores é a precificação do frete e para que precifiquem corretamente, é necessário o 

cálculo dos custos. 

 

4.3 Resultados do programa de capacitação em gestão 

 

4.3.1 Apresentação do PCETAC no Youtube  

O programa de capacitação disponibilizado na plataforma Youtube recebeu além de 

representação visual, um vídeo em destaque que recepciona os indivíduos introduzindo a 

relevância do programa e o modelo do mesmo. Ao entrar no canal, o vídeo ‘por que um 
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programa de capacitação em gestão é reproduzido automaticamente. O link para acesso de cada 

vídeo encontra-se no Apêndice IV. 

No vídeo introdutório gravado pela pesquisadora intitulado ‘guia rápido: programa de 

capacitação em gestão para transportadores autônomos de cargas’, os TACS conheceram a 

autoria, a dinâmica e finalidade do programa e foram estimulados a participar inscrevendo-se 

no canal, ativando as notificações para receberem as novidades e à interagirem com a 

pesquisadora. A duração total do vídeo é de 03:13 (três minutos e treze segundos).  

Na figura 40 é apresentado o aspecto visual do canal no primeiro acesso contendo o 

vídeo em destaque e o vídeo introdutório. 

 
Figura 40- Aspecto visual PCETAC no Youtube 

Fonte: Dados da pesquisa 

O terceiro vídeo incluído no canal, refere-se ao primeiro da série de 11 vídeos com 

conteúdo do programa cujo título ‘por que administrar o frete’ relaciona-se também à primeira 

unidade dentre as quatro apostilas elaboradas. 

No quadro 23 é apresentada a ordem de inclusão dos vídeos no canal, data de inclusão 

e sua duração.  



 

96 

 

 

 

 

 

Quadro 23 – Vídeos incluídos no canal do Youtube 

Data de 

inclusão 
Vídeo Duração 

03/10/2018 Por que administrar o frete? 02:04 

05/10/2018 Classificação de Custos e seus Componentes 02:44 

11/10/2018 Como Calcular o Valor do Frete – introdução e depreciação 05:11 

14/10/2018 
Como Calcular o Valor do Frete: salários, licenciamento, IPVA , 

seguro obrigatório e seguro veicular 
03:13 

16/10/2018 
Como Calcular o Valor do Frete – despesas administrativas e 

previdenciárias. 
02:02 

17/10/2018 Como Calcular o Valor do Frete – manutenção preventiva 03:47 

22/10/2018 Como calcular o valor do frete – lubrificantes e lavagens 03:26 

22/10/2018 Como calcular o valor do frete: combustível e pneus 03:47 

23/10/2018 Calcular o Valor do Frete – manutenção corretiva 02:41 

29/10/2018 Como calcular o custo por KM – considerações finais 05:06 

29/10/2018 Administração do transporte autônomo de cargas 04:44 
Fonte: Dados da pesquisa 

Destaca-se que no dia 19 de outubro de 2018, foi postado um vídeo gravado pela 

pesquisadora cujo conteúdo era o reforço da disponibilização de tutoria e a importância da 

participação do TAC. 

Em todos os 11 vídeos do programa, foi adicionada breve descrição contendo link para 

acesso ao blog, link para o contato via Whatsapp, e-mail para contato, o assunto a ser 

considerado no respectivo vídeo seguido do link da apostila que trata o assunto, o conteúdo do 

vídeo seguinte e um resumo sobre o objetivo do PCETAC. Na figura 41, é apresentada a 

descrição do vídeo ‘por que administrar o frete’. 
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Figura 41- Descrição dos vídeos no Youtube 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir do terceiro vídeo de conteúdo do PCETAC intitulado ‘como calcular o valor do 

frete - introdução e depreciação’ todos os vídeos possuem um momento para pausa e realização 

de cálculo conforme apresentado na figura 42. 

 

Figura 42- Exemplo: pausa para cálculo 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Por fim, após a postagem de todos os vídeos programados, o canal dispunha de 14 vídeos 

no total conforme apresentado na figura 43.  

 

Figura 43- visualização integral do PCETAC no Youtube 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.2 Resultado do PCETAC no Youtube  

 

O canal conta com 14 inscrições e teve um total de 350 visualizações no período de 01 

de outubro de 2018 a 10 de novembro de 2018. Esse número representa especificamente quantas 

vezes clicou-se em um link que começou a reproduzir a um ou vários vídeos do canal não 

importando o tempo de duração da exibição.  

O tempo total de exibição dos vídeos do canal para o mesmo período foi de 306 minutos. 

Já a duração média que mede se os indivíduos estão assistindo aos vídeos até o final ou se estão 

indo embora antes que os vídeos terminem foi de 0:52 segundos. O quadro 24 apresenta o 

resultado geral de visualizações, tempo de exibição, duração média de exibição e 

compartilhamentos por vídeo do canal. 
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Quadro 24 – Resultados com visualização e compartilhamento no Youtube 

Métrica geral e individual PCETAC Visualizações 

Tempo de 

exibição 

(minutos) 

Duração 

média da 

visualização 

Compartilhamento 

Total geral do canal 350 100% 306 100% 00:52 40 100% 

Guia rápido: Programa de Capacitação 

em gestão para Transportadores 

Autônomos de Cargas 

84 24% 78 25,5% 00:55 5 12,5% 

Por que um Programa de Capacitação 

em gestão para Transportadores 

Autônomos de Cargas? 

58 16,6% 34 11,3% 00:35 2 5,0% 

Por que administrar o frete? 25 7,1% 21 6,9% 00:50 4 10,0% 

Como Calcular o Valor do Frete - 

manutenção preventiva 
23 6,6% 21 7,0% 00:55 5 12,5% 

Recado para meus amigos 

Transportadores 
22 6,3% 13 4,3% 00:36 2 5,0% 

Como Calcular o Valor do Frete - 

introdução e depreciação 
19 5,4% 24 8,0% 01:17 2 5,0% 

Como Calcular o Valor do Frete: 

salários, licenciamento, IPVA , seguro 

obrigatório e seguro veicular 

18 5,1% 19 6,2% 01:02 4 10,0% 

Classificação de Custos e seus 

Componentes 
18 5,1% 8 2,5% 00:25 2 5,0% 

Como Calcular o Valor do Frete - 

despesas administrativas e 

previdenciárias. 

13 3,7% 10 3,3% 00:47 3 7,5% 

Como calcular o valor do frete: 

combustível e pneus 
13 3,7% 18 6,0% 01:24 2 5,0% 

Administração do transporte autônomo 

de cargas 
12 3,4% 12 3,8% 00:58 2 5,0% 

Como calcular o valor do frete - 

lubrificantes e lavagens 
7 2,0% 2 0,8% 00:20 1 2,5% 

Como calcular o custo por KM - 

considerações finais 
7 2,0% 6 2,0% 00:52 3 7,5% 

Calcular o Valor do Frete - 

manutenção corretiva 
6 1,7% 4 1,2% 00:37 1 2,5% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O vídeo com maior exibição média foi o intitulado ‘como calcular o valor do frete: 

combustível e pneus’ que contou com 01:24 seguido dos vídeos ‘como calcular o valor do frete 
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- introdução e depreciação’ e como calcular o valor do frete: salários, licenciamento, IPVA , 

seguro obrigatório e seguro veicular’ com durações de 01:17 e 01:02 respectivamente. 

Embora a duração média destaque uma visualização inferior à 2:00 por vídeo, não é 

possível concluir que haja desinteresse por parte dos TACs, indivíduos para ao quais o 

PCETAC foi elaborado, uma vez que a plataforma garante acesso a qualquer indivíduo seja 

pelo sistema de busca ou pelas miniaturas de vídeos exibidas em sua página inicial, nas guias 

‘em alta’, ‘recomendações’, ‘próximo vídeo’ e reproduções automáticas.     

