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“Todas as inovações eficazes são 

surpreendentemente simples. Na verdade, maior 

elogio que uma inovação pode receber é haver 

quem diga: Isto é óbvio! Por que não pensei nisso 

antes?” 

(Peter Drucker) 



 
 
 

RESUMO 

 

 

A inovação tornou-se essencial para as empresas que buscam eficiência econômica, melhorias 

no desenvolvimento organizacional e para aquelas que buscam prevenir problemas futuros. 

Seguindo esta premissa, foi desenvolvido este trabalho, onde para sanar um problema, a 

empresa decidiu inovar. A situação-problema encontrada foi a falta de gerenciamento e o 

preenchimento errôneo das informações no diário de bordo feito de forma manual contribuindo 

para oneração dos processos trabalhistas. Desta forma, no intuito de fazer uma intervenção 

inovadora, delimitou-se como objetivo técnico implantar o sistema de telemetria veicular para 

auxiliar no registro e controle de jornada de trabalho dos empregados motoristas, utilizando 

como embasamento técnico científico a Lei nº 13.103/2015 e as capacidades dinâmicas, com 

foco a capacidade de inovação e a capacidade de absorção. Para desenvolver este trabalho foram 

coletados dados por meio de pesquisa documental, observações não participantes e entrevistas 

não estruturadas. Para análise de dados foram utilizadas a análise documental e análise de 

conteúdo. Também foram desenvolvidos planos de ação, utilizando o modelo 5W2H. Foram 

analisados 632 diários de bordo entre o período de janeiro/2021 a agosto/2021, onde constatou-

se que 14,08 % estavam preenchidos corretamente, 30,70% não estavam preenchidos e 55,22% 

estavam preenchidos incorretamente. O principal erro de preenchimento foi a falta de 

encerramento da jornada de trabalho, constatado em 83,67% dos diários de bordo analisados. 

Em segundo lugar foi a falta de preenchimento das paradas obrigatórias com 55,30%. Em 

terceiro lugar com 40,97% foi o erro de não marcação da hora início e/ou hora fim das paradas 

obrigatórias. Também foi verificado que no ano de 2021 a empresa sofreu 11 processos 

trabalhistas com pedidos de causas acima de R$ 100.000,00, totalizando R$ 4.987.737,82. 

Identificou-se também durante as entrevistas que a empresa possuía conhecimento do 

problema, e sabia da importância do diário de bordo como prova principal nos processos 

trabalhista, mas tinha dificuldades em fazer o gerenciamento destes documentos e em fazer seus 

empregados seguirem as normas e procedimentos. Após estes levantamentos, ficou evidente 

que o sistema utilizado pela empresa estava defasado, necessitando com urgência implantar um 

sistema de controle eficiente e prático que fornecesse o suporte necessário para que a empresa 

não continue sofrendo processos desta magnitude. A Lei nº 13.103/2015 informa que a jornada 

de trabalho deve ser preenchida pelo empregado por meio de sistemas disponibilizados pelo 

empregador.  Sendo assim, cumprindo com a legislação e com o objetivo técnico deste trabalho 

foi implantado o sistema, chamado de telemetria veicular, o qual opera por meio de um tablet 

instalado nos caminhões, onde o preenchimento é feito digitalmente pelo empregado mediante 

login e senha, e as informações são enviadas em tempo real para a empresa, permitindo a mesma 

conhecer de forma imediata as ações praticadas. Além deste sistema, também foi desenvolvido 

um manual de normas e procedimentos para apresentar de forma escrita o que a empresa exige 

do seu empregado motorista, dando-lhes ciência de seus deveres. Em suma, com este trabalho, 

foi possível inovar na gestão desta empresa, evidenciando que a mesma possui capacidade de 

inovação e absorção. E assim, finalmente implantar um sistema que a permita gerenciar de 

forma eficiente o registro e controle de jornada de trabalho dos motoristas, contribuindo para 

não onerar futuros processos trabalhistas. 
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ABSTRACT 

 

 

Innovation has become essential for companies seeking economic efficiency, improvements in 

organizational development, and for those seeking to prevent future problems. Following this 

premise, this work was developed, where to solve a problem, the company decided to innovate. 

The problem situation found was the lack of management and the erroneous filling of 

information in the logbook, which was done manually, contributing to the burdening of labor 

processes. Thus, in order to make an innovative intervention, it was defined as a technical 

objective to implement the vehicular telemetry system to assist in the registration and control 

of the working hours of the drivers' employees, using as scientific technical basis the Law 

13.103/2015 and the dynamic capabilities, focusing on innovation capacity and absorption 

capacity. To develop this work, data were collected through documentary research, non-

participant observations and non-structured interviews. For data analysis, document analysis 

and content analysis were used. Action plans were also developed, using the 5W2H model. A 

total of 632 logbooks were analyzed between the period January/2021 to August/2021, where 

it was found that 14.08 % were filled out correctly, 30.70% were not filled out, and 55.22% 

were filled out incorrectly. The main filling error was the lack of closure of the working day, 

found in 83.67% of the analyzed logbooks. In second place was the lack of filling in the 

mandatory stops, with 55.30%. In third place, with 40.97%, was the error of not marking the 

start and/or end time of the mandatory stops. It was also verified that in the year 2021 the 

company suffered 11 labor lawsuits with claims over R$ 100,000.00, totaling R$ 4,987,737.82. 

It was also identified during the interviews that the company was aware of the problem, and 

knew the importance of the logbook as the main evidence in labor lawsuits, but had difficulties 

in managing these documents and making their employees follow the norms and procedures. 

After these surveys, it became evident that the system used by the company was outdated, 

urgently needing to implement an efficient and practical control system that would provide the 

necessary support so that the company would not continue suffering lawsuits of this magnitude. 

Law 13,103/2015 informs that the working hours must be filled in by the employee through 

systems made available by the employer.  Thus, complying with the legislation and with the 

technical objective of this work, a system called vehicular telemetry was implemented, which 

operates through a tablet installed in the trucks, where the filling out is done digitally by the 

employee through login and password, and the information is sent in real time to the company, 

allowing it to know immediately the actions taken. Besides this system, a manual of rules and 

procedures was also developed to present in writing what the company requires from its driver 

employees, making them aware of their duties. In short, with this work, it was possible to 

innovate in the management of this company, showing that it has the capacity for innovation 

and absorption. And thus, finally implement a system that allows the company to efficiently 

manage the registration and control of the drivers' working hours, contributing to not burdening 

future labor lawsuits. 

 

 

Keywords: Working hours. Dynamic capabilities. Vehicle Telemetry 
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1 CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 

Este trabalho foi desenvolvido em uma empresa familiar, caracterizada como prestadora 

de serviço de transporte rodoviário de cargas, localizada no município de Guarapuava - Paraná. 

Fundada em 1981, atua há 41 anos neste nicho, atendendo em todo território nacional. Tem 

como missão realizar operações logísticas no transporte de cargas rodoviárias com excelência 

no atendimento, visando ser referência empresarial de excelência e inovação no segmento onde 

estiver atuando. A empresa faz parte de um grupo econômico com mais duas empresas, as quais 

não tem operações, são apenas para fins fiscais e tributário. 

Atualmente conta com cinco filiais, distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul (RS), 

Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Mato Grosso do Sul (MS) e Bahia (BA). A Matriz está 

localizada no Paraná (PR), onde foi desenvolvido este trabalho. Conta com uma frota composta 

por 131 caminhões, 55 siders, 126 silos e 16 bi-caçambas. Os siders são utilizados para 

transportar bebidas (cervejas, refrigerantes, etc.), os silos transportam produtos como cimento, 

calcário, coque de petróleo e clínquer e as bi-caçambas transportam produtos como malte, 

cevada, farelo de soja e outros grãos. 

O organograma empresarial é apresentado no formato vertical, composto por 8 setores: 

diretoria, contabilidade, financeiro, recursos humanos, compras, almoxarifado/estoque, 

manutenção e transporte/logística, sendo este último responsável pela entrega e recolhimento 

de documentos relacionados as viagens. Conta com um quadro de 157 empregados, sendo 148 

empregados efetivos e 9 empregados terceirizados. Dentre os 157 empregados, 131 são 

motoristas de caminhão, cuja suas jornadas de trabalho foram o foco deste trabalho. 

Em 2015 foi sancionada a Lei nº 13.103/15 para disciplinar a jornada de trabalho e o 

tempo de direção do motorista profissional, a qual dispõe sobre o exercício da profissão de 

motorista de transporte rodoviário coletivo de passageiros e de transporte rodoviário de cargas. 

Esta lei trouxe algumas mudanças significativas no modo de gestão das empresas destes ramos. 

Dentre estas mudanças, uma alteração com destaque foi relacionada a jornada de trabalho.  

A Lei antecedente, nº 12.619/12, afirmava em seu Art. 2º que, os motoristas profissionais 

tinham direito a jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo 

empregador, que poderia valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho 

externo ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos, a critério do empregador. 

Nesta legislação, o empregador não era obrigado a fornecer o meio necessário para a o registro 

e controle da jornada de trabalho (grifo nosso).  
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Já a Lei nº 13.103/15 trouxe uma abordagem diferente, onde afirma no seu Art. 2º que, 

são direitos dos motoristas profissionais, quando empregados ter jornada de trabalho controlada 

e registrada de maneira fidedigna mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de 

trabalho externo, ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do 

empregador (grifo nosso). 

 Com esta nova lei o controle e registro da jornada de trabalho se tornou uma obrigação 

bilateral, ou seja, o empregado deixa de ser o único responsável, compartilhando o dever com 

o seu empregador, já que, este tem que obrigatoriamente fornecer o meio de coleta das 

informações. 

A empresa estudada optou pelo diário de bordo, utilizando fichas impressas para coletar 

e controlar as informações, as quais são preenchidas de forma manual. No entanto, verificou-

se que a empresa em questão não mantinha um controle sobre a entrega, o recolhimento, o 

arquivamento e relatórios das informações destes diários de bordo. E, a falta deste controle 

trouxe transtornos para a empresa, onde a mesma ao sofrer alguns processos trabalhistas de 

valores expressivos (acima de cem mil reais) não está conseguindo juntar provas para contestar 

os valores requeridos pelos ex-empregados, uma vez que, não tem documentos fidedignos que 

evidenciem sobre horas extras, intervalos intrajornada, diárias, descanso semanal remunerado 

e tempo de espera.  

Diante do exposto, foi realizado um estudo técnico na empresa, relacionado ao seu 

modelo de gestão no registro e controle de jornada de trabalho dos motoristas. A partir deste 

estudo, foi implantado o sistema de telemetria veicular. Sendo assim, seguem os objetivos, bem 

como a justificativa prática deste trabalho. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo técnico 

 

Implantar o sistema de telemetria veicular para auxiliar no registro e controle de jornada 

de trabalho dos empregados motoristas.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) identificar os principais erros de preenchimento dos diários de bordo;  

b) descrever o gerenciamento dos diários de bordo;  
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c) desenvolver um manual de normas e procedimentos para os empregados motoristas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA PRÁTICA 

 

A justificativa prática foi pautada na necessidade de a empresa estudada inovar no seu 

modelo de gestão relacionada ao controle de jornada de trabalho dos motoristas. A Lei nº 

13.103/15 trouxe aspectos mais rígidos, e mesmo sendo legalmente permitido o uso de fichas 

impressas, este demonstrou não ser o método mais eficaz para a empresa. Assim, após 6 anos, 

chegou o momento de buscar novos meios para gerenciar e captar tais informações, com intuito 

não apenas de cumprir os requisitos legais, mas de traçar estratégias empresariais e obter 

melhores resultados. 

 

2   EMBASAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO 

 

Este trabalho está pautado na área de inovação e tecnologia. Desta forma, o embasamento 

científico foi embasado nas capacidades dinâmicas, com foco na capacidade de inovação e na 

capacidade de absorção. 

No entanto, para possibilitar um melhor entendimento do trabalho, iniciar-se-á com uma 

abordagem sobre a Lei n° 13.103/2015, enfatizando seus principais aspectos relacionados a 

jornada de trabalho. 

 

2.1 PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI Nº 13.103/2015  

 

O motorista profissional das transportadoras de cargas tem um papel fundamental na 

sociedade, sem estes profissionais muitos dos produtos não chegariam até os centros de 

distribuições, consequentemente não chegariam ao consumidor final. De acordo com Boas et. 

al. (2021), mesmo que tenha outros meios como os transportes aéreos, ferroviários e os 

marítimos, a entrega final dos produtos é realizada pelos caminhoneiros, os quais percorrem 

grandes distâncias, com complexas cargas horárias entre outros problemas do dia a dia. 