O canal teve 1.097 (mil e noventa e sete) impressões com 7,4 % taxa de cliques o que 

significa que a miniatura dos vídeos foi exibida para um público mais amplo e menos 

segmentado com menor probabilidade de clicar para assistir ou de clicar para assistir até o final. 

O quadro 25 apresenta a quantidade de impressões por vídeo e sua respectiva taxa de cliques. 

Quadro 25 – Impressões e taxa de cliques Youtube 

Alcance do programa Impressões 

 

Taxa de cliques de 

impressões 

Total geral do canal 1.097 7,4% 

Guia rápido: Programa de Capacitação em gestão para Transportadores 

Autônomos de Cargas 
215 18,1% 

Por que um Programa de Capacitação em gestão para Transportadores 

Autônomos de Cargas? 
211 3,8% 

Por que administrar o frete? 105 7,6% 

Como Calcular o Valor do Frete - manutenção preventiva 85 4,7% 

Recado para meus amigos Transportadores 74 2,7% 

Como Calcular o Valor do Frete - introdução e depreciação 58 3,4% 

Como Calcular o Valor do Frete: salários, licenciamento, IPVA , seguro 

obrigatório e seguro veicular 
56 3,6% 

Classificação de Custos e seus Componentes 49 8,2% 

Como Calcular o Valor do Frete - despesas administrativas e 

previdenciárias. 
47 4,3% 

Como calcular o valor do frete: combustível e pneus 40 5,0% 

Administração do transporte autônomo de cargas 32 9,4% 

Como calcular o valor do frete - lubrificantes e lavagens 30 3,3% 

Como calcular o custo por KM - considerações finais 29 3,4% 

Calcular o Valor do Frete - manutenção corretiva 25 8,0% 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dentre as 1.097 impressões, 635 foram divulgadas a partir de páginas que seguem o 

canal, 152 por playlist de reprodução automática, 235 por pesquisa no Youtube, 71 de recursos 

de navegação como histórico de pesquisa e inscrição em canais similares e 4 por sugestão de 

vídeo.  
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Quanto à origem de tráfego externo que resultou em 85 visualizações com tempo de 

exibição de 136 minutos e duração média da visualização de 1:35, 47 (55,3%) tiveram origem 

no Facebook, 23 (27,1%) no Whatsapp, 2 (2,4%) pelo Gmail e 2 (2,4%) pelo Facebook 

Messenger. 

O Youtube também identificou a quantidade estimada de pessoas diferentes que de fato 

assistiram aos vídeos, estes são denominados espectadores únicos. Nesta métrica, o canal do 

PCETAC registrou um total de 91 espectadores únicos, número estimado de pessoas que 

assistiram ao conteúdo do canal no período de 01 de outubro de 2018 a 10 de novembro de 

2018.   

Quanto aos dispositivos mais utilizados para acesso aos conteúdos, os dispositivos 

móveis contam com o maior tempo de exibição em minutos, sendo 186, contra 111 minutos de 

exibição no computador, 5 na TV e 5 no Tablet.  

 

4.3.3 Apresentação do PCETAC no Blog  

Além do canal no Youtube, o programa contém quatro apostilas cujo endereço para 

acesso foi divulgado em todos os vídeos postados no canal. Todas as apostilas podem ser 

acessadas no endereço eletrônico: https://pcetac.blogspot.com/. A figura 17 apresenta a 

visualização do blog e das apostilas ao acessar o link. 

https://pcetac.blogspot.com/
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Figura 44- Aspecto visual PCETAC no blog 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A primeira apostila, responde por que administrar o frete. Na segunda apostila, é 

explicado o conceito de custos e seus componentes. Nela é possível compreender a classificação 

dos custos e quais são os custos que compõem a atividade de transporte.  

A terceira apostila foi a produção mais extensa do programa. Nela são explicadas as 

metodologias de cálculo de custos e um passo a passo para calcular o custo com depreciação, 

salários, licenciamento, IPVA, seguro obrigatório, despesas administrativas e previdenciárias, 

seguro, manutenção preventiva e corretiva, combustível, pneus, lubrificantes e lavagem.  

Por fim, a quarta apostila, contém modelo de formulário para controle de combustível, 

manutenção e pneus e dicas para reduzir os custos com os mesmos. 
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 Com exceção da primeira apostila cujo conteúdo introdutório e conceitual foi sucinto, 

todas as demais possuíam espaço para anotação, exemplos e figuras para auxiliar no 

entendimento conforme apresentado nas figuras 18, 19 e 20. 

 
Figura 45- Exemplo com ilustração 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 46- Ilustração e espaço para anotações 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 47- Ilustração para auxiliar o entendimento 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.4 Resultado do PCETAC no Blog  

 

A métrica estatística da plataforma utilizada para elaboração do blog informou que a 

quantidade de visualizações do período de 12 de setembro de 2018 a 10 de novembro de 2018 

foram 65, das quais 6 originaram de link divulgado via Facebook e 4 de link divulgado via 

Youtube. As demais visualizações não foram classificadas.  

4.3.5 Apresentação do PCETAC no Facebook  

 

O perfil criado na rede social Facebook foi intitulado Deisi Tac. Na figura 21 é 

apresentado o aspecto visual do perfil.  
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Figura 48- Aspecto visual perfil Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos grupos que reúnem indivíduos com interesses em comum, os transportadores 

autodenominam-se carreteiros, motoristas carreteiros e caminhoneiros. Nestes, há o 

agrupamento de transportadores autônomos, transportadores empregados, transportadores 

agregados e interessados no transporte de cargas. A figura 22 apresenta os grupos a que o perfil 

ingressou com a finalidade de divulgar o PCETAC e dar início às interações com 

transportadores.  
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Figura 49- Grupos em que se inseriu o perfil 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além do ingresso aos grupos, no decorrer de 30 dias, estabeleceu-se vínculo de amizade 

com 1.245 indivíduos.  

As publicações para divulgação dos vídeos do programa no perfil, apresentaram o 

conteúdo exposto nas figuras 23 e 24. 
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Figura 50- Primeira publicação no Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 51- Modelo das publicações inseridas no Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Publicações similares foram dispostas nos grupos de transportadores enquanto 

mensagens eram simultaneamente enviadas aos que contataram o perfil Deisi Tac via 
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mensagem instantânea no Messenger (aplicativo de mensagens instantâneas agregado ao 

Facebook) conforme apresentado na figura 25. 

 
Figura 52- Mensagem instantânea via Facebook Messenger 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Foram realizadas um total de 42 divulgações em mensagens instantâneas aos que 

entraram em contato para conversar, 18 no perfil social do programa e 65 nos grupos de 

caminhoneiros todas via Facebook no decorrer do lançamento de todos os vídeos. 

4.3.6 Resultado do PCETAC no Facebook  

A primeira postagem no perfil Desi Tac obteve 5 curtidas e 3 comentários externos 

conforme apresentado na figura 26: 
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Figura 53- Interação na primeira postagem do Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No total, as postagens relacionadas no perfil, somaram 152 curtidas, 278 visualizações 

de vídeos, 3 compartilhamentos e 4 comentários. As postagens feitas nos grupos, somaram 7 

curtidas e 467 visualizações de vídeos. O número de visualizações mostra quantas pessoas 

assistiram ao vídeo no Facebook. A plataforma considera na contagem usuários que viram a 

partir de 3 segundos do conteúdo.  