Sendo assim, fez-se necessário um olhar mais criterioso para esta profissão, com leis mais 

rigorosas que viessem garantir os direitos destes trabalhadores. Desta forma, foi sancionada em 

2012 a Lei nº 12.619/2012. 

Esta lei trouxe diversas modificações principalmente relacionada a jornada de trabalho 

dos motoristas, definindo limites sobre o tempo de horas trabalhadas e sobre os intervalos. No 
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entanto, houve certa resiliência no seu cumprimento, obrigando o Estado sancionar em 2015, a 

Lei nº 13.103/2015, numa tentativa mais rígida no cumprimento da lei, visando assegurar o 

controle de jornada (BOAS, et al., 2021). Desta forma, a Lei nº 13.103/2015: 

 

Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis 

n º9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 

de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar 

a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; altera a Lei nº 

7.408, de 25 de novembro de1985; revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril 

de2012; e dá outras providências. (BRASIL, 2015, p. 1). 

 

 Boas et al. (2021), afirma que a Lei do Caminhoneiro, como é conhecida veio para 

melhorar a rotina da jornada de trabalho exaustiva destes profissionais, uma vez que, não existia 

um limite de carga horária para essa classe de trabalhadores, os quais poderiam dirigir por 

longos períodos, prejudicando sua saúde física e mental. 

De acordo com Coelho (2015), esta lei foi publicada após um grande movimento dos 

motoristas autônomos e da classe patronal, que buscavam uma possibilidade para flexibilizar 

assuntos relacionados principalmente a jornada de trabalho. A classe patronal alegava que estes 

trabalhadores não poderiam estar sujeitos ao controle de jornada, uma vez que, os equipamentos 

utilizados nos caminhões não tinham esta finalidade, e sim, apenas garantir a segurança das 

cargas. 

Até 2015 o empregador não era obrigado a fornecer os mecanismos para que os motoristas 

registrassem e controlassem suas jornadas de trabalho, e com a Lei nº 13.103/2015, o mesmo 

passa a ser responsável solidário por este controle. Desta forma, o empregador não pode mais 

alegar que os mecanismos utilizados em seus veículos não servem para controlar a jornada, uma 

vez que, é ele quem escolhe o dispositivo que melhor lhe servir, conforme a lei explana: 

 

 Art. 2º São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta Lei, sem prejuízo 

de outros previstos em leis específicas: 

 

 b) ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna mediante 

anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou sistema e meios 

eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador (grifo nosso). 

(BRASIL, 2015, p. 1). 

 

Além disso, são tempos modernos, onde a tecnologia rompeu antigas barreiras, 

permitindo o empregador saber com exatidão onde, quando e o que seu empregado está fazendo, 

mesmo a distância, utilizando sistemas de rastreamentos, monitoramentos, tacógrafos, 
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aparelhos celulares ou tablets, trazendo mais praticidade no controle da jornada de trabalho 

(COELHO, 2015; BOAS et al., 2021). Assim, não há como fugir desta obrigatoriedade. 

As transportadoras têm diferentes modelos para controlar a jornada de trabalho dos 

motoristas (manual e eletrônico), mas ao considerar os processos manuais, deve entender que 

envolverá planilhas com diferentes fórmulas, que serão feitas de forma manual, dando assim, 

margem para erros. Por isso, é importante escolher um meio que atenda às necessidades da 

empresa.  

Além de escolher a melhor forma, a empresa deve atentar-se para os requisitos legais. Os 

principais aspectos desta nova lei relacionada a jornada de trabalho abordam questões como a 

jornada de trabalho, os intervalos, os descansos semanais, tempo de direção e parada 

obrigatória, tempo de espera, repouso semanal e a responsabilidade pelo registro e guarda dos 

documentos. 

 

• Jornada, intervalo e descanso 

 

 Esta nova lei altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, trazendo em seu artigo 235-C que: 

 

A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 (oito) horas, 

admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou, mediante 

previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 (quatro) horas extraordinárias. 

 

§ 1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista empregado 

estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso e 

descanso e o tempo de espera. (BRASIL, 2015, p. 3). 
 

 

De acordo com Coelho (2015), permitir uma jornada de até 12 horas, considerando que 

está é uma categoria que trabalha sob pressão de entregas e outras condições difíceis relacionada 

ao seu meio de trabalho, pode tornar a situação mais grave. Desta forma, é fundamental que 

tanto os motoristas como os empregadores tenham precauções com este controle, para que as 

viagens sejam feitas de forma segura e dentro da legalidade (BOAS et al., 2021). 

Ainda o Art. 235-C, afirma que o motorista profissional tem direito a um intervalo de no 

mínimo 1 (uma) hora para refeição, sendo que pode coincidir com o tempo de parada 

obrigatória. Também obrigatoriamente dentro de um período de 24 (vinte quatro) horas são 

asseguradas 11 (onze) horas de descanso, o qual pode ser fracionado e coincidir com a parada 
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obrigatória, desde que, o primeiro período não seja inferior a 8 (oito) horas ininterruptas e as 

demais cumpridas dentro das próximas 16 (dezesseis) horas ao fim do primeiro período. 

 

• Tempo de direção e parada obrigatória 

 

De acordo com o Art. 67-C da Lei nº 13.103/2015, o tempo de direção ou de condução 

corresponde apenas ao período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso 

entre a origem e o destino. 

Além disso, afirma que, a jornada de trabalho não tem horário fixo para início, intervalo 

ou fim, mas o motorista deve respeitar o tempo de parada obrigatória, onde é vedado dirigir por 

mais de 5,5 horas ininterruptas, sendo obrigado a descansar por 30 (trinta) minutos a cada 6 

(seis) horas de condução do veículo. E, somente em casos excepcionais, como por exemplo 

segurança, é permitido elevar o tempo de direção, até que chegue em um local seguro. 

 

• Tempo de espera 

 

O tempo de espera é abordado no Art. 235-C: 

 

§ 8º São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional 

empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do 

embarcador ou do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria 

transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computados como 

jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias. (BRASIL, 2015, p. 4) 

 

As horas relativas ao tempo de espera serão pagas na proporção de 30% do salário-hora 

normal e quando ultrapassar 2 (duas) horas ininterruptas que o motorista permaneça no veículo 

e esteja em local de condições adequadas este tempo poderá ser considerado como repouso para 

fins de intervalos. 

 

• Repouso semanal 

 

O repouso semanal é abordado no Art. 235-D: 

 

Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 (sete) dias, o repouso 

semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada, sem 

prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e 

cinco) horas, usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu 

domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do 

referido repouso. (BRASIL, 2015, p. 4). 
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É permitido o fracionamento do repouso semanal, desde que, 1 (um) período não seja 

inferior a 30 (trinta) horas ininterruptas e as horas remanescentes sejam cumpridas na mesma 

semana. No caso de acumular descansos semanais em viagens longas, é limitado no máximo 3 

(três) descansos consecutivos. 

Outro fator abordado neste relato é que caso a empresa opte por adotar 2 (dois) motoristas 

para a mesma viagem, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, com 

no mínimo 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo ou com veículo estacionado, a cada 72 

horas. 

 

• Responsabilidade pelo registro, controle e guarda dos documentos 

 

Outros fatores relevantes abordados na Lei dos Caminhoneiros são relacionados a 

documentação relativa à jornada de trabalho. O Artigo 235-C, traz: 

 

§ 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações 

contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou 

no registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou 

sistemas e meios eletrônicos, instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até 

que o veículo seja entregue à empresa. 

  

§ 15. Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a critério do 

empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. 

(BRASIL, 2015, p. 4). 

 

Sendo assim, tanto empregado quanto empregador tem o dever e a responsabilidade pela 

boa coleta e guarda dos dados referente a jornada de trabalho, sendo esta obrigação bilateral um 

dos diferenciais da Lei nº 13.103/2015. 

Quando a empresa não consegue controlar a jornada de trabalho dos motoristas, pode 

ficar exposta a diversos riscos e problemas, como multas e indenizações, ocasionando ônus 

financeiro para a empresa. De acordo com Oliveira (2020), em 2020 surgiram evidentemente 

os primeiros reflexos da Lei nº 13.103/2015, onde os Tribunais Regionais do Trabalho 

proferiram as primeiras decisões com relação à jornada do motorista, dando ganho de causa de 

até R$ 500.000,00 (meio milhão) ao empregado. 

 Por isso, é essencial fazer o processo funcionar corretamente, como a lei determina, 

favorecendo ambas as partes (BOAS et al., 2021). Desta forma, as empresas que estão inclusas 

nesta legislação devem utilizar suas capacidades dinâmicas e buscar inovações e meios para 

reconfigurar suas rotinas e processos, no intuito de cumprir com os requisitos legais, em todos 
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os aspectos relacionado ao controle de jornada de trabalho, caso contrário, estarão sujeitos a 

sanções legais.   

 

2.2   CAPACIDADES DINÂMICAS 

 

Estudos sobre capacidades dinâmicas são recentes, surgindo seus primeiros conceitos e 

definições após a década de 90, tendo como alguns dos seminais Teece, Pisano e Shuen (1997). 

O termo ‘capacidades dinâmicas’ surgiu como uma crítica a Teoria da Visão Baseada em 

Recursos (RBV). De acordo com estes autores a RBV abordava apenas os aspectos internos das 

firmas, considerando os recursos que permitiam a empresa alcançar vantagem competitiva, mas 

não explicava como manter a competitividade diante das rápidas mudanças ambientais. Sendo 

este o argumento preconizador dos estudos sobre as capacidades dinâmicas organizacionais 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

As capacidades dinâmicas podem ser definidas como “a capacidade da empresa de 

integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas para lidar com ambientes 

que mudam rapidamente” (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997, p. 516). Para Wang e Ahmed 

(2007, p. 10) a capacidade dinâmica é “a orientação comportamental de uma empresa para 

integrar, reconfigurar, renovar e recriar constantemente seus recursos e capacidades e, o mais 

importante, atualizar e reconstruir suas capacidades essenciais em resposta ao ambiente em 

mudança para obter e sustentar vantagem competitiva.” Estes autores consideravam que as 

empresas não poderiam levar em conta somente os fatores internos, mas sim os fatores que de 

certa forma lhes influenciavam, sejam eles internos ou externos.  

Para Escobar (2012), o objetivo das capacidades dinâmicas é obter vantagem competitiva 

de forma contínua, ou seja, não apenas conseguir vantagem competitiva, mas mantê-la por 

longo período, considerando os recursos internos e externos da firma.   

Milbratz, Gomes e Parisotto (2016), afirmam que por mais que a empresa detenha os 

recursos, se ela não tiver as capacidades dinâmicas não conseguirá manter por longo tempo os 

retornos positivos. Isso quer dizer que, mesmo uma empresa tendo o recurso físico, por exemplo 

uma máquina, ela não conseguirá operar tal equipamento sem alguém com competência e 

habilidade para tal. Ela não conseguirá produzir e manter sua produtividade “se não houver 

pessoas com habilidades e competências atuando num determinado contexto e fazendo uso de 

rotinas institucionalizadas na organização” (MEIRELLES; CAMARGO, 2014, p. 44).  
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As competências são as rotinas e os processos da firma, é a capacidade que a organização 

tem para estruturar e direcionar seus recursos, visando lucratividade, que eventualmente 

permitirá à empresa ter vantagem competitiva.  (MEIRELLES; CAMARGO, 2014). 

O cerne da capacidade dinâmica está em como as empresas desenvolvem e renovam suas 

competências, utilizando seus processos, suas posições e sua trajetória. Os processos podem, 

ser considerados a maneira como a organização executa suas atividades, como suas rotinas e 

práticas de aprendizagem. As posições estão relacionadas aos ativos, a base de clientes e ao 

relacionamento com fornecedores. E, a trajetória está vinculada a um caminho histórico de 

estratégias, decisões e oportunidades disponíveis para a empresa. Esses três fatores definem a 

essência da capacidade dinâmica (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). 

A capacidade e as habilidades de uma organização em obter novas e inovadoras formas 

para alcançar a vantagem competitiva e de se adaptar frente às mudanças, seja pela trajetória 

ou por sua posição de mercado representa sua capacidade dinâmica (LEONARD-BARTON, 

1992). Desta forma, as organizações que pretendem, ter ou manter alguma vantagem 

competitiva deve ser capaz de se adaptar ou alterar sua base de recursos e suas capacidades de 

acordo com a dinâmica do ambiente na qual está inserida, utilizando suas capacidades 

dinâmicas como um mecanismo para aprender e aplicar conhecimentos, no intuito de 

desenvolver a agilidade organizacional e gerenciar as incertezas mercadológicas (ESCOBAR, 

2012; FARAGO, 2019).  

Estudos de Teece (2007, p. 1330) afirmam que “a capacidade de uma empresa para criar, 

ajustar, aprimorar e, se necessário, substituir modelos de negócios é fundamental para recursos 

dinâmicos”, ou seja, é a capacidade da firma se se adaptar ao um ambiente dinâmico 

(MEIRELLES; CAMARGO, 2014).  As empresas devem ser capazes de se reconfigurar diante 

de um cenário que exige mudanças rapidamente.  

Outro fator relevante está relacionado ao crescimento das empresas, à medida que 

crescem, aumentam seus ativos e isto exige constantes reformas nas rotinas e processos visando 

alcançar melhores desempenhos, tornado uma rotina disfuncional em funcional (LEONARD-

BARTON, 1995).  Estas reformas dependerão da capacidade e habilidade dos gestores em 

integrar, construir e reconfigurar competências internas e externas.   São as habilidades da 

cúpula administrativa que sustentam as capacidades dinâmicas (TEECE, 2007).  

A cúpula administrativa tem um papel fundamental no suporte para o desenvolvimento 

das capacidades dinâmicas dentro de uma organização, uma vez que, são estes que tomam as 

decisões estratégicas. “De acordo com o paradigma das capacidades dinâmicas é da gerência o 

papel de selecionar ou desenvolver rotinas, direcionar os investimentos, e coordenar ativos não 



21 
 

comercializáveis a fim de obter maior eficiência e retornos das inovações” (MILBRATZ; 

GOMES; PARISOTTO, 2016, p. 5).  

Os gestores são os responsáveis por traçar estratégias empresariais, visando manter a 

empresa em um ambiente dinâmico, valendo de suas habilidades e competências. Soares, 

Cavalcante e Santos (2019), afirmam que em ambientes de incertezas, quando os gestores 

buscam estratégias para maximizar os resultados da empresa, suas experiencias, conhecimentos 

e habilidades são essenciais para tomadas de decisões assertivas. A estratégia empresarial está 

vinculada a estas decisões, onde o conhecimento tácito dos gestores molda tal estratégia com o 

tempo, permitindo uma evolução (MINTZBERG; WATERS, 1985). 

Vale ressaltar, que cada organização deve identificar a melhor estratégia para seu modelo 

de negócio. De acordo com Silva, Santos e Konrad (2016), as organizações devem buscar novos 

cenários ajustando e adaptando suas estratégias de acordo com as transições do ambiente. 

Silveira, Prata e Nunes (2019), afirmam que é a complexidade ambiental que faz com que os 

gestores perceberem a necessidade de um planejamento estratégico. E, “somente quando os 

gerentes percebem o ambiente como altamente dinâmico e complexo é que eles promovem 

desenvolvimento de capacidades dinâmicas” (BARRALES-MOLINA et al., 2010, p. 62). 

Outro fator importante para ter eficiência em ambientes dinâmicos, que exigem mudanças 

repentinas é o histórico da organização. Teece (2007), afirma que o histórico de uma 

organização auxilia na capacidade da mesma em reagir aos desafios impostos pelo mercado e 

que um fator essencial das capacidades dinâmicas está relacionado ao know-how da empresa 

em subjugar suas limitações cognitivas e experiencias já constituídas. Além disso, o histórico 

juntamente com os ativos tangíveis a disposição da organização também tem relação direta com 

o desempenho organizacional (AUGIER; TEECE, 2009).  

Desta forma, Teece (2007, p. 1319) afirma que as capacidades dinâmicas podem ser 

categorizadas em três meta-capacidades cognitivas: “(1) de perceber e moldar oportunidades e 

ameaças, (2) aproveitar oportunidades e (3) manter a competitividade por meio do aumento, 

combinação, proteção e, quando necessário, reconfiguração os ativos intangíveis e tangíveis da 

empresa.” Quando a empresa identifica as oportunidades e ameaças, ela consegue enxergar 

também as novas oportunidades comerciais, identificar as demandas e evolução do mercado e 

a partir disso, aproveitar essa oportunidade reconfigurando e combinando seus recursos e ativos 

para o melhor gerenciamento estratégico (TEECE, 2007). 

Além das categorias descritas por Teece (2007), os autores Wang e Ahmed (2007) 

identificam três componentes principais das capacidades dinâmicas: capacidade adaptativa, 

capacidade de absorção e capacidade de inovação.  
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Para estes autores, a capacidade adaptativa está relacionada com a habilidade que a 

organização tem em identificar e capitalizar as oportunidades mercadológicas emergentes, 

buscando um equilíbrio eficaz das estratégias organizacionais.  

A capacidade de absorção ocorre quando a empresa reconhece o valor de uma informação 

externa, assimilando-a e aplicando-a para fins comerciais (COHEN; LEVINTHAL, 2012), 

considerados por Wang e Ahmed (2007) um propulsor nas capacidades dinâmicas. 

A capacidade de inovação diz respeito à aptidão de uma empresa em desenvolver novos 

produtos e mercados, por meio de uma estratégia e processos inovadores (WANG; AHMED, 

2007).  

Neste estudo será aprofundado a capacidade de inovação, uma vez que, a proposta é 

implantar um novo processo na empresa de estudo. De acordo com Teece (2007) quando uma 

oportunidade seja ela tecnológica ou de mercado é identificado, a empresa deve abordá-la por 

meio de novos produtos, processos ou serviços.  Desta forma, na próxima subseção abordar-se-

á sobre a capacidade dinâmica de inovação. 

 

2.2.1     Capacidade dinâmica de inovação 

 

Antes de abordar a capacidade dinâmica de inovação faz-se necessário fazer uma breve 

introdução sobre a inovação.  Para Schumpeter (1982), a inovação é uma maneira de conseguir 

prosperidade econômica, com a criação de novos produtos ou serviços mais eficaz que o 

anterior, além de substituir tecnologias antigas por tecnologias novas. Inovar significa mudar 

uma empresa, seja para suprir uma demanda externa ou interna, ou para prevenir ações futuras, 

no intuito de influenciar o ambiente (BREZNIK; HISRICH, 2014). 

A inovação pode ser considerada uma invenção ou uma descoberta que traz soluções para 

um problema, seja ele social, ambiental ou tecnológico criando valor e atendendo às 

necessidades nos campos organizacionais no sentido financeiro ou de desenvolvimento (BALLI 

et al., 2020). De acordo com Manual de Oslo (2018, p. 77), “o requisito básico para uma 

inovação é que ela deve ser significativamente diferente dos produtos ou processos de negócios 

anteriores da empresa”. Tendo como objetivo final melhorar os resultados da firma, por meio 

de novos produtos ou novos métodos (BALLI et al., 2020). 

Para Schumpeter (1982), as inovações podem ser: incremental e radical. Quando há 

aperfeiçoamento de um produto ou serviço, de forma mais simples e sem agressividade é 

considerado uma inovação incremental. Já quando a inovação traz algo totalmente novo, 

provocando grandes mudanças, com mais agressividade e de fácil percepção, considera-se uma 
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inovação radical. Segundo Milian (2020), a inovação radical rompe o existente e dá lugar a algo 

novo, mudando as estruturas, e na inovação incremental as estruturas permanecem inalteradas, 

não mudam.  

De acordo com Manual de Oslo (2018), as inovações podem ser de produtos e de 

processos. Entende por processo “as configurações das atividades usadas na condução das 

operações internas à empresa. A inovação, nesta dimensão, pressupõe o reprojeto de seus 

processos para buscar maior eficiência, maior qualidade ou um tempo de resposta.” 

(BACHMANN; DESTEFANI, 2011, p. 99). A inovação de processo está ligada às mudanças 

nas atividades operacionais, utilizada pelas organizações na busca de ganhar vantagem 

competitiva e de melhores resultados (VERHEES; MEULENBERG; PENNINGS, 2010). 

Independente qual tipo de inovação que a organização desenvolva, o objetivo final é a 

busca por melhores resultados (BALLI et al., 2020). No entanto, se esta inovação não é 

percebida, ela não pode ser considerada uma inovação (KIMBERLY, 1981), uma vez que, ela 

só terá valor se contribuir para o valor econômico (GOSWAMI; MATHEW, 2005). Uma 

organização que deseja melhorar seu desempenho deve ter a capacidade e habilidade de inovar, 

ou seja, ter capacidade de inovação. 

Desta forma, pode-se definir a capacidade de inovação como a capacidade de criar novas 

ideias, reconhecer novas oportunidades, desenvolver inovações passiveis de comercializar, 

promovendo os recursos e as capacidades já existentes (HII; NEELY, 2000).  Para Kim (1997), 

a capacidade de inovação pode ser definida como a maestria de gerar conhecimentos novos e 

úteis, respaldado nos conhecimentos anteriores.  

 Um processo de aprendizagem ao longo do tempo resulta na capacidade de inovar, onde 

para alcançar tal capacidade a empresa deve constantemente pesquisar, examinar e explorar as 

novas oportunidades dentro e fora da organização (BREZNIK; HISRICH, 2014; HII; NEELY, 

2000). De acordo com Birchall e Tovstiga (2005), a capacidade de inovação possivelmente é a 

capacidade mais importante que uma empresa pode possuir. 

Breznik e Hisrich (2014) publicaram um artigo intitulado “Dynamic capabilities vs. 

innovation capability: Are they related?” este trabalho trouxe uma abordagem sobre a relação 

entre as capacidades dinâmicas e a capacidade de inovação. Para os autores existe cinco 

característica comum entre estas terminologias. 

A primeira característica comum é aprender. Estes autores consideram que a 

aprendizagem está presente tanto nas capacidades dinâmicas, como na capacidade de inovação. 

“A capacidade de inovação é resultado de processos de aprendizagem desenvolvidos 
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continuamente ao longo do tempo” Breznik e Hisrich (2014, p. 374). Sendo “aprender” algo 

também dominante nas capacidades dinâmicas (ZOLLO; WINTER, 2002). 

A segunda característica comum é a orientação estratégica. O objetivo tanto das 

capacidades dinâmicas quanto da capacidade de inovação é identificar oportunidades, pesquisar 

e explorar o ambiente interno e externo visando traçar estratégias que amparem a empresa 

perante as rápidas mudanças do mercado (HII; NEELY, 2000; TEECE, 2007; EISENHART; 

MARTIN, 2000). Além disso, “a promoção de inovação como ação estratégica das empresas 

em busca do melhor desempenho no mercado vem se mostrando um importante alicerce de 

crescimento” (KASPARY et al., 2020, p. 76). 

A terceira característica comum definida pelos autores são as características principais. 

Os autores trazem embasamento evidenciando que ambas as capacidades dinâmicas ou de 

inovação são específicas de cada empresa, são heterogêneas, tem características específicas, 

não podendo serem usadas como manual de melhores práticas, pois, a “natureza das 

capacidades é evolucionária, uma vez que, elas se desenvolvem ao longo do tempo por meio da 

complexa interação dos recursos de uma empresa” (BREZNIK; HISRICH, 2014, p. 375), ou 

seja, são passíveis de alteração e consequentemente evolução. 

A quarta característica é o papel da gestão. Para que ambas as capacidades aconteçam nas 

empresas é preciso o apoio e comprometimento dos gestores. É a alta administração que toma 

as decisões, que detém o poder para criar e implantar inovações, bem como para desenvolver 

as capacidades dinâmicas nas organizações (TEECE, 2007; TIDD; BESSANT, 2009). 

A quinta característica está relacionada com dinâmica competitiva da empresa. Ambas as 

capacidades buscam mudar algo nas organizações, fazer algo diferente, melhor que o anterior, 

com intuito de ganhar vantagem competitiva. “coletivamente, ambos os conceitos cobrem 

questões de mudanças” (BREZNIK; HISRICH, 2014, p. 375). O Quadro 1 apresenta um resumo 

de tais características. 