Como resultado adicional, destaca-se que alguns transportadores entraram em contato 

em busca de amizade e em alguns casos, indicação de vaga de motorista e de frete. Os 

transportadores se mostraram muito educados e compreensíveis quando a pesquisadora 

explicou o motivo o motivo do contato. Não foi necessário explicar que não seria possível 

manter o contato de forma pessoal.  
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4.3.7 Apresentação do PCETAC no Whatsapp business  

 

Ao tentar saber informações sobre o PCETAC clicando em perfil, visualiza-se a foto de 

perfil contendo o nome do programa seguida de breve descrição dos objetivos, endereço de e-

mail, endereço eletrônico do blog, breve recado e número de telefone conforme figuras 27, 28 

e 29. 

 
Figura 54- Foto do perfil Whatsapp Busines 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 55- Descrição do programa no Whatsapp Busines 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Figura 56- Recado no perfil Whatsapp Busines 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3.8 Resultado do PCETAC no Whatsapp  

 Os resultados relacionados ao envio e recebimento de mensagens aos TACs abrangem 

o período de 03 de outubro de 2018 a 10 de novembro de 2018 e contemplam a fase de 

divulgação do programa e sua avaliação.  

Foram enviadas 1317 mensagens pelo aplicativo à 37 TACs e à 7 representantes da 

classe. Dentre os 37 TACs participantes, destaca-se que apenas 9 foram contatados a partir do 

questionário preenchido na primeira etapa da pesquisa de campo, 6 entraram em contato para 

receber os vídeos e apostilas no decorrer do programa e os demais foram contatados 

posteriormente para avaliar o programa. A figura 30 apresenta os resultados com aplicativo 

Whatsapp no período mencionado.  

 
Figura 57- Estatísticas do PCETAC no Whatsapp Busines 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Dentre as mensagens recebidas, 28 foram enviadas por 4 dos 7 representantes de classe 

de TACs contatados. Suas expressões foram: 

“Boa tarde, parabéns por sua dissertação e seu programa, são ideias 

e facilitações como a sua levando informações aos transportadores 

autônomos de cargas (TAC), esclarecendo e tirando suas dúvidas e 

facilitando a vida dessa classe de trabalhadores que movem a 

economia desse nosso pais” (R1); 

“O ideal é me mandar os vídeos, pois os caminhoneiros as vezes não 

entram no Youtube, desconfiam dos links” (R2); 
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“Parabéns pelo trabalho. Gostaria de conhecer melhor. Gostamos do 

seu trabalho e gostaria de conversar com você sobre seus vídeos 

entender mais sobre” (R3); 

“Vou ver o vídeo. Obrigado! Mas tenho uma Dúvida? Por exemplo: Eu 

moro Acre e aqui vivemos outra realidade. Exemplo 1: Como um 

caminhão trucado basculante, pode calcular o frete? Sendo que a 

ANTT só dá o frete por km rodados. O cálculo que fazemos aqui está 

defasado desde 20 anos atrás por não termos uma tabela de preço. O 

cálculo que fazemos. Distância x o metro cúbico da caçamba x DMT. 

48km x 14 metros cúbicos x 0,37 centavos: 248,64 por viagem isso sem 

falar do óleo diesel que está 4.60. Numa situação como podemos ajudar 

os autônomos? Quando fala de TAC é mais baseado para carreta, só 

que na minha realidade a gente tem mais caçamba, então aqui nós não 

temos uma tabela de preço, então a tabela da ANTT aqui não vale, nós 

temos um preço muito abaixo do mercado e não tem como justificar 

nem a gente fazendo reajuste de preço com o que a gente gasta com 

combustível, manutenção motorista, concessão de placa vermelha, 

cadastro da ANTT a cada quatro. E eu como presidente de sindicato, 

os meninos me perguntam e eu não sei dar uma resposta. Inclusive nas 

próprias licitações que tem aqui se mantem preço de 10, 15 anos atrás 

por que não tem nada, um valor x.  Então a Sra. poderia fazer estudo 

baseado em cima dessa situação ou situações, que aqui a realidade do 

acre é uma, a realidade de Rondônia é outra, e a ANTT sempre ela é 

voltada como a gente vê nos vídeos e materiais didáticos sempre tem 

uma carreta, um bi trem, mas aqui no acre nossa realidade é outra. 

Você poderia fazer um estudo em cima disso aí, acho que seria 

interessante” (R4). 

 

 Nota-se nas expressões, que além das saudações pelo trabalho realizado, há um ponto 

de atenção referente à utilização de links para divulgação do programa. Essa é uma ponderação 

que pode ser aplicada em trabalhos posteriores. 

 Há também um apelo para que estudos sejam realizados considerando a realidade da 

região norte do país em que há uma parcela expressiva de caminhões caçamba que não podem 

ser classificados no transporte autônomo da ANTT e, portanto, não possuem tabela de frete 

atualizada do setor e cujos preços praticados na região não permitem a utilização do conteúdo 

abordado no PCETAC.  
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Por fim, aos TACs participantes na etapa de pesquisa de campo com questionário, foi 

dada opção de cancelar o recebimento de vídeos e mensagens pelo aplicativo a qualquer tempo, 

entretanto, nenhum dos transportadores optou por deixar de receber informações.  

A utilização do aplicativo Whatsapp, a da rede social Facebook, serviu para além da 

divulgação de conteúdo. Propiciou a interação e suporte individualizado com a participação dos 

TACs corroborando com Alencar et al (2013) e Andrade (2016).  

4.3.9 Apresentação da avaliação do PCETAC  

Após assistirem aos vídeos e terem acesso ao conteúdo das apostilas, os TACs avaliaram 

o programa de capacitação quanto às experiências relacionadas ao conteúdo, e à relevância do 

programa por meio de perguntas enviadas por mensagem instantânea pelo Whatsapp e 

Facebook Messenger.  

Dos 14 TACs que se colocaram à disposição para avaliar o programa pelo Facebook, 

apenas 4 de fato o fizeram. Dentre os 44 avaliadores via Whatsapp, 15 responderam às 

perguntas após terem assistido aos vídeos.  

Ao serem questionados sobre o tempo de duração dos vídeos do programa, 62,5% 

manifestaram que: 

“Os vídeos estão em um tempo muito bom no meu ponto de vista”. 

(TAC 1) 

 

“Tempo excelente para quem já está ingressado suficiente pra 

entender” (TAC 2) 

 

“Ótimo tempo” (TAC 4) 

 

“O tempo de duração deles está bom” (TAC 9) 

 

“Tá bom, não o tempo de duração dos vídeos... tá bom se prolongar 

muito daí sei lá, fica ... não precisa mais explicar do que já tá né ele 

está bem especifico de cada área, não, tá bom, o tempo está bom” 

(TAC 10) 

 

“Tempo de duração está bom por que está explicando bem os detalhes” 

(TAC 11) 

 

“Duração boa” (TAC 13) 
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“Achei a duração boa não muito longa nem muito curta” (TAC 14) 

 

“ Tempo é bom”. (TAC 15) 

 

Um transportador autônomo (6.25%), declarou: 

 

“O tempo de duração e bom, acho que se é maior ficaria melhor” (TAC 

6) 

 

Dentre os participantes, cinco (31,25%) se mostraram indiferentes ao tempo de duração 

e não expressaram sua opinião.   

Essa pergunta teve a finalidade de avaliar a necessidade de realizar capacitações com 

tempo de duração mais longo. Entretanto, estas impressões esclarecem que embora os 

resultados com Youtube apresentem uma taxa de duração de exibição máxima de 01:24, o tempo 

de duração dos vídeos apresentados no programa estão de acordo com a expectativa dos 

transportadores podendo ser estendido por sugestão de um deles.  

As impressões em relação às explicações quanto a se gostaram e se estão de fácil 

entendimento foram positivas para 100% dos TACs: 

 

“Assisti todos, e particularmente gostei muito, pois esta explicando de 

forma simples e bem clara” (TAC 1) 

 

“Muito bom Pode mandar novidades sempre vou estar lendo” (TAC 2) 

 

“Gostei, muito bons!!” (TAC 3) 

 

“Fáceis! Entendi bem” (TAC 4) 

 

“Olha para fala a verdade eu gostei do todos os vídeos que você 

mandou nota 10. Muito bom” (TAC 5) 

 

“Não é difícil de entender. E muito bom” (TAC 6) 

 

“Os vídeos estão muito bons” (TAC 7) 

 

“Eu gostei dos vídeos, maneiro, dá uma orientação bem boa para a 

gente” (TAC 8) 

 

“Está bem explicada a matéria sabe está 100%. [...] está bem bom ali 

a tua matéria ali está 100%. (TAC 9) 
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“Não precisa mais explicar do que já está né ele está bem especifico de 

cada área [..] pra mim todas as explicações foram válidas, cada 

explicação tem o seu valor” (TAC 10) 

 

 

“[...] está explicando bem os detalhes" (TAC 11) 

 

“Os vídeos são fáceis de entender. A explicação está excelente, nas 

apostilas também, muito fácil aprender a calcular e administrar essas 

coisas tudo, e passou até orientações que eu estava desatualizado e 

gostei muito, ficou tudo super fácil a entender” (TAC 12) 

 

“Os vídeos ficaram ótimos [..] bastante esclarecedor [...] Parabéns” 

(TAC 13) 

 

“Bastante esclarecedora. Deu para entender bem”. (TAC 14) 

 

“Achei fácil”. (TAC 15) 

 

“Muito bom, gostei muito”. (TAC 16) 

 

“Bom vídeo excelente Todos bons” (TAC 17) 

 

“Muito bom” (TAC 18) 

 

“Estan muy bien los videos me gusto mucho” (TAC 19) 

 

Tais reações, salientam que é possível estimular a autonomia na aprendizagem do 

conteúdo de modo simplificado em conformidade com os preceitos da educação pelo 

empreendedorismo em que os indivíduos trabalham seus próprios problemas empresariais e os 

impulsionam durante o processo educacional (MOBERG, 2014; JONES e IREDALE, 2014; 

LACKÉUS, 2015).  

Questionados sobre qual vídeo ou trecho mais gostaram no programa de capacitação, as 

expressões dos transportadores foram: 

“Eu acho Vídeo 6 ‘como calcular o valor do frete- manutenção 

preventiva’. Esse vídeo aqui todo o autônomo deveria assistir, para 

mim o mais importante todos deveriam adotar essa medida É uma meta 

econômica Sempre fiz isso Até hoje só tive problema sério na estrada 2 

vezes em 16 anos A prevenção é uma economia”  
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“Vídeos 2 3 4 gostei muito bom é uma experiência pra gente . (TAC 4) 

 

“O vídeo ali que nem esse ali desse negócio de frete o que você ganha 

e o que você gasta, esse ali que eu gostei mais sabe. (TAC 9) 

 

“O que mais me chamou atenção foi aquele vídeo da depreciação que 

é um cálculo que pouca gente faz e ninguém separa valores em 

depreciação tá, fazer uma poupança ou fazer tipo uma prestação 

paralela por causa da depreciação então é muito interessante isso ai 

também. Eu sei por mim que eu peguei vários caminhões novos e 

passado o tempo eles vão ser desvalorizados e agora em 4 ou 5 anos o 

caminhão fica pela metade do valor de um novo. Então é um cálculo 

que ninguém faz”. (TAC 10) 

 

“Gostei mais do terceiro vídeo onde explica como calcular o frete” 

(TAC 11) 

 

“Classificação de custos e seus componentes, combustível e pneus”. 

(TAC 12) 

 

Os TACs também foram questionados quanto a se indicariam o programa para alguém:  

“Indico sim, pois alguns autônomos não sabem administrar seu frete 

de forma correta, muita das vezes sai no prejuízo sem se darem conta, 

pois caminhão é um veículo de trabalho ele tem despesas como 

qualquer outro veículo, e lucro. Antes de qualquer viagem o 

caminhoneiro precisa saber também a média do caminhão, assim fica 

mais fácil de saber o quanto ele vai gastar em combustível, com o 

veículo pesado e vazio” (TAC 1) 

 

“E aí a questão se eu indico para alguém, a gente indica 

principalmente para pessoas que estão querendo entrar no ramo e ali 

um pouco fazem alguma prestação pensando que é só aquela prestação 

que tem que se basear em vez de fazer um monte de cálculos em cima 

disso também né. Praticamente a prestação fica a metade do custo da 

manutenção do caminhão [...] eu índico para pessoas que estão 

começando agora e é isso” (TAC 10) 

 

“Sim indicaria” (TAC 17) 

 

Tais expressões indicam que na percepção dos TACs, o programa é capaz de fornecer a 

solução de problemas operacionais, tais como custos com manutenção preventiva, depreciação, 

pneus, combustível e cálculo do frete, tanto para os que já estão na profissão há anos, quanto 

para os que pretendem inserir-se nela.  



 

118 

 

 

 

 

 

A atenção e interação dos transportadores durante o estudo também corrobora com os 

resultados da pesquisa da CNT (2016) em que se mencionou o aumento de cursos de 

aperfeiçoamento como uma reivindicação dos transportadores.  

Alguns dias após receber a resposta dos transportadores, foram enviadas duas perguntas 

extras: Realizou algum dos cálculos dos vídeos? Pretende colocar em prática o que aprendeu? 

Como resultado, um TAC relatou ter tentado fazer os cálculos e expressou ter sido fácil, e dois 

disseram que tentarão fazer os cálculos em breve.  

Todos os três relataram que já estão tentando colocar em prática alguns dos aspectos 

apresentados no material. Declararam também que tentarão realizar os cálculos demonstrados.  

Essa reação indica que a abordagem do programa e suas atividades pode impulsionar o 

processo de aprendizagem pois desencadeiam competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) que afetam a vontade e capacidade de executar o trabalho empreendedor e 

proporcionam criação de valor (FILION, 1991 p 71; MOBERG, 2014; JONES e IREDALE, 

2014; SILVA; LACKÉUS, 2015; PENA, 2017). 

Destaca-se que assim como é proposto pela educação pelo empreendedorismo, houve 

por parte dos TACs a compreensão de como podem usar e aplicar seu conhecimento no dia a 

dia.  

Além do resultado com os transportadores, houve interesse de um Presidente de 

Sindicato e de uma empresa de caminhões no conteúdo do programa de capacitação. Foi 

sugerido pelo Presidente do Sindicato uma parceria para desenvolver materiais relacionados à 

legislação do TRC para os transportadores. Já a empresa de caminhões se interessou em um 

programa de capacitação em gestão para seus colaboradores. 

Por fim, embora houvesse à disposição dos TACs assistência para esclarecer conteúdo 

e dúvidas no período de 01 de outubro de 2018 à 31 de outubro de 2018, nenhum contato foi 

realizado com essa finalidade não tendo sido esclarecido nenhum conteúdo ou dúvidas sobre 

conteúdo durante a pesquisa de campo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo são comparados os resultados da pesquisa com os objetivos propostos. 

Para tal, são apresentados comentários cujo propósito é elucidar como as questões da pesquisa 

foram respondidas. Também são apresentadas as limitações desta pesquisa e sugestões para 

pesquisas futuras.  

 

 

5.1 Considerações finais 

 

Esta pesquisa permite visualizar que é possível reunir práticas de gestão do transporte 

autônomo de cargas e apresentá-las em formato de capacitação utilizando preceitos da educação 

empreendedora. Ressalta-se a originalidade do trabalho ao estruturar um programa de 

capacitação em gestão do transporte autônomo de carga com base na educação empreendedora.  