 

Quadro 1- Características comuns das capacidades dinâmicas e da capacidade de inovação 

Características Comum Capacidades Dinâmicas Capacidade de Inovação 

Aprender Práticas de aprendizagem Aprendizagem contínua 

Orientação estratégica 

Pesquisar, analisar e explorar as 

oportunidades; aprender 

constantemente 

Pesquisas constantes, analisar e 

explorar novas oportunidades 

Características principais 
Heterogeneidade de cada 

empresa 

Heterogeneidade de cada 

empresa 

Papel da gestão Papel-chave, fundamental Responsabilidade chave, crucial 

Competitividade 

Mudança, reconfiguração, 

melhoras, criar algo novo ou 

diferente 

Mudança, reconfiguração, 

melhoras, criar algo novo ou 

diferente 

Fonte: Adaptado de Breznik e Hisrich (2014) 
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Ambas as capacidades têm sua importância dentro das organizações, onde a 

aprendizagem, a orientação estratégica, as especificidades o papel da gestão e a dinâmica 

competitiva fazem parte da essencialidade no desempenho organizacional. Sendo a inovação 

um novo estilo de vida empresarial, tornando a capacidade de inovação um dos aspectos mais 

desafiadores para qualquer modelo de gestão (BREZNIK; HISRICH, 2014).  

 

2.2.2     Capacidade dinâmica de absorção 

 

A capacidade dinâmica de absorção (Absorptive Capacity – ACAP) teve como seus 

primeiros seminais Cohen e Levinthal (1989), definindo-a como a “capacidade de reconhecer o 

valor das novas informações, assimilá-las e aplicá-las para fins comerciais” (COHEN; 

LEVINTHAL, 1989, p. 128).  

Para estes autores a habilidade em desenvolver essa capacidade de reconhecimento, 

assimilação e aplicação só é possível se o indivíduo possuir um conhecimento prévio, uma vez 

que, facilitaria o processo e estimularia a habilidade para assimilar e adquirir novos 

conhecimentos. Uma empresa tem mais chances de ter sucesso na aprendizagem e 

aplicabilidade de conhecimentos novos se já tiver uma base de conhecimento anterior, ou seja, 

terá maior capacidade de identificar uma informação existente no ambiente externo se já possuir 

internamente um conhecimento prévio naquela área (COHEN; LEVINTHAL, 1990).  

Além disso, defendem que é a capacidade de absorção (CA) dos indivíduos que definem 

a CA da empresa (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Pode-se dizer então, que a CA está 

relacionada ao capital intelectual dos indivíduos, ou seja, é a congregação do conhecimento de 

todos que forma o capital intelectual de uma organização, o qual tende a proporcionar 

crescimento e produtividade, trazendo os resultados, caracterizando assim, aspectos 

relacionados a capacidade absortiva (STEWART, 1998). O capital intelectual potencializa a 

capacidade absortiva da empresa e os dois juntos influenciam positivamente a geração de 

inovação, impulsionando para a construção de um diferencial competitivo (CASSOL, et.al., 

2016). Além disso, é a inovação alcançada que determinará a sustentação da vantagem 

competitiva (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Após os estudos de Cohen e Levinthal, os autores Zahra e George (2002), também 

ganharam destaque na abordagem da ACAP. Estes autores buscaram mais clareza nos conceitos 

definidos por seus precursores. Para Zahra e George (2002), a CA está vinculada as rotinas e 

processos organizacionais, e não na capacidade de absorção do indivíduo. São as rotinas 

organizacionais e os processos estratégicos que conduzem a empresa para adquirir, assimilar, 
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transformar e aplicar os conhecimentos, na busca por criação de valor e aumento de 

competitividade e, assim alcançar uma capacidade organizacional dinâmica (ZAHRA; 

GEORGE, 2002). 

Estes autores segregam a CA em dois termos: Capacidade absortiva potencial e a 

Capacidade absortiva realizada. Na primeira existe um conhecimento prévio que foi adquirido 

e assimilado, mas que se encontra esquecido até o momento que será requisitado seu uso real. 

Já a segunda está focada na transformação e aplicação do que foi adquirido anteriormente, com 

o intuito de gerar uma vantagem competitiva de curto ou médio prazo (ZAHRA; GEORGE, 

2002). Dentre estes dois pilares os autores classificam a CA em quatro dimensões: aquisição, 

assimilação, transformação e aplicação.  

Cohen e Levinthal (1990), abordavam três dimensões da CA: reconhecimento de valor, 

assimilação e aplicação. Desta forma, Zahra e George (2002), incluíram a quarta dimensão: 

transformação. Após a organização adquirir e assimilar um novo conhecimento, é 

imprescindível congregar com o conhecimento prévio, aquele já existente, e assim, transformá-

los em novos conhecimentos passível de aplicabilidade (ZAHRA; GEORGE, 2002). E, a ordem 

destas dimensões não pode ser invertida, ou seja, a organização não pode aplicar o 

conhecimento sem adquiri-lo, por exemplo, mesmo possuindo a capacidade de absorção 

potencial, pode não ser capaz de transformar a aplicar o conhecimento (OLIVEIRA, 2021). 

A aquisição refere-se à capacidade da empresa em detectar e obter conhecimentos 

externos com o intuito de usá-los em suas operações. A assimilação está relacionada a 

capacidade da empresa em compreender e elucidar por meio do que já conhecia sobre o assunto, 

os novos conhecimentos adquiridos na primeira dimensão (aquisição). Na transformação a 

empresa faz um compilado com o conhecimento que possuía internamente com o novo 

conhecimento externo, assimilando-o à organização. A última dimensão é a aplicação no 

processo da empresa dos conhecimentos adquiridos, assimilados e transformados, no intuito de 

gerar inovações e obter desempenho financeiros, bem como comercializar o novo produto, 

serviço ou processo (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Mais tarde os autores Todorova e Durisin (2007), criticam a abordagem de Zahra e 

George (2002), defendendo o modelo dos seminais Cohen e Levinthal (1990). A crítica deu-se 

pelo fato de Zahra e George (2002) substituírem a dimensão “reconhecimento de valor” por 

“aquisição”, pois de acordo com os autores as empresas precisam avaliar se o conhecimento é 

valioso para então assimilá-lo e aplicá-lo (TODOROVA; DURISIN, 2007). Para estes autores, 

as empresas “reconhecem o valor, adquirem, transformam ou assimilam e exploram o 

conhecimento (TODOROVA; DURISIN, 2007, p. 776). 
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Todorova e Durisin (2007) também enfatizam a importância dos gestores, uma vez que, 

o reconhecimento de uma nova informação obtida externamente dependerá dos tomadores de 

decisões para sua aplicação. Desta forma, pode-se dizer que tanto a capacidade absortiva quanto 

a inovativa só será aplicada com o aval de gestores. 

O Quadro 2 apresenta o resumo das dimensões utilizadas pelos autores abordados. 

 

Quadro 2 - Dimensões da capacidade dinâmica de absorção 

Autores Dimensões 

Cohen e Levinthal (1990) 

✓ Reconhecer Valor 

✓ Assimilar  

✓ Aplicar  

Zahra e George (2002) 
✓ Potencial: Aquisição e Assimilação 

✓ Realizada: Transformação e Exploração 

Todorova e Durisin (2007) 

✓ Reconhecer Valor 

✓ Adquirir 

✓ Transformar ou assimilar 

✓ Explorar 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

A CA também está relacionada à capacidade inovativa das organizações, como afirma 

Zahra e George (2002), a CA é um sistema multidimensional. De acordo com Cassol et. al. 

(2016, p. 31) “o processo de inovar está relacionado com a capacidade absortiva da empresa, a 

qual poderá desenvolver o conhecimento presente internamente e aprimorá-lo com novos 

conhecimentos advindos de fontes externas”. Para chegar à inovação, faz-se necessário passar 

pelo processo de absorção, transformando ideias em oportunidades, aplicando na prática os 

novos conhecimentos, os quais tendem a gerar inovações (TIDD; BESANT; PAVITT, 2003).  

Quando a empresa utiliza corretamente seu capital intelectual, desenvolvido mediante a 

CA, aumentará sua probabilidade de inovar, como efeito criando vantagem competitiva com 

recursos valiosos e raros (CASSOL, et al., 2016). Além disso, a capacidade absortiva impacta 

positivamente a geração de inovação, com efeitos significativos no desempenho financeiro e na 

celeridade da inserção da inovação na empresa (KOSTOPOULOS et al., 2011, TAVANI; 

SHARIFI; ISMAIL, 2014). Sendo assim, tanto a capacidade de inovação, quanto a CA possuem 

grande importância, sendo necessárias para o desenvolvimento e sobrevivência de uma 

organização. 

Após o embasamento técnico científico que deu sustentação a este projeto, a seguir foi 

abordado a diagnóstico da situação problema e os planos de ação. 
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3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E PLANOS DE AÇÃO 

 

3.1 SITUAÇÃO – PROBLEMA 

 

A situação-problema encontrada no ambiente foi a falta de gerenciamento e o 

preenchimento errôneo das informações no diário de bordo feito de forma manual contribuindo 

para oneração dos processos trabalhistas. 

 

3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS TÉCNICO CIENTÍFICO 

 

De acordo com Marcondes et al. (2017), todo diagnóstico implica em essência, a coleta 

de dados e informações e, consequentemente, sua análise, sendo necessário definir alguns 

procedimentos, como: abrangência necessária para o diagnóstico e análise do problema ou 

oportunidade (universo do trabalho); quais informações e dados precisarão ser coletados e como 

será a coleta dos dados e das informações (coleta de dados); como os dados serão tratados e 

analisados (critérios de análise dos dados). Desta forma, seguindo a orientação dos autores, 

neste tópico foram abordados os aspectos metodológicos utilizado para desenvolver este relato 

técnico. 

 

3.2.1 Universo do trabalho 

 

Este trabalho foi desenvolvido em uma empresa que possui um quadro de 157 

empregados, no entanto nem todos tiveram participação no estudo. De forma direta ou indireta 

participaram deste trabalho:  

• 87 motoristas, dos quais foram analisados seus diários de bordo;  

• 1 gestor do setor de recursos humanos (RH), departamento responsável por guardar as 

informações sobre o controle e registro das jornadas de trabalho dos empregados 

motoristas, além de fornecer informações nos casos de processos trabalhistas; 

• 4 empregados do setor de transporte/logística, setor responsável por entregar, recolher, 

arquivar os documentos pertinentes as viagens destinadas, como conhecimento de 

transporte eletrônico, notas fiscais e os diários de bordo;  

• 5 gestores de frotas, os quais são responsáveis pelas cargas, desde o carregamento até a 

descarga, também são responsáveis pelos motoristas da sua operação (sider, silo, bi-

caçambas), por traçar rotas e fechar negociações com clientes (comercial); 
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• 2 gestores do setor de manutenção, os quais são responsáveis por manter a frota rodando 

em perfeitas condições, além de treinar os motoristas para procedimentos de 

manutenção preventiva e corretiva;  

• 2 sócios proprietários, os quais tem o poder decisório; 

• 2 advogadas trabalhistas, concedendo o respaldo legal necessário. 

 

3.2.2 Coleta de dados 

 

Para identificar os principais erros de preenchimento dos diários de bordo, foi realizada 

uma pesquisa documental, onde buscou-se informações diretamente no arquivo da empresa de 

todos os diários de bordo recolhidos no período de janeiro/2021 a agosto/2021. Esta coleta foi 

feita durante o período de agosto/2021 e setembro/2021.  

Para descrever o gerenciamento dos diários de bordo, foi utilizado a pesquisa de campo, 

com observações não participante no setor de transporte/logística. Estas observações foram 

realizadas nos meses de agosto/2021 e setembro/2021.  

Além das observações, foram realizadas entrevistas não estruturadas, em forma de 

conversação, onde os entrevistados puderam escolher suas respostas abertamente, e conforme 

as respostas dadas surgiam os novos questionamentos.  As entrevistas foram realizadas no mês 

de setembro/2021, com um empregado do setor de transporte/logística e com o gestor de RH. 

Cada entrevistado pôde discorrer por aproximadamente 30 minutos sobre o gerenciamento dos 

diários de bordo. As entrevistas foram gravadas com dois aparelhos celulares e posteriormente 

transcritas de forma manual.  

Para desenvolver o manual de normas e procedimentos para os empregados motoristas 

foi utilizado um esboço que a empresa já possuía. Com este esboço, foram feitas reuniões, com 

o gestor de RH, os gestores de frotas, os sócios, as advogadas e o gestores de manutenção. 

Para a implantação do sistema de telemetria veicular, foram feitas reuniões on-line via 

Teams e reuniões presenciais com os responsáveis pelo sistema de rastreador utilizado pela 

empresa (Sascar). Estas reuniões tinham como objetivo compreender o processo do registro e 

controle de jornada de trabalho via a telemetria veicular e cotação de preço pelos serviços. As 

informações coletadas foram registradas em um diário de campo. 

 

3.2.3 Critérios de análise dos dados 
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Para analisar os dados encontrados, foram utilizadas a análise documental e análise de 

conteúdo. A identificação e análise dos principais erros de preenchimento dos diários de bordo, 

foi feito por fases. A primeira fase consistiu em organizar o material coletado: 1º Passo - buscar 

no arquivo físico todas as caixas onde continham diários de bordos do ano de 2021; 2º Passo - 

segregar por nome do motorista e organizar em ordem alfabética.  

A segunda fase consistiu em transformar os dados físicos em dados digitais: 3º Passo - 

transpor os dados dos documentos físicos para o Excel; 4º Passo - categorizar estes dados em 3 

tipos: diários de bordo preenchidos corretamente, diários de bordo preenchidos incorretamente 

e diários de bordo não preenchidos; 5º Passo - gerar gráficos dos dados compilados. 

Para descrever o processo de gerenciamento dos diários de bordo, foi feito análise de 

conteúdo. Por se tratar de uma entrevista não estruturada, nesta análise buscou-se identificar 

frases que identificasse como é feito o processo em questão, partindo de uma pergunta base.  

Para desenvolver o manual de normas e procedimentos foi feito análise documental do 

esboço que a empresa já possuía e das informações coletadas nas reuniões.  

Para implantar o sistema de telemetria veicular, foi analisado os documentos enviados 

pela Sascar (taxas, funcionamento do sistema e contratos) e as informações coletadas nas 

reuniões. 

 

3.3 PLANOS DE AÇÃO 

 

Para os objetivos que precisavam ser desenvolvidos e implantados, foi necessário traçar 

um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H. Sendo este um instrumento utilizado para 

desenvolver um plano de ação claro e eficiente, pondo em prática ideias simples do dia a dia de 

uma empresa ou ações mais complexas que envolvem diversas decisões. De certa forma, é um 

checklist usado para direcionar as atividades de um projeto ou ação, reduzindo as dúvidas dos 

envolvidos (VEIGA, et al., 2013; CANDELORO, 2008). 

A sigla 5W2H refere-se a sete questionamentos que ajudarão no gerenciamento do 

projeto proposto: What? (O que?) – Que ação será executada? Who? (Quem?) – Quem irá 

executar/participar da ação? Where? (Onde?) – Onde será executada a ação? When? 

(Quando?) – Quando a ação será executada? Why? (Por que?) - Por que a ação será 

executada? How? (Como?) - Como a ação será executada? How Much? (Quanto custa?) - 

Quanto custará para executar a ação? (CANDELORO, 2008). 

Sendo assim, com o diagnóstico da situação-problema e plano de ação delimitados, deu-

se início a intervenção inovadora. 
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4 INTERVENÇÃO INOVADORA 

 

No intuito de apresentar de forma clara, optou-se por trazer tópicos conforme os objetivos 

deste trabalho. 

 

4.1 PRINCIPAIS ERROS DE PREENCHIMENTO DOS DIÁRIOS DE BORDO 

 

O modelo utilizado pela empresa para registro das informações referente a jornada de 

trabalho dos motoristas é chamado de diário de bordo. Este modelo é composto por: Uma linha 

de identificação do motorista (nome), mês e ano, uma linha para a identificação do veículo 

(placa) e frota (número marcado no veículo de acordo na ordem de aquisição/compra  

A Figura 1 apresenta a parte da frente do diário de bordo. 

 

Figura 1- Diário de bordo manual frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da empresa (2021) 

 

Este documento está dividido em sete colunas. A primeira pede informações sobre o 

início da jornada (Data, Hora de Partida, KM Inicial), as próximas cincos são os controles 

referente as paradas obrigatórias (Hora da parada, Motivo, Hora fim, Km parcial) e a última 

traz informações do fim da jornada (Início pernoite, Km final). 
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Cada diário de bordo tem espaço para 17 dias, ou seja, 17 linhas. Ao final deste espaço 

há uma legenda elencando o motivo da parada (1. Carga/Descarga/Fiscalização, 2. Descanso 

tempo de direção, 3. Refeição, 4. Abastecimento/Revisão, 5. Pernoite). Também apresenta um 

breve comunicado/alerta sobre a importância do preenchimento das informações, informativo 

sobre o horário para cumprimento da jornada (entre 06:00h e 22:00h), espaço para preencher o 

número do disco de tacógrafo, e finalmente espaço para assinatura do analista de frota e do 

motorista. Os motoristas devem preencher os diários por mês, ou seja, não incluir mais de um 

mês no mesmo diário.  

Aqui é feito menção a espaço para preencher o número do disco de tacógrafo. O tacógrafo, 

de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) é um 

equipamento que indica e registra de forma simultânea, inalterada e instantânea, a velocidade e 

a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, com este equipamento é 

possível ter um histórico do veículo. 

A figura 2 evidencia o verso do diário de bordo. 

 

Figura 2 - Diário de bordo manual verso 

 
Fonte: Acervo da empresa (2021) 

 

No verso deste diário de bordo, a empresa utilizou o espaço para solicitar informações 

sobre controle de viagem (Data, local de embarque, destino, produto, Km de embarque, KM 

descarga, peso, Cte (conhecimento transporte eletrônico), Valor frete total, limpeza de 
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carroceria) e controle de abastecimento (Data, Odômetro, Distância, Litros, Completou TQ, 

Média, Valor, Posto). 

Este é o modelo de documento utilizado pela empresa para registrar e controlar as 

jornadas de trabalho dos empregados motoristas. Desta forma, para identificar os principais 

erros de preenchimento dos diários de bordo foram analisados 632 diários entre o período de 

janeiro/2021 a agosto/2021. O Gráfico 1 explana os resultados encontrados. 

 

Gráfico 1- Diários de bordo analisados no período de janeiro/2021 a agosto/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

O Gráfico 1 apresenta as três categorias, conforme a definição do critério de análise dos 

dados, as quais foram desmembradas para permitir um melhor entendimento.  

Dentre os diários analisados, apenas 14,08% estavam preenchidos corretamente. No 

entanto, foi identificado que outras informações solicitadas no diário de bordo, como as 

assinaturas e o nº dos discos de tacógrafos não foram anotadas. Conforme explana o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2- Diários de bordo preenchidos corretamente 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021) 
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Com relação a categoria não preenchidos, foi identificado que 30,70% dos diários 

analisados não estavam preenchidas as informações com relação a jornada de trabalho e 

também não apresentavam as demais informações solicitadas, conforme o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Diários de bordo não preenchidos 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

 

Nota-se que 21,65% dos motoristas mesmo não tendo preenchido a jornada de trabalho 

assinaram o diário de bordo.  

A terceira categoria apresenta uma disparidade quanto as demais. O Gráfico 4 apresenta 

as evidências encontradas. 

 

Gráfico 4 - Diários de bordo preenchidos incorretamente 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Dentre os diários analisados esta categoria representa 55,22%, e justamente por ter maior 

representatividade buscou-se identificar os principais erros, os quais estão elencados no Gráfico 

5.  
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Gráfico 5 - Principais erros de preenchimento dos diários de bordo  

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

O principal erro está relacionado ao não preenchimento do início do pernoite, ou seja, os 

motoristas não encerraram suas jornadas de trabalho. Este erro foi constatado em 292 diários. 

Ao não encerrar a jornada de trabalho, afeta diretamente o tempo de intervalo intrajornada 

e as horas extras, ou seja, mesmo que o motorista faça apenas as 8 horas diárias prevista na Lei 

nº 13.103/2015, ao não finalizar sua jornada afirma que ainda está trabalhando por tempo maior, 

e assim, a empresa fica à mercê de processos caracterizando descumprimento com o intervalo 

obrigatório (11 horas) e com o pagamento de horas extras. 

Em segundo lugar está a falta de preenchimento das paradas, ou seja, os motoristas não 

marcaram todas as paradas obrigatórias. Este erro foi constatado em 193 diários. Seguido do 

erro de não marcação da hora início e/ou hora fim das paradas obrigatórias, ou seja, eles 

marcaram as paradas, mas não preencheram os horários corretamente. Este erro foi constatado 

em 143 diários. Sem estas marcações, não há como comprovar que os motoristas pararam para 

descanso durante a viagem, caracterizando o excesso de tempo de direção, descumprindo a Lei 

nº 13.103/2015, onde afirma que o limite máximo é de 5,5 horas rodadas ininterruptas, com 

descanso de 30 minutos.  

Em quarto lugar está o não preenchimento de todos os dias/horas para iniciar a jornada, 

ou seja, não foi anotado o início das jornadas de trabalho. Este erro foi constatado em 134 

diários. A Lei nº 13.103/2015 traz que não há horário fixo para iniciar a jornada de trabalho, 

desde que, seja respeitado os intervalos obrigatórios. Desta forma, novamente esse erro afeta 

diretamente o tempo real trabalhado pelo empregado, pois sem essa marcação não há como 

comprovar quando iniciou suas atividades.  
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Também foi identificado que em 76 diários havia rasura nas marcações, ou seja, foi 

riscado com caneta os dados informados, impossibilitando a comprovação das informações. 

Quanto ao erro de preencher dois meses no mesmo diário, este foi constatado em 25 diários. E, 

em 6 diários as anotações estavam ilegíveis, não sendo possível fazer a leitura dos dados 

informados. Além destes erros, também foram identificados que em 5 diários, os motoristas não 

descreveram o motivo da parada obrigatória. 

Após estas identificações e análises, notou-se alguns aspectos que poderiam ser 

melhorados, no intuito de facilitar os preenchimentos das informações, tais como: 

• Aumentar o tamanho das células do diário de bordo, pois a largura é de 1 cm, 

dificultando a marcação no espaço correto;  

• Retirar as informações sobre a viagem do verso do diário de bordo, ou seja, deixar esta 

ficha exclusivamente para controle de jornada, pois notou-se que a parte referente as 

informações da viagem são preenchidas e assinadas corretamente, o que provavelmente leva o 

empregado acreditar que já preencheu as informações necessárias, enquanto o lado da jornada 

fica “esquecido”. 

Assim, após a identificação dos principais erros de preenchimento dos diários de bordo 

foi necessário descrever como estava sendo feito o gerenciamento destes documentos. 

 

4.2 GERENCIAMENTO DOS DIÁRIOS DE BORDO 

 

Este objetivo visava descrever como estava sendo feito o gerenciamento dos diários de 

bordo, ou seja, entrega, recolha, controle e arquivamento. Após as observações no setor de 

transporte/logística constatou-se que dentre os 4 empregados do setor 1 em específico fazia 

mais esta função, e por isso foi selecionado para a entrevista não estruturada. 

Com as observações averiguou-se que quando o motorista sai para viajar, lhe é entregue 

alguns documentos de praxe, dentre eles o diário de bordo e o disco de tacógrafo. E quando ele 

retorna é recolhido tais documentos. Com relação ao diário de bordo, no momento da entrega, 

os questionamentos não eram em relação a jornada de trabalho e sim referente a outras 

informações que constam no verso do diário, e assim, quem entregava também não explicava 

sobre as marcações da jornada. 

Quanto a recolha, observou-se que quando o motorista chega ao balcão do setor de 

transporte/logística para prestar conta da viagem, todos os documentos são recebidos, de forma 

rápida, sendo a única conferência se o motorista assinou o diário de bordo. Após o recebimento, 

todos os documentos são colocados sobre a mesa de quem recebeu, e posteriormente separados. 
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Sendo os diários de bordo, apenas colocado em um espaço no canto de uma mesa, 

permanecendo neste lugar por semanas, até serem colocados em caixas de papelão de forma 

aleatória, sem identificação. Estas caixas são arquivadas, e não é feito nenhum tipo de relatório. 

Além das observações, para entender melhor o processo de gerenciamento deu-se 

andamento nas entrevistas nos setores de transporte/logística e RH. 

A primeira entrevista foi feita no setor de transporte/logística e a pergunta base foi para 

descrever o gerenciamento do diário de bordo, quanto a entrega, a recolha, o controle e o 

arquivamento. 

 

Quadro 3 - Depoimento do entrevistado do setor de transporte/logística 

Fator Depoimento 

“VOCÊ PODE DESCREVER O 

GERENCIAMENTO DO 

DIÁRIO DE BORDO, 

QUANTO A ENTREGA, A 

RECOLHA, O CONTROLE E 

O ARQUIVAMENTO?” 