Os resultados no referencial teórico aliados aos resultados dos questionários, confirmou 

a baixa escolaridade dos transportadores autônomos de encontro a extensos conteúdos técnicos 

propostos à gestores e pessoas cujo nível de entendimento de gestão ultrapassa o ensino escolar 

convencional.  

Além disso, indicaram que embora existam diferentes abordagens de educação 

empreendedora, a educação pelo empreendedorismo pode ser aplicada para programas de 

capacitação que envolvam empreendedores com negócios em andamento quando o objetivo for 

colocar em prática o conteúdo externado.   

Desta forma, confirmaram-se as suposições deste trabalho: (i)  ‘existem boas práticas 

de gestão que são utilizadas pelas empresas, cuja linguagem utilizada nos manuais é 

incompatível com a escolaridade média dos TACs, porém, podem ser adaptadas ao 

entendimento dos mesmos’ e ‘a educação empreendedora pode ser utilizada para transmissão 

de conhecimento de gestão do transporte rodoviário de cargas aos TACs’. 

As etapas realizadas para o desenvolvimento da pesquisa também proporcionaram o 

alcance do objetivo geral de ‘elaborar um programa de capacitação em gestão para 

transportadores autônomos de carga rodoviária’.  
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Na construção do PCETAC pretendeu-se estimular a autonomia do participante, 

favorecer o processo de aprendizagem autogerida de maneira auto instrucional, aliando 

pressupostos da educação através do empreendedorismo e da andragogia com tecnologias 

educacionais.  

O modelo ADDIE adotado no presente estudo mostrou-se adequado no design 

instrucional do PCETAC. As etapas do modelo conferiram clareza desde a análise na 

concepção, perpassando pelo delineamento, desenvolvimento, implementação, até a avaliação.  

Todos os objetivos específicos também foram atendidos com as pesquisas realizadas, 

destacando-se neste caso o levantamento de referencial teórico sobre gestão de transporte 

rodoviário autônomo e educação empreendedora.  

Ao identificar as práticas de gestão do transporte rodoviário de carga, métodos, cursos 

e materiais relacionados a gestão e controle dos serviços de TRC e verificar quais poderiam ser 

aplicadas pelos TAC, contribuiu-se para que os transportadores autônomos tenham uma 

oportunidade de adquirir competências para gerir seu empreendimento de transporte. 

O programa de capacitação em gestão para transportadores autônomos de cargas 

apresentado na presente pesquisa, possibilitou o acesso à conteúdos de gestão de forma 

simplificada, com flexibilidade quanto ao ritmo individual, conforme disponibilidade de tempo 

e escolha do local mais favorável para o estudo.  

Desta forma, esclareceu-se que a formação de competências na gestão de transporte 

autônomo rodoviário de cargas pode ser realizada por meio de programa de capacitação em 

gestão.   

É possível observar nas reações dos transportadores que as seleções dos conteúdos, 

recursos e atividades se mostram adequadas, de fácil entendimento com conteúdo relevante e 

favoreceram a aprendizagem.  

O PCETAC atingiu os objetivos propostos, tendo sido bem avaliado pelos participantes, 

expressando reações positivas tendo sido possível averiguar a contribuição do uso do programa 

de capacitação na formação de competências em alunos adultos na área de gestão do transporte. 

Assim, as perguntas da problemática foram respondidas. Verificou-se que a educação 

empreendedora pôde ser utilizada para adequar as práticas de gestão do transporte rodoviário 
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de cargas ao contexto dos autônomos mediante abordagem da educação pelo 

empreendedorismo. O conteúdo utilizado no programa, foram as práticas de gestão do 

transporte rodoviário de carga mais adequadas para aplicação pelo transportador autônomo.  

A aplicabilidade do programa de capacitação é confirmada quando se analisa os 

resultados da pesquisa realizada, na qual tanto representantes da classe autônoma quanto os 

próprios transportadores ressaltam a contribuição do programa para a solução de problemas 

comuns à operação do negócio tais como cálculo dos custos e do frete.  

 

5.2 Contribuições da pesquisa 

Como contribuição da pesquisa, destaca-se o programa de capacitação com conteúdo 

pertinente especificamente aos TACs com aspectos de gestão empreendedora relacionados aos 

principais entraves da profissão. 

Outra contribuição se refere ao fato de que como recurso online permanentemente 

disponível, o conteúdo das apostilas e dos videocastings poderão continuar a ser acessados por 

transportadores autônomos bem como por quaisquer indivíduos interessados nessa temática.  

Os procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa e o conteúdo do programa 

disponível contribuiu não somente para os TACs que participaram da pesquisa, mas também 

para outras pesquisas futuras em que haja interesse em elaborar um programa de capacitação 

através do empreendedorismo.  

 

5.3 Limitações da pesquisa 

Quanto às limitações da presente pesquisa, têm-se que a aplicação dos questionários se 

limitou apenas à TACs no município de Volta Redonda, portanto a generalização dos resultados 

não é recomendada. Além disso, na etapa de avaliação do programa de capacitação, não houve 

adesão total dos TACs que se dispuseram a realizar a avaliação. A participação de todos os 

TACs incrementaria os resultados.  

Outra limitação da pesquisa, refere-se à avaliação que considerou apenas o primeiro 

nível do modelo de quatro etapas de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010) para avaliação de 

aprendizado e treinamentos.  
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Além disso, o tempo de permanência dos vídeos no ar entre sua inclusão e a ponderação 

dos resultados, bem como a dificuldade de divulgação e de desenvolvimento do material 

mostraram-se limitações da pesquisa. 

 

5.4 Proposições de novos estudos 

 

Como proposição para futuros estudos, recomenda-se que a avaliação do PCETAC e de 

programas de capacitação similares, seja ampliada incluindo-se as outras etapas para avaliação 

de treinamentos de Kirkpatrick e Kirkpatrick (2010). Desta forma, seria possível analisar a 

influência da capacitação com base em experimento com grupo de controle.  

Sugere-se também, que sejam feitos estudos considerando a realidade da região norte 

do Brasil, como foi solicitado por um dos participantes do programa. E que a pesquisa seja 

expandida em outras regiões do país. 

Outra recomendação, é que conteúdos de vídeos e apostilas sejam enviadas diretamente 

ao indivíduo que fará parte do escopo de programas de capacitação similares ao invés de links. 

 Por fim, como proposição de novos estudos, recomenda-se que programas similares 

utilizem um período de tempo maior entre a inserção do material do programa em plataformas 

de acesso e o período de coleta de dados.   
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7 APÊNDICE I – ROTEIRO ENTREVISTA ESPECIALISTAS EMPRESAS 

 

 

A entrevista será realizada a fim de obter suporte para a definição das características do 

transporte rodoviário de cargas da região, seus principais entraves e principais modelos de 

gestão utilizados. As informações subsidiarão a confecção final do questionário para os 

transportadores autônomos de cargas para avaliar suas necessidades e como/ quais ferramentas 

de gestão são possíveis adotar.   

 

DADOS PESSOAIS (Tempo de serviço, Tempo na função atual, Formação acadêmica)  

 

0- A empresa contrata transportadores autônomos? Qual frequência? 

 

1- E sobre esses que o Senhor contrata esporadicamente, qual a percepção que o Sr 

tem deles em relação à organização deles com trabalho, planejamento e até mesmo 

controle em relação à demanda, sazonalidade, característica da carga. O senhor 

percebe que ele tem essa noção, não tem?  
 

2- Na nossa pesquisa se verificou que os principais custos operacionais dos TAC além 

do caminhão são os custos com pneu e manutenção mecânica. Em relação a isso, 

qual é a sua percepção sobre o controle de custos da operação que eles realizam? 

Fica evidente algum controle da parte deles? 