 

Entrega: “Quando o motorista chega no balcão nós entregamos para ele, o 

diário de bordo, as ordens de carregamento e o disco de tacógrafo.” 

 

Recolha: “Aí eles viajam, ficam 30, 40 dias, quando eles retornam, eles têm 

que trazer toda essa documentação. Quando o motorista chega no balcão 

nós recolhemos os documentos completo da viagem. Os diários de bordo, 

nós chamamos de fichas, preenchidos, com as datas, as viagens que fez 

durante o mês e os horários, mas a maioria, 90% dos motoristas não 

preenchem, de cem, dois preenchem, o restante não preenche nada. Só 

preenchem a parte da viagem e da abastecida.” 

 

“Na recolha, informamos que ele não assinou e colhemos a assinatura ali 

na hora, questionamos o motivo que ele não preencheu, pede para ele 

assinar no motorista e eu assino que recebi, e daí arquiva.” 

 

Controle e arquivamento: “Então recebemos e arquivamos. Pegamos 

assinatura do motorista, antes não era, mas agora é. É arquivado numa 

caixa. Nós não mexemos nesses arquivos, só quando há um processo, 

ninguém lança nada. Quando precisa tem que procurar caixa por caixa, 

pois não sabemos onde está, demora um tempão. Nas caixas não tem 

identificação de período nem nome dos motoristas.” 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Ao fazer a identificação dos principais erros de preenchimentos dos diários comprovou-

se entre o período de janeiro/2021 a agosto/2021 que 30,70% dos diários analisados não 

estavam preenchidos. Dado este não desconhecido, uma vez que, o entrevistado afirmou que 

“90% dos motoristas não preenchem”. Outro fator importante observado e descrito na 

entrevista foi com relação ao recolhimento e arquivamento, onde não há nenhum controle e 

organização. Estas informações, de fato evidenciam que a empresa estava sendo relapsa quanto 

ao controle destes documentos, uma vez que, tinha conhecimento do que ocorria e até o 

desenvolvimento deste trabalho, não havia tomado nenhuma ação para resolver o problema. 
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Também foi questionado a ação tomada no momento da recolha ao perceber que não houve o 

preenchimento ou o preenchimento está incorreto. A resposta foi: “Nós cobramos deles, 

passamos para o RH, dependendo, se não marcou nada o RH faz uma advertência, ou conversa, 

na verdade, ele mais conversa do que faz advertência.” 

A ação tomada pela empresa era apenas advertência verbal, mas pelo percentual 

identificado de erros e de diários não preenchidos (85,92%), nota-se que este modelo de 

advertência não tinha gerado efeito, e por isso a empresa precisava mudar suas normas e 

procedimentos.  

Dentre este diálogo o entrevistado disse: “Se ele não preencher, não tem como preencher 

mais, a memos que tire do sistema o relatório de espelho de jornada e faça ele preencher.” 

Levando a outros dois questionamentos. 

 

Quadro 4 - Depoimento do entrevistado do setor de transporte/logística 

Fator Depoimento 

 

“O QUE É ESPELHO DE 

JORNADA?” 

 

 

“É um relatório do rastreador.” 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

 

Quadro 5 - Depoimento do entrevistado do setor de transporte/logística 

Fator Depoimento 

 

“SE TEM UM RELATÓRIO 

NO SISTEMA, POR QUE O 

MOTORISTA TEM QUE 

PREENCHER O DIÁRIO DE 

BORDO?” 

 

 

“Porque o diário é feito com a mão dele, com a letra dele.” 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Desta forma, nota-se que a empresa utilizava como meio de controle de jornada o 

documento chamado espelho de jornada, o qual era adquirido por meio do rastreador do 

caminhão.  No entanto, compreendia a importância de um documento preenchido pelo 

motorista, uma vez que, a legislação determina que a jornada deve ser preenchida pelo 

empregado. Além disso, o rastreador não é aceito por alguns juízes, sob. alegação de possíveis 

alterações que poderiam ser feitas pelo empregador. 

No decorrer da entrevista, também foi abordado sobre o conhecimento da legislação (Lei 

13.103/2015), uma vez que, este estudo está relacionado a questões de processos judiciais 

trabalhista. 
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Quadro 6 - Depoimento do entrevistado do setor de transporte/logística 

Fator Depoimento 

“VOCÊ TEM 

CONHECIMENTO DA LEI 

QUE REGULAMENTA A 

JORNADA DE TRABALHO?” 
 

“Eu não sei muito bem, mas o RH explica para eles, mas eles não 

entendem muito também.” 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Neste diálogo, nota-se que o indivíduo envolvido diretamente no gerenciamento dos 

diários de bordo possui pouco conhecimento sobre a importância de preencher corretamente 

tais documentos, visto que, não conhece adequadamente a legislação. Conforme afirma Cohen 

e Levinthal (1990), o conhecimento prévio sobre o que está sendo aplicado facilitaria o processo 

de aquisição de um novo conhecimento, permitindo que a empresa tenha maiores de sucesso na 

aprendizagem e aplicabilidade do mesmo.  

Trazendo para a realidade investigada, possivelmente se os indivíduos que gerenciam a 

entrega dos diários de bordo tivessem conhecimento prévio sobre a legislação, poderiam melhor 

explicar sobre a obrigatoriedade e importância deste documento, bem como no momento do 

recolhimento fazer a conferência e arquivar de forma organizada e de fácil acesso. 

Seguindo as premissas desta primeira entrevista, seguiu-se para o setor de RH, onde a 

questão base da entrevista permaneceu a mesma. 

 

Quadro 7 - Depoimento do entrevistado do setor de recursos humanos 

Fator Depoimento 

 

“VOCÊ PODE DESCREVER 

COMO É FEITO O 

GERENCIAMENTO DO 

DIÁRIO DE BORDO, 

QUANTO A ENTREGA, A 

RECOLHA, O CONTROLE E 

O ARQUIVAMENTO?” 

 

Entrega: “É entregue para eles os diários de bordo e explicado a eles como 

fazer as marcações, como que funciona o início da jornada, as paradas 

durante o dia, parada para refeição, manutenção e outras que surjam 

durante a viagem. Cada parada ele tem que fazer marcação, do início até 

o final da parada, justificando porque ele parou e término de jornada. 

Quando ele encerrar a viagem, tem que encerrar a jornada para nos 

sabermos.” 

 

Recolha: “Quem entrega, recolhe e confere os diários de bordo são o 

pessoal da logística. A conferência é feita por quem recebe.” 

 

Controle e Arquivamento: “Não é passado para o RH conferir as horas 

extras, porque isso toma tempo e não temos tempo para isso, teria que ter 

mais uma pessoa só para fazer isso, conferir no momento da recolha. Hoje 

é entregue, o pessoal não confere nada, nem assinatura, nem 

preenchimento, apenas guardam.” 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Neste diálogo, percebe-se que devido o processo ser feito de forma manual, onerava o 

tempo dispendido para controlar e gerar relatórios, e por isso, acabava não sendo feito. Como 

afirmam Milbratz, Gomes e Parisotto (2016), a empresa precisa mais que um equipamento 
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físico para manter seus recursos, ela precisa de pessoas com competência e habilidades. 

Claramente, a organização não dispunha de mão-de-obra para este processo, contribuindo para 

a falta de controle. 

Outra informação relevante refere-se ao pagamento de horas extras, conforme explana o 

entrevistado “não é passado para o RH conferir as horas extras”, “[...] pagamos horas extras 

referente aos apontamentos do rastreador.” Novamente a empresa baseava o fechamento da 

folha de salário nos relatórios de rastreador e não no diário de bordo. 

Também foi questionado quanto ao procedimento da empresa nos casos de 

preenchimento errôneo e/ou não preenchimento. 

 

Quadro 8 - Depoimento do entrevistado do setor de recursos humanos 

Fator Depoimento 

 

“SE O MOTORISTA 

ENTREGA O DIÁRIO DE 

BORDO SEM PREENCHER 

OU PREENCHIDO DE 

FORMA INCORRETA. QUAL 

É A AÇÃO TOMADA?” 

 

“Para saber se está de acordo ou não, teria que no ato da recolha comparar 

a ficha com o relatório do rastreador. No entanto, quando você olha para 

a ficha já consegue identificar se o preenchimento está errado, se tá 

marcada ou não.” 

 

“Primeiramente analisar a situação, o correto seria aplicar advertência, 

mas não é feito, por dois motivos: Primeiro - Quem manda na empresa, 

acha melhor não advertir, porque não resolveria o problema, preferem 

conversar com o motorista, mas mudar a cabeça de quem trabalha a mais 

tempo não é fácil.  Sem a advertência não tem prova nenhuma que ele não 

preencheu o diário de bordo. Legalmente o que vale é a advertência. 

Segundo - Vai ser a empresa dizendo que deu o documento para ele 

preencher e ele dizendo que não era cobrado para preencher, quando isso 

demora anos, acaba criando um histórico e a culpa fica para a empresa.” 
 
“O problema é fazer o motorista preencher se você vem de um histórico 

sem cobrar isso dele, o que eles alegam é que esqueceram de marcar.” 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Novamente é evidenciado que a empresa aplicava apenas advertência verbal. Outra frase 

relevante identificada no depoimento do entrevistado é “quem manda na empresa”, 

demonstrando como as decisões da alta administração podem impactar nas rotinas e processos 

da organização.  E, se estes não perceberem o dinamismo do ambiente, não conseguem 

promover e desenvolver as capacidades dinâmicas em sua organização (BARRALES-

MOLINA et al., 2010), desta forma, não direcionam investimentos para possíveis inovações 

(MILBRATZ; GOMES; PARISOTTO, 2016).  

Além disso, mesmo que uma informação seja reconhecida externamente, necessita da 

decisão e aprovação dos gestores para sua aplicação (TODOROVA; DURISIN, 2007).  E assim, 

um sistema ineficiente pode permanecer por longos períodos na estrutura organizacional, como 
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este caso, que necessitava impreterivelmente de uma inovação, mas ainda não tinha sido 

implantada. 

Outra frase destacada está relacionada ao histórico da organização “quando isso demora 

anos, acaba criando um histórico”. Teece, Pisano e Shuen (1997), trazem como um dos cernes 

da capacidade dinâmica a trajetória, ou seja, o caminho histórico de decisões e oportunidades 

tomadas pela empresa. Este histórico pode ser benéfico, permitindo a empresa utilizar 

conhecimentos já adquiridos e tomar decisões futuras de forma eficiente (TEECE, 2007), mas 

neste caso, o histórico está evidenciando a desatenção da empresa para com o cumprimento da 

lei, uma vez que, não controlou adequadamente por longo período a jornada de trabalho dos 

motoristas, conforme a legislação obriga, assumindo o risco sobre possíveis penalidades.  

O setor de RH é responsável juntamente com o jurídico por juntar provas para contestar 

os processos trabalhistas. Desta forma, seguindo essa premissa questionou-se sobre as provas 

que a empresa pode apresentar em seus processos trabalhistas. 

 

Quadro 9 - Depoimento do entrevistado do setor de recursos humanos 

Fator Depoimento 

 

“QUAIS AS PROVAS QUE A 

EMPRESA PODE 

APRESENTAR EM UMA 

CONSTESTAÇÃO DE 

PROCESSO 

TRABALHISTA?” 

 

 

“São três documentos de prova aceitável hoje: Holerite, rastreador, diário 

de bordo. Obrigatoriamente tem que ter no mínimo duas provas.” 

 

“O holerite só serve se não houver testemunha que prove que recebia por 

comissão. O rastreador, por mais que tenha documento do sistema dizendo 

que é válido, depende da interpretação do juiz. O diário tem validade maior 

porque está com a letra do motorista, foi ele que fez e ele que assinou, não 

houve manipulação.  

 

“A aceitação da prova depende de cada juiz. Não aceitam o tacógrafo, 

porque afirmam que é passível de alteração. O Rastreador por não ser 

preenchido pelo motorista e passível de alteração. Na Lei diz que a 

marcação deve ser feita pelo motorista.” 

 

“Se no diário estiver diferente do rastreador, o juiz considera o diário. O 

diário tem peso maior sobre o rastreador.” 

 

“Quando as verbas não estão no holerite, então entende-se que ele não 

recebeu. O motorista alega que trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, 30 

dias por mês, sem folga. Ai, monta-se um processo em cima do que ele falou. 

Nestes últimos processos, praticamente alegam que trabalhavam sobre 

regime escravo. Aí, incide todas as verbas sobre o que o motorista pede e 

se a empresa não tiver como provar, ela perde.” 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

A empresa estudada pagava seus empregados motoristas por comissão, desta forma, 

baseando-se no depoimento acima, o holerite passa ser prova refutada. As demais provas ficam 

a critério da interpretação do juiz, sendo que o diário de bordo tem maior peso, e assim, mesmo 



42 
 

sabendo destas circunstâncias a empresa ainda não controlava de maneira apropriada estes 

documentos. 

Estes depoimentos evidenciaram a urgência da implantação de um sistema que supra as 

necessidades da empresa e evite oneração nos processos trabalhistas, permitindo-a produzir 

provas fidedignas e legais que comprovem que seus empregados não trabalham em regime 

escravo. Como afirma Valeretto (2018), quanto mais abstruso o processo de uma empresa, 

maior a necessidade de instrumentos tecnológicos para alcançar a eficiência, e neste caso, uma 

ferramenta eficiente é a telemetria veicular. 

 

4.3 IMPLANTAÇÃO DA TELEMETRIA VEICULAR  

 

A Lei nº 13.103/2015 afirma que a jornada de trabalho pode ser controlada e registrada 

por sistemas e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do empregador. Desta forma, 

um sistema muito utilizado pelas empresas é o rastreador, juntamente com a telemetria veicular. 

Quanto mais complexa a logística dos clientes, maior a necessidade de ferramentas 

tecnológicas, e atualmente uma ferramenta com destaque nas empresas transportadoras que 

buscam eficiência é a telemetria (VALERETTO, 2018). 

De acordo com Ferreira, Zullino e Brianez (2018), o conceito de telemetria surgiu em 

meados dos anos de 1845, com origem na Grécia, chamada de Telemetron, onde tele refere-se 

a “remoto” e metron “medida”, definindo-a como transmissão e recepção de dados feitas de 

maneira remota, por meio de redes sem fio. 

A telemetria veicular é uma tecnologia integrada ao sistema de rastreador dos veículos, 

onde é possível identificar no globo terrestre a posição geográfica do veículo (SILVA et al., 

2021). Estes sistemas permitem que as empresas tenham informações tempestivas e rápidas, 

auxiliando no controle e monitoramento da frota. De acordo com Ballou (2007), o uso de um 

equipamento de rastreador possibilita a empresa rastrear e monitorar as ações de forma 

momentânea, facilitando a redução dos custos e a otimização do tempo, contribuindo 

diretamente para as tomadas de decisões. 

O sistema de telemetria veicular permite a empresa gerenciar diversos aspectos de sua 

frota, como controle de consumo de combustíveis, controle de manutenção (desgaste de pneus, 

programação das manutenções, manutenção preventiva), controle de velocidade (redução e 

prevenção de acidentes), controle de rotas, controle de jornada de trabalho dos motoristas, 

relatórios completos sobre todos os aspectos citados anteriormente e também “podem ser 
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criados indicadores para monitorar o nível de serviços e o comportamento do operador do 

veículo” (VALERETTO, 2018, p. 41). 

 A telemetria pode ser definida como um sistema de monitoramento, que rastreia, coleta, 

capta e transmite informações de algum equipamento inacessível para um equipamento 

acessível via softwares (FERREIRA; ZULLINO; BRIANEZ, 2018). A Figura 3 ilustra como 

funciona este processo. 

Figura 3 - Fluxo do sistema de captação de informações via telemetria veicular 

 
 Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Para os autores Ferreira, Zullino e Brianez (2018), a telemetria é composta por: 

componentes de análise, sensores, meio de comunicação dos dados, receptor e pelos softwares 

que analisarão os dados. Desta forma, na Figura 3, o veículo seria o componente a ser analisado, 

a coleta de informações feita pelo tablet seria os sensores, o meio de comunicação seria o 

satélite, que capta e transmite os dados, os quais são recebidos na empresa via computadores, 

celulares, tablets (software), que serão analisados e produzirão como resultado final os 

relatórios. Com estes relatórios a empresa estará munida de informações tempestivas e 

fidedignas. 

No decorrer da coleta de dados, constatou-se que a empresa responde neste ano de 2021 

por 11 processos trabalhistas, com valores de causas acima de R$ 100.000,00, compreendendo 

um total de R$ 4.987.737,82. Por consequência, é notório a urgência em implantar um novo 

sistema de controle de jornada de trabalho, uma vez que, se a empresa continuar sofrendo 

processos desta magnitude, pode vir decretar processo falimentar futuramente. 

E assim, após todo levantamento e análise dos dados, a alternativa encontrada para 

solucionar a situação-problema identificada neste trabalho foi a implantação de um sistema 

moderno e tecnológico chamado de telemetria veicular. Para isso, o primeiro passo foi aplicar 

o modelo 5W2H. 

 

4.3.1 Modelo 5W2H 
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Quadro 10 - 5W2H para implantação do sistema de Telemetria veicular  

5W 

What?  (O que?) 

 

Implantação da telemetria veicular para controle de jornada de trabalho 

dos motoristas 

 

Who? (Quem?) 

 

Departamentos: Transporte/logística, manutenção, RH, Diretores, 

advogadas 

 

Where? (Onde?) 

 

Alinhamento: Sala de reunião 

Execução: Painel dos caminhões 

 

When? (Quando?) 

 

Agosto/2021 a Janeiro/2022 

 

Why? (Por quê?) 

• Para não haver mais oneração de processos trabalhistas 

relacionados a jornada de trabalho; 

 

• Para cumprir com a obrigatoriedade da Lei 13.103/2015 de 

forma eficiente; 

 

• Para provar que os empregados motoristas não trabalham em 

“regime escravo”; 

 

• Para provar que paga corretamente as horas extras; 

 

• Para controlar de forma eficiente e correta a jornada de 

trabalho dos motoristas, fazendo-os a cumprirem a legislação; 

 

• Para ter informações momentâneas sobre as ações dos 

motoristas; 

 

• Para ter informações de rotas, e assim traças estratégias de 

transportes; 

 

• Para ter relatórios úteis e tempestivos sobre a jornada de 

trabalho; 

 

• Para arquivar digitalmente os relatórios. 

 

2H How? (Como?) 

 

 

• Fazer estudo evidenciando a necessidade de um novo sistema 

para coletar as informações das jornadas de trabalho dos 

motoristas; 

 

• Explanar aos diretores os resultados encontrados e as 

vantagens deste sistema; 

 

• Fazer reuniões com os departamentos de Transporte/logística, 

manutenção, RH, diretores e jurídico trabalhista; 

 

• Contratar serviço de telemetria veicular do sistema que a 

empresa já utiliza para rastrear seus veículos (Sascar); 

 

• Contratar um empregado para acompanhar e gerenciar as 

ações apontadas na telemetria; 
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How Much? (Quanto 

custa?) 

 

• Sistema de Telemetria: Atendimento Central + Pronta 

Resposta + Direcionamento Gerenciadora + Tablet + 

Inteligência embarcada + Bloqueio + SasWeb + Telemetria + 

Telemetria segundo a segundo online por 30 dias+ Buzzer: 

 

✓ Locação Tablet (unitário) = R$ 61,00 

✓ Tratamentos dos bens móveis (unitário) = R$ 66,40 

✓ Software TMS Jornada (unitário) = R$ 6,35 

✓ Software TMS Controle de Custos (unitário) = R$ 6,35 

✓ Sensor de desengate (unitário): R$ 35,00 

 

• Taxas: 

 

✓ Acionamento Indevido de Pronta resposta: R$ 900,00 

✓ Agendamento Improdutivo: R$ 101,00 

✓ Deslocamento: R$ 35,00 

✓ Localização via central: R$ 13,00 

✓ Visita nada constatado: R$ 101,00 

✓ Visita Técnica – defeito não ocasionado Sascar: R$ 

101,00 

✓ Relatório analítico de localização: R$ 129,00 

✓ Transferência de titularidade (por veículo): R$ 129,00 

✓ Retirada equipamento: R$ 600,00 

 

• Multa rescisória: 25% do valor do contrato. 

 

• Contratação empregado para acompanhar o sistema 

remotamente – R$ 4.000,00 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

  

A composição do custo fixo para a empresa do serviço de telemetria veicular é feita pela 

locação dos tablets, tratamento dos bens móveis, pelo Software TMS Jornada, pelo Software 

TMS Controle de Custos, totalizando R$ 140,10 por veículo. Para os veículos Siders há 

necessidade do sensor de desengate, sendo para estes veículos o total de R$ 175,10. Não 

estão inclusos nestes valores as taxas, que serão cobradas somente se a empresa solicitar o 

serviço. 

Taxa de Acionamento Indevido de Pronta Resposta é cobrada quando acionado o 

serviço de Pronta Resposta nos casos de: I. Suspeita; II. Roubo/furto, caso o BO não seja 

enviado à Sascar em até 30 dias do ocorrido. 

Taxa de Agendamento Improdutivo é cobrada quando o veículo estiver indisponível na 

data agendada ou quando as condições para a realização do atendimento técnico não estiverem 

adequadas (conforme informado no agendamento). 

Taxa de Deslocamento é cobrada quando há deslocamento do técnico para efetuar a 

prestação do serviço. 

Taxa de Localização Via Central é cobrada quando o cliente solicita a localização de 
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um veículo pela central de atendimento, via chat ou ligação, em vez de usar o seu próprio 

sistema. 

Taxa de Visita Nada Constatado é cobrada quando o técnico não constatar nenhum 

inconveniente em qualquer um dos itens incluídos na ordem de serviço de assistência. 

Taxa de Visita Técnica - defeito não ocasionado Sascar é cobrada quando o 

inconveniente não for ocasionado pelas soluções Sascar, nos casos de atendimentos 

Emergenciais, problemas elétricos/ mecânicos e consumo elevado de bateria. 

Taxa de Relatório analítico de localização é cobrada para emissão de relatórios via chat 

ou ligação, em vez de usar o seu próprio sistema. 

Taxa de Transferência de titularidade é cobrada quando o veículo é vendido e o 

comprador permanece com o sistema. 

Taxa de retirada equipamento é cobrada quando o veículo é vendido e não há 

transferência de titularidade. 

O faturamento/emissão de nota fiscal de Serviços ocorrerá sempre de forma antecipada 

no início de cada mês, exceto para a cobrança relacionada ao primeiro mês de vigência 

contratual em que as notas fiscais serão emitidas no mês subsequente aos serviços prestados, e 

será cobrado pro rata die, tendo como base a data de instalação dos equipamentos.  

Após delimitar o plano de ação iniciou-se o processo para implantar o sistema de 

telemetria veicular. 

A implantação do sistema realizou-se por fases, iniciando em novembro/2021. 

Fase 1 

✓ Delimitação de qual serviço da telemetria veicular a empresa contrataria: Jornada de 

Trabalho; 

✓ Assinatura do contrato, válido por 60 meses, sendo que a cada veículo incluso 

posteriormente terá contrato para 60 meses subsequente a sua inclusão; 

✓ Acesso ao Website, mediante login e senha informados pela Sascar; 

✓ Contratação de um empregado para gerenciar o processo de implantação, acompanhar 

e gerar relatórios da jornada de trabalho. 

Fase 2 

✓ Início da execução dos serviços de implantação, cuja instalação dos equipamentos 

deveria ocorrer no prazo máximo de 90 dias após a assinatura do contrato, com 

agendamento pelo menos com 7 dias de antecedência; 
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✓ Os agendamentos ocorreram semanalmente, sendo feito as instalações em Guarapuava-

PR, na concessionaria autorizada (Ingá) e em Curitiba-PR, no centro de suporte da 

própria Sascar (SATE).  

Fase 3 

✓ Treinamento para o empregado administrativo sobre a jornada de trabalho e uso do 

sistema, o qual repassou as informações aos motoristas; 

✓ Treinamento para os motoristas, feito de forma individual; 

✓ Início da utilização do sistema; 

✓ Acompanhamento diário da jornada de trabalho; 

✓ Comparativo dos dados da jornada com o sistema de rastreador, identificando possíveis 

divergência de informações; 

✓ Geração de relatórios mensais, onde é repassado ao RH para colher a assinatura do 

motorista; 

✓ Arquivamento dos relatórios assinados estão sendo feitos diretamente na pasta do 

empregado junto com os demais documentos: espelho de jornada (rastreador), relatório 

da composição do salário, disco de tacógrafo e holerite). 