 

 

3- Além disso, outros aspectos de gestão também são tratados na literatura: gestão 

ambiental orientada para minimização de emissão de gases do efeito estufa, 

roteirização, custos, precificação do serviço e dimensionamento da frota. Quais 

seriam alguns conselhos práticos que o Sr. daria ao transportador que tem seu 

caminhão como uma empresa para ele gerenciar esses aspectos?  

 

4- E qual dica o senhor dá em relação à negociar esse frete, há alguma coisa específica, 

uma fala, algo que seja relevante na hora dele pleitear um valor a mais?  

 

 

5- Em sua opinião, quais ferramentas práticas de controle podem ser úteis e 

utilizáveis pelos TAC? 

 

 

 

MUITO OBRIGADA! 
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8 APÊNDICE II – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA ESPECIALISTA 

 

 

A entrevista será realizada a fim de obter suporte para a definição das características do 

transporte rodoviário de cargas da região, seus principais entraves e principais modelos de 

gestão utilizados. As informações subsidiarão a confecção final do questionário para os 

transportadores autônomos de cargas para avaliar suas necessidades e como/ quais ferramentas 

de gestão são possíveis adotar.   

 

ENTREVISTA 1 

 

DADOS PESSOAIS (Alexsandro Risoti, Coordenador de operações, cuida da área de 

agregados na Toniato)  

 

1- A empresa contrata transportadores autônomos? Qual frequência? 

Sim, sim a gente contrata. Olha, a gente contrata motorista autônomos para ser agregado e 

também motoristas com conjunto completo que seriam terceiros ne na modalidade espote que 

aí é sem contrato de agregamento. Então tem duas frequências tem carreteiros que a gente 

contrata esporadicamente e tem carreteiros que a gente faz contrato com eles e eles ficam fixos 

conosco, ne.  

 

2- E sobre esses que o Senhor contrata esporadicamente, qual a percepção que o Sr 

tem deles em relação à organização deles com trabalho, planejamento e até mesmo 

controle em relação à demanda, sazonalidade, característica da carga. O senhor percebe 

que ele tem essa noção, não tem?  

Olha, a gente trabalha com alguns autônomos de médio porte que tem, por exemplo, seus cinco, 

dez caminhões, uma pequena empresa ne e desde o autônomo que é dono do seu caminhão. E 

assim, a percepção que a gente tem é que eles fazem a sua própria programação, sua própria 

logística em relação a empresas que eles carregam hoje ne. Mas eles têm sim um nível de 

planejamento então assim o cara que está no mercado hoje procurando carga ele sabe muito 

bem quais são os fretes das regiões que ele pode carregar em função da sazonalidade e também 

do retorno de carga para eles ne.   

3- Na nossa pesquisa se verificou que os principais custos operacionais dos TAC além 

do caminhão são os custos com pneu e manutenção mecânica. Em relação a isso, qual é a 

sua percepção sobre o controle de custos da operação que eles realizam? Fica evidente 

algum controle da parte deles? 

Não, assim o carreteiro, que é o autônomo que tem seu próprio caminhão, eu vejo que hoje ele 

trabalha com os fretes bem achatados ne, então a remuneração deles não é uma remuneração 

que de para ele fazer um nível de controle de manutenção. Então hoje o que a gente percebe, 

tem autônomos que conseguem manter sua manutenção em dia, seus pneus em dia mas tem 

também aquele autônomo que está trabalhando no limite, quebrou ele arruma, o cara não está 

tendo margem suficiente pra se manter um nível de manutenção que seria o ideal ne. E agente 

que acaba subcontratando esse pessoal acaba às vezes reprovando pelo estado do caminhão, 
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às vezes a condição do veículo visual e até o aspecto de segurança, por exemplo, o pneu que a 

gente tem que checar e se não estiver em condições a gente reprova o veículo ne.  

4- Além disso, outros aspectos de gestão também são tratados na literatura: gestão 

ambiental orientada para minimização de emissão de gases do efeito estufa, roteirização, 

custos, precificação do serviço e dimensionamento da frota. Quais seriam alguns conselhos 

práticos que o Sr. daria ao transportador que tem seu caminhão como uma empresa para 

ele gerenciar esses aspectos?  

Olha, é um conjunto de ações que esse profissional hoje precisa ter para se manter no mercado. 

Então assim, uma boa negociação de fretes com os transportadores que os subcontratam é 

fundamental ne. Negociar saber escolher as principais rotas onde tenha sinergia de carga ne 

com outras empresas ou mesmo dentro da própria Toniato que você está pesquisando, isso é 

fundamental para ele sobreviver. E quanto à questão de manutenção e de conservação do 

veículo isso também é um item primordial. Então assim se ele sabe negociar bem seus preços 

e seus fretes, ele vai conseguir manter seu caminhão em dia então assim, no aspecto de 

segurança, ambiental tudo tem a ver com a conservação do veículo ne a questão da emissão 

de poluentes e tudo mais tem a ver com a questão de conservação do veículo então é, eu acho 

que uma coisa está ligada a outra ne na questão de ele saber vender no caso ne, saber como 

negociar bem o frete que ele esteja fazendo até para que ele consiga sobreviver. 

5- E qual dica o senhor dá em relação à negociar esse frete, há alguma coisa específica, 

uma fala, algo que seja relevante na hora dele pleitear um valor a mais?  

Eu acho que quanto mais capacitado ele estiver, é tem a questão da capacitação e da 

adequação do veículo dele. Por que tem carga que não exige nível de capacitação e uma 

exigência maior por exemplo, vamos comparar o cara vai carregar uma celulose (papel) ou 

ele vai carregar um produto químico então assim, existe uma qualificação do veículo e do 

motorista que tem que ser levada em conta ne. Então é esse aspecto é importante ele saber é a 

que nível ele está qualificado para poder barganhar melhor seu frete ne. E a título de 

linguagem hoje o carreteiro ele sabe negociar com as empresas ne. Acho que mais importante 

é ele carregar a carga aonde ele consiga ter uma boa produtividade com outros embarcadores 

fazer sinergia e não ficar com tempo ocioso. Por que hoje o que mais impacta também é a 

produtividade, se ele consegue otimizar seu mês todo com carga de ida e carga de volta, ele 

melhora sua rentabilidade. O próprio transportador autônomo conhecendo bem as empresas 

que oferecem carga, ele consegue fazer uma boa produtividade. Hoje eles estão em um mercado 

muito competitivo e a manutenção é um dos itens que um dos principais problemas que eles 

sofrem hoje é a questão da subcontratação dos transportadores não remunerando a contento 

cada frete ne. Hoje não existe uma tabela de frete que é regida pelo governo por exemplo. O 

mercado dita o frete então se ele souber negociar o frete ele vai ter uma melhor remuneração. 

Então acho que uma das coisas que eles sofrem é com a falta de uma tabela única para regular 

esse frete ne. 

6- Em sua opinião, quais ferramentas práticas de controle podem ser úteis e 

utilizáveis pelos TAC? 

Eu acho que assim, não sei dizer se tem alguma ferramenta de mercado ou de auxílio para ele 

que eu possa indicar, mas assim, o caminhoneiro é o próprio empresário que vai fazer em seu 
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planejamento receita versus despesas ne e o mínimo que ele teria que ter é uma planilha de 

custos ne que eu acho que o carreteiro em si não está familiarizado com isso não, ele não faz 

o planejamento de custo de quanto ele faturou, de quanto ele gastou. Pessoal pelo o que a 

gente vê no dia a dia, é muito no olho ne. O cara faz conta sem saber se realmente ele está 

tendo ganho ou não para se manter seus custos e manter em dia a questão da sua manutenção 

da renovação do veículo que também as vezes o cara está como caminhão saturado rodando, 

precisa trocar o caminhão também ne e eu acho que é isso. É mais talvez esses sindicatos fazer 

cursos preparatórios para esses autônomos em relação à gestão mesmo do seu patrimônio, do 

seu ativo ne, por que ele é um micro empresário e saber o quanto ele ganha o quanto ele gasta 

ne, fazer seu controle de custos e a gente não percebe isso no caso daquele pequeno 

transportador que tem só seu caminhão ne. Normalmente o cara tá lá na estrada 

transportando, fazendo a viagem e você não vê nenhum deles fazendo sua análise de custos, 

de rentabilidade, uma planilha simples aí de orçamento. O mercado a cada dia que passa 

cobra mais do autônomo cada dia ele está sendo mais cobrado em relação à manutenção, 

segurança, direção defensiva e tudo mais. Então assim, para tudo isso que o mercado exige 

dele, ele está tendo mais custos ne e o que a gente percebe é que os transportadores não têm 

repassado o frete adequado para os carreteiros. Então hoje a cada dia que passa ele está 

sendo mais achatado em relação aos seus lucros ne. Então se ele não tiver visibilidade de 

custos e de receita, aí piora ainda a situação ne?.  

 

ENTREVISTA 2 

 

DADOS PESSOAIS: Rodrigo, Especialista em Logística e Sustentabilidade na empresa 

Comunidade Colaborativa de Logística (CCL)  

 

1- Aqui pelo que observei são contratados tantos funcionários, como autônomos e 

agregados que era uma das perguntas. Então agora eu gostaria de te perguntar qual é a 

sua percepção sobre a atuação dos transportadores e do transporte de cargas aqui na 

região? Os transportadores são da região, são de fora? 

Ao longo dos anos mudou-se muito o perfil fazendo um corte temporal por exemplo, nos últimos 

dez anos, as próprias transportadoras têm investido mais em frota, isso vai de encontro com a 

redução de custo e você tem, mas controle por assim dizer, sobre o terceiro você não tem tanto 

controle. Por que o próprio nome já diz, terceiro, você não tem vínculo direto com ele. É 

indireto no sentido de quando você contrata ele é temporal a partir do momento que ele entrega 

a carga, cessa esse vínculo aí parte para outro lugar. Mas a percepção é a seguinte tem mudado 

o perfil de várias maneiras por exemplo, a gente percebe isso no próprio motorista o nível 

educacional dele tem aumentado grande parte tem preferido carga próximo de casa. Agora, os 

motoristas da região, aqui, houve uma dispersão. Por que? Por que as empresas investem mais 

em frota o que é normal para elas e isso deu uma diminuída na demanda por motorista terceiro. 

Então hoje motorista terceiro aqui são raros, muitos foram para outros lugares.   

 



 

141 

 

 

 

 

 

2- Na literatura é muito falado sobre questões de gestão, normalmente tem vários 

aspectos, a gente observa que a linguagem é uma linguagem mais técnica que é voltada 

pro gerente da frota e não para o motorista que não gerencia o veículo (no caso o 

funcionário) mas a nossa pesquisa é sobre os autônomos e existem questões como pneus, 

manutenção a própria utilização do combustível que vai de encontro com a maneira como 

ele dirige, capacidade volumétrica, existem vários aspectos que ele pode gerenciar no dia 

a dia dele, inclusive os custos. Como que você vê a capacidade dele de gerenciar, você vê 

uma preocupação desse autônomo, acha que ele se preocupa ou que ele faz tudo na 

capacidade dele de experiência ou ele já tem alguma orientação, alguma preocupação com 

a gestão? 

Bom, olha só é igual você chegar para uma dona de casa e falar para ela assim: como que 

você gerencia sua casa? Uma dona de casa as vezes só tem segunda série não sabe nem sobre 

conta como ela gerencia? Quanto que tem que comprar no mercado, o que que é prioridade, 

então fazendo uma analogia do motorista também, ás vezes alguns, fazem essa gestão talvez 

imperceptível ele não tem a parte técnica, mas ele consegue ele sabe o tempo de um pneu, o 

custo de um borracheiro, até quando ele pode rodar, a reserva dele, como ele tem que investir 

se bater o motor, como ele tem que fazer com a carroceria, quanto ele vai gastar para ir em 

determinado lugar. Ele faz essa gestão. Até por que, o que acontece, o veículo é uma empresa. 

Os custos do veículo, são altíssimos e hoje dois custos que são muito alto é o combustível e o 

pneu. Cada pneu é R$ 1.500,00 cara. As vezes tem carreta dependendo do tamanho que custa 

R$ 40.000,00 a R$ 50.000,00 um pneu. 

3- E você acha que eles fazem recapagem além do permitido?  

Por exemplo, com certeza eles estão fazendo sim, até por que o cara não tem saída. Imagina 

você ter o veículo, que é caro para você manter, por que é uma empresa, geralmente sempre a 

primeira roda é sempre pneu zero sem recapagem pois não é legal, mas alguns mesmo assim 

colocam e tem casos que o pneu pode chegar até cinco recapagens. Por que o cara vai fazendo 

esse rodízio independente se isso é proibido. Por exemplo para você ter uma ideia, o cara é ele 

sozinho, como ele vai pagar mecânico? As vezes ele tem que fazer certas coisas por que o cara 

chega e fala o seguinte ‘troca um negócio para mim aqui, quanto que custa? ’ E é 300,00 – 

500,00 o cara olha e pensa o frete daqui ali eu vou gastar R$ 300,00 como que eu vou fazer? 

Não dá.  Então o cara ele passa a ser multifuncional. O que é muito complicado. Muito 

complicado.  

4- Quais você acredita ser os principais entraves, os principais problemas para o 

autônomo hoje em relação a frete, em relação a custos, a atividade dele... 

Frete, custos, é, mas o que por exemplo... tempo, disponibilidade de carga, competitividade por 

exemplo o cara chega aqui ele está na região aqui as vezes ele vai para uma outra região que 

ele carregou e chega para carregar e ele é um estranho então ele não tem tanta prioridade. 

Não prioridade de termo assinado, mas prioridade moral. O cara vai chegar e ver que um cara 

chegou depois e foi atendido. Então ele tem uma série de dificuldades, fazer conta, analisar o 

lugar e hoje as vezes com essa crise tem motorista que tem preferido deixar o veículo em casa 

e vai trabalhar numa empresa por que senão não sobrevive.  
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5- Compensa para eles talvez trocar o modelo de caminhão deles para poder sair da 

competitividade? 

Olha só, mas como o cara vai fazer isso? Por exemplo, o governo dá as vezes linha de credito 

para incentivar o cara, mas o cara é autônomo e as vezes não paga INSS. Como ele vai 

comprovar renda para financiar? Como a financeira vai chegar para o cara e financiar um 

patrimônio de pelo menos aí 200.000,00 a financeira vai dizer ‘que garantia ele me dá? ’.  

6- Se você fosse dar um conselho para eles gerenciarem melhor o negócio deles, que 

conselhos práticos você daria? 

Olha, eu vou ser sincero com você... é muito difícil para o cara, é muito difícil por que os custos 

são muito altos e o lucro, a margem deles é muito pequena. Aqui por exemplo, não paga 

caminhão fechado com bobina, peso total. Há uma diferença entre a capacidade do veículo e 

o peso da bobina, essa diferença antigamente se pagava, hoje não. 

7- E ele consegue otimizar isso? Carregar carga fracionada? 

Não, se ele estiver com bobina, é só bobina. Ele não pode colocar outra carga. Ele pode até 

fracionar, se a empresa que ele estiver carregando permiti, por que grande parte não permite 

não por conta de seguro, por conta de uma série de fatores. Depende muito do veículo. Por 

isso que hoje está difícil deles sobreviverem. 

8- Eles fazem alguma divulgação por cartão, rede social? Funcionaria? 

Eu vejo o seguinte eu acho que talvez não necessariamente ele dependa disso. É aquilo, é boca 

a boca, a própria carteira de habilitação dele. Por que hoje o que que acontece, as próprias 

empresas quando o cara chega, faz uma triagem dele, ou seja, verifica a vida dele. Checa ele 

todinho vê se tem processo. Então a condição dele automaticamente dá garantia. E eu diria 

que eles não são tão adeptos a isso (divulgação).  Ele pode utilizar as redes sociais por 

motivos pessoais, mas não profissionais. 

9- Você acha que funcionaria por exemplo alguma planilha impressa, uma planilha 

eletrônica para eles terem algum controle (gestão)? 

Olha, grande parte faz controle de caderno eles anotam quilometragem, frete, fatura, todo tipo 

de controle no caderno mesmo. Eles vão anotando ali. Por que é aquilo que eu te falei, muitos 

são avessos à tecnologia por exemplo, eles usam Whatsapp hoje como ferramenta de 

comunicação, mas tem motorista que não tem nem smartphone. E eles são muito avessos a 

tecnologia, apesar que os mais novos estão vindo com outra mentalidade. Mas eu acho que 

grande parte deles não utiliza.  
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9 APÊNDICE III – MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TACS 

 

 
Universidade Federal Fluminense – UFF 
Instituto de Ciências Humanas e Sociais –ICHS 

Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA 

 

Não existe resposta certa ou errada, o que vale é a opinião sincera do respondente. 
 

Muito obrigada por sua colaboração! 

CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1- Nome Completo:  

 

1.1 Celular (        )  ____________________ 1.2-E-mail 

 

2- Idade:  _________ anos      2.1 – Escolaridade:  

 

3– Tempo de exercício da atividade de caminhoneiro 

 

4- É cooperado?             (       ) Sim       (       ) Não 

 

5- Estado em que a placa do seu veículo está registrada 

 

6- Qual área de atuação (região/ estado)?  

 

7- Atua como agregado?  (       ) Sim    (       ) Não      8- Atua como terceirizado? (       ) Sim     (       ) Não 

 

9- Faturamento Bruto Mensal Médio R$____________________________ 

 

10- Acesso à Internet:          (       ) Celular        (       ) Outros meios     (       ) Não possuo acesso à internet 

 

CARACTERIZAÇÃO DO VEÍCULO 

 

11- Tipo de Veículo 12- Ano do Veículo 

 

11.1 Marca do Veículo                                                                                12.2 Quantidade de Veículos 

 

13- Tipo de carga transportada  

 

14- Capacidade do veículo         (       ) M³              (       ) Tonelada 

 

15- Quilometragem mensal/anual  

 

16- Autonomia do veículo por Km 

 

17- Quantidade de Eixos 

 

18- Quantidade de recapagens nos Pneus até o descarte 

 

19- Durabilidade média dos Pneus (quantos KM) 
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Com que frequência você Nunca Raramente 
Às 

vezes 

Muitas 

Vezes 
Sempre 

Nível de 

Importância            

1-5 

Nível de 

conhecimento            

1-5 

Anota todas os recebimentos e gastos que ocorrem durante o mês?           
    

Custos Custos 

Tem prejuízo?           (        ) (        ) 

Realiza controle dos gastos com combustível?               

Realiza inspeção (manutenção e limpeza) no veículo?           
    

Manutenção Manutenção 

Realiza manutenções preventivas (para prevenir quebra) no veículo?           (        ) (        ) 

Realiza manutenções corretivas (apenas quando quebra ou apresenta defeito) no veículo?           Rota Rota 

Organiza itinerário e rota utilizando aplicativo ou programa?            (        ) (        ) 

Organiza itinerário e rota utilizando meio manual?                
Ocorre de voltar no mesmo local mais de uma vez no mesmo dia para buscar carga por não 

organizar as rotas? 
              

Contrata seguro para o veículo?           
Segurança e 

Riscos 

Segurança e 

Riscos 

Contrata serviço de gestão de risco e rastreamento?           (        ) (        ) 

Se preocupa com rotas mais seguras?               
Utiliza algum aplicativo de celular ou programa de computador relacionado ao transporte e sua 

gestão? 
          

TI TI 

(        ) (        ) 

Verifica se o pneu que usa é adequado às atividades?           Pneus Pneus 

Verifica a necessidade de trocar ou recapar os pneus?           (        ) (        ) 

Faz alinhamento e balanceamento?               
Faz calibragem?               
Valor do frete cobre os gastos?           Frete Frete 

Calcula os preços do frete para cobrir seus custos?           (        ) (        ) 

Se preocupa com os impactos ambientais causados pelo seu veículo?           
Aspectos 

Ambientais 

Aspectos 

Ambientais 

Toma medidas para evitar vazamento de óleo, fumaça e ruído do veículo?           (        ) (        ) 

Contribui com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)?           
Previdência Previdência 

(        ) (        ) 

Realiza retirada fixa mensal que equivale ao valor que considera adequado como remuneração 

após cobrir os custos? 
          

Salário Salário 

(        ) (        ) 

Realiza cursos presenciais ou à distância relacionados ao transporte e sua gestão?           Capacitação Capacitação 

Assiste algum vídeo relacionado ao transporte e sua gestão?           (        ) (        ) 

Lê assuntos relacionados à sua profissão?               

Verifica a necessidade de trocar o veículo?            

Reposição e 

Compra de 

veículo 

Reposição e 

Compra de 

veículo 

Realiza estudo de mercado ou procurou alguém para ajudar com consultoria de compra?           (        ) (        ) 

Guarda ou separa alguma receita para compra de novo veículo?               

 

 Como você prefere obter conhecimento sobre a gestão do seu negócio? (Marcar até três opções) 
 

(        ) Aulas Presenciais  

(        ) Aulas Semi Presenciais  

(        ) Vídeo Aulas  

(        ) Aplicativos  

(        ) Apostilas   

(        ) Não desejo/ não tenho interesse  

 

Observações: 

 

 

 

 

 

Data:  
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10 APÊNDICE IV – LINKS PARA ACESSO AOS VÍDEOS DO PCETAC 

 

Vídeo Link 

Guia rápido: programa de capacitação em gestão para 

transportadores autônomo de cargas 
https://youtu.be/YEF-GFVnGOY 

Por que um programa de capacitação em gestão https://youtu.be/iMq4p3R9XJY 

Por que administrar o frete? https://youtu.be/Wa9IcyU4hNM 

Classificação de Custos e seus Componentes https://youtu.be/Y6aiMdoZhPQ 

Como Calcular o Valor do Frete – introdução e 

depreciação 
https://youtu.be/2yJNQh4DZpw 

Como Calcular o Valor do Frete: salários, licenciamento, 

IPVA , seguro obrigatório e seguro veicular 
https://youtu.be/4w5rMyN-0a8 

Como Calcular o Valor do Frete – despesas 

administrativas e previdenciárias. 
https://youtu.be/D3uHP1-sFdU 

Recado para meus amigos transportadores autônomos https://youtu.be/gBQ60ZGf_iw 

Como Calcular o Valor do Frete – manutenção 

preventiva 
https://youtu.be/j2xvKk_wbos 

Como calcular o valor do frete – lubrificantes e lavagens https://youtu.be/12CLrO7jVKE 

Como calcular o valor do frete: combustível e pneus https://youtu.be/LrEhxsygE6U 

Calcular o Valor do Frete – manutenção corretiva https://youtu.be/kW63vAIc0FY 

Como calcular o custo por KM – considerações finais https://youtu.be/eMyzbtv0uys 

Administração do transporte autônomo de cargas https://youtu.be/AaPmz1JEbQw 

 

 

https://youtu.be/iMq4p3R9XJY
https://youtu.be/AaPmz1JEbQw