Durante a implantação do sistema foram encontradas algumas dificuldades como, 

cumprir o prazo para a instalação (90 dias) e o prazo de agendamento (7 dias de antecedência), 

pois por se tratar de veículos que ficam em viagem estes prazos em algumas vezes foram 

“quebrados”, no entanto, a empresa contratada foi flexível e permitiu prolongar o prazo de 

acordo com a necessidade da empresa, desde que, avisados com antecedência, vindo a finalizar 

todas as instalações em fevereiro/2022.  

Outro fator relevante, ainda em estudo pela contratada é a integração automática do 

sistema da contratada (Sascar) com o sistema da empresa (KMM), pois mesmo produzindo os 

relatórios das jornadas de trabalho, as conferencias e os lançamentos ainda são manuais.  

A principal diferença entre os dois modelos (diários de bordo e telemetria veicular) está 

na forma de preenchimento feita pelo motorista, que passou da forma manual para forma digital 

gerando relatório detalhados e momentâneos, sem a necessidade de aguardar o motorista 

retornar da viagem para conhecer as informações de sua jornada de trabalho.  

 

4.3.2 Acesso ao sistema de telemetria veicular via tablet 

 

Como determina a Lei nº 13.103/2015 a jornada de trabalho deve ser preenchida pelo 

empregado, onde o empregador pode escolher o meio de coleta das informações. Logo, o 
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sistema de telemetria veicular deve seguir esta premissa. Desta forma, em cada caminhão foi 

instalado um tablet, equipamento fornecido pelo empregador, que será manuseado 

exclusivamente pelo empregado. 

Para tanto, a tela principal do seu sistema é composta por um login e senha exclusiva para 

cada empregado, dando veracidade e confiabilidade de que as informações ali registradas foram 

efetuadas apenas pelo motorista, não sendo possível adulteração pela empresa. A Figura 4 

apresenta a tela inicial. 

 

Figura 4 - Tela principal telemetria veicular - Sascar 

 
Fonte: Sascar (2021) 

 

Após efetuar o login no sistema, o empregado tem acesso as principais ações que deve 

preencher durante sua viagem, conforme mostra a Figura 5. 

 

Figura 5 - Tela tempo de direção – Jornada de trabalho 

 
Fonte: Sascar (2021) 
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Ao abrir o sistema somente a opção jornada estará habilitada, sendo obrigatoriamente a 

sua marcação para liberar os demais acessos. 

Em caso de extrapolar a jornada de trabalho (8 horas diárias de direção) o botão da jornada 

ficará na cor amarela, conforme apresenta a Figura 6. 

Figura 6 – Tela alerta de hora extra 

 
Fonte: Sascar (2021) 

 

 

Se o motorista não encerrar sua jornada o sistema irá gerar uma infração, indicando o 

botão da jornada na cor vermelha, conforme Figura 7. 

 

Figura 7 – Tela alerta de infração para excesso de horas extras 

 
Fonte: Sascar (2021) 
 

 

Além destes alertas, o tablet também informa sobre as paradas obrigatórias, onde com 15 

minutos de antecedência ao limite máximo permitido de direção contínua, o botão dirigindo 

ficará amarelo, conforme Figura 8. E, da mesma forma que o controle de tempo de direção, 
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caso, não seja cumprido esta obrigatoriedade o botão ficará vermelho e irá gerar infração ao 

motorista. 

 

 Figura 8 – Tela alerta de limite de direção continua 

 
 Fonte: Sascar (2021) 
 

Nas paradas obrigatórias, o motorista deve iniciar o módulo pausa por 30 minutos. 

Enquanto o modo pausa estiver ativo, a viagem estará pausada.  

O módulo de pausa, não deve ser confundido com o botão de espera, sendo que este só 

deve ser acionado quando o motorista estiver aguardando carga/descarga ou parado em 

fiscalização.  

Outro aspecto exigido pela Lei nº 13.103/2015 é o intervalor obrigatório para refeições 

de 1 hora. Desta forma, o sistema também ajuda o condutor a controlar esta marcação, conforme 

evidencia a Figura 9. 

 

Figura 9 – Tela modo de refeição ativado 

 
Fonte: Sascar (2021) 
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Após iniciar o modo refeição, a viagem será pausada, e se o motorista sair deste modo 

antes de 1 hora irá gerar uma infração. 

O botão incluir reserva é utilizado nos casos de viagens longas, onde é necessário dois 

condutores. Assim, quando ocorre a troca de condutor, é incluido o motorista reserva, não sendo 

a realidade da empresa estudada. 

Por fim, ao atingir o limite de tempo de direção o motorista deve obrigatoriamente 

encerrar sua jornada de trabalho, acionando o botão encerrar, automaticamente fazendo o logoff 

do sistema, como demonstra a Figura 10. 

 

Figura 10 - Tela encerramento de jornada 

 
Fonte: Sascar (2021) 
 

Até a adaptação deste novo modelo, a empresa ainda disponibilizará os diários de bordo 

manuais, para casos, onde não seja possível fazer a anotação no sistema digital (reinicialização 

do caminhão, desatualização sistema, pane elétrica). 

A telemetria veicular é um sistema de fácil entendimento, rápido e eficiente. Seguindo 

estas diretrizes serão mínimos os erros de preenchimento. E, desta forma, a empresa terá um 

controle eficiente da jornada de trabalho dos motoristas, com relatório fidedignos, preenchidos 

e assinados corretamente, dando veracidade a este documento, para ser utilizado como prova 

aceitável e irrefutada quando houver processo trabalhista.  

Durante as entrevistas, constatou-se nos diálogos dos entrevistados que a prática verbal 

para explicar as normas e procedimento da empresa não era suficiente, nem respeitada inclusive 

quanto a obrigatoriedade de preencher corretamente o diário de bordo para controlar as jornadas 

de trabalho. Em virtude disso, era fundamental desenvolver um documento por escrito e 

palpável, no intuito de compartilhar, esclarecer e comunicar este novo modelo de gestão, bem 

como deixá-los cientes quanto as obrigações, deveres, recomendações e procedimentos 
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exigidos pela empresa.  Então, foi desenvolvido um manual de normas e procedimentos para 

os empregados motoristas, englobando não apenas questões de jornada, mas todos os aspectos 

relacionados a esta função. 

 

4.4 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA OS EMPREGADOS 

MOTORISTAS 

 

A empresa já dispunha o esboço de um manual, o qual foi utilizado como base inicial na 

elaboração deste novo. Com este esboço em mãos, foi reunido os departamentos de 

transporte/logística, manutenção e RH, para compartilharem suas visões e opiniões, e o que 

esperavam dos empregados motoristas, contribuindo assim, diretamente para a elaboração de 

um manual eficiente e com uma linguagem compreensível para estes empregados. Também 

houve a participação dos dois sócios, com poder de decisão sobre as abordagens e de duas 

advogadas trabalhistas, as quais avaliaram legalmente o texto redigido. Para tanto, o primeiro 

passo foi aplicar o modelo 5W2H. 

 

4.4.1 Modelo 5W2H  

 

Quadro  11 - 5W2H para elaboração manual de normas e procedimentos  

5W 

What?  (O que?) 

 

Desenvolver manual de normas e procedimentos para os 

empregados motoristas 

 

Who? (Quem?) 

 

Departamentos: Transporte/logística, manutenção, RH, Diretores, 

advogadas 

 

Where? (Onde?) 

 

Sala de reunião  

 

When? (Quando?) 

 

Agosto/2021 a Janeiro/2022 

 

Why? (Por quê?) 

 

• Para comunicar, compartilhar e esclarecer fatores condizentes 

a mudança que se deseja implantar (jornada de trabalho); 

 

• Para conscientizar os empregados motoristas quanto suas 

obrigações, deveres, recomendações e procedimentos exigidos 

pela empresa; 

 

• Para provar, com documento físico, em caso de processo 

trabalhista que a empresa informou seus empregados de como 

proceder na empresa, inclusive quanto a jornada de trabalho; 

 

• Utilizar como referências para aplicação de advertência escrita; 
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2H 

How? (Como?) 

 

• Fazer reuniões com os departamentos de Transporte/logística, 

manutenção, RH, diretores e jurídico trabalhista; 

 

• Após aprovação, enviar para gráfica fazer a diagramação e arte; 

 

• Imprimir 300 exemplares, formato de livreto; 

 

• Distribuir conforme os motoristas retornem de suas viagens 

e/ou no momento da contratação, explicando-o de forma 

individual. 

 

How Much? (Quanto custa?) 

 

• Desenvolver Manual – R$ 0,00 

• Arte e Diagramação – R$ 2.050,00 

• Impressão – R$ 3.558,00  

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

4.4.2 Elaboração do manual 

 

Com o plano de ação traçado deu-se inicio a elaboração do manual, o qual foi 

desenvolvido em duas partes. A parte inicial, buscou-se fazer uma breve introdução, a qual está 

composta pelos tópicos a seguir: 

• Carta de apresentação: Neste tópico foi feito uma abordagem de cumprimento ao 

motorista, lhes dado as boas-vindas; 

• Disposições iniciais: Neste tópico foi apresentado a identificação, objetivo, 

abrangência, público-alvo para divulgação e a forma de divulgação do manual; 

• Frota: Aqui foi informado quantidade aproximada de veículos e as operações que a 

empresa presta serviço; 

• Missão, visão e valores: Neste tópico foram elencados os propósitos, onde a empresa 

almeja chegar e seus ideais; 

• Onde estamos: Nesta parte, foi evidenciado no mapa do Brasil a localização (Estado) 

das filiais e da matriz; 

E, na segunda parte apresentou-se as normas e procedimentos, conforme tópicos a 

seguir: 

1. Da conduta e apresentação pessoal: Este tópico abordou questões voltadas a 

apresentação pessoal do motorista, como a importância de manter os cuidados básicos 

de higiene pessoal e cordialidade para com as demais pessoas que fazem parte da sua 

rotina de trabalho; 
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2. Documentos: Neste tópico a abordagem foi sobre a importância da boa guarda e zelo 

dos documentos pessoais e dos documentos da empresa, bem como de mantê-los 

atualizados, entregar nas datas e de acordo com a obrigatoriedade da empresa; 

3. Comunicação: Neste tópico foi informado os telefones de contato de cada setor da 

empresa, em caso de emergências; 

4. Abastecimentos: Neste tópico foi relatado o horário para abastecimento, instruções 

para abastecimento, procedimento para emissão das notas fiscais e o dever do motorista 

em acompanhar o consumo de combustível de seu veículo; 

5. Recomendações para viagens: No tópico 5 foram abordadas algumas recomendações 

que o motorista deve conhecer antes de seguir viagem, como: 

5.1  Preparação do veículo: Informa o que deve ser feito antes de sair para viajar, como 

conferencia de óleo motor, freios, conservação das lonas, calibragem dos pneus, 

verificar o kit de sinalização, limpeza do veículo, verificar equipamentos de EPI’s e 

kit de emergência e verificar se está com todos os documentos.  

5.2  Condução do veículo: Informa que o motorista deve obedecer a legislação de 

trânsito, onde a infrações/multas oriundas de sua irresponsabilidade serão 

repassadas a ele, não é permitido desviar rotas, deve ter cuidado ao manobrar o 

veículo, é proibido dar carona para terceiros, bem como é proibido levar o veículo 

para sua residência; 

5.3 Velocidade: Informa a velocidade máxima permitida e comunica que os excessos 

são controlados pela empresa via rastreador e tacógrafo, onde os mesmos estão 

sujeitos a penalidades; 

5.4 Jornada de Trabalho: Informa as principais obrigatoriedades que devem ser 

cumpridas de acordo com a Lei nº 13.103/2015; 

5.5 Cuidados com a Carga/Descarga: Informa sobre o tratamento cordial para com as 

pessoas que fazem parte deste processo, atenção ao realizar manobras, uso de EPI’s, 

conservação e limpeza do pátio do cliente. 

6. Manutenção do veículo: Neste tópico foi descrito as normas e procedimentos sobre 

como proceder nos casos de manutenções preventiva e corretivas, trazendo como 

subtópico: 

6.1 Cuidado com os pneus: Informa sobre o uso correto dos pneus, onde a 

responsabilidade pelo bom uso é do motorista, devendo este fazer as calibragens 

recomendadas, no tempo correto e dirigir de forma a prolongar a vida útil dos mesmos. 
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7. Regulamento interno de trabalho: Neste tópico foi feito um apanhando geral sobre os 

demais aspectos que a empresa gostaria de deixar os empregados cientes, quanto seu 

regulamento interno. Para tanto, foram elencados os seguintes subtópicos: 

7.1 Relações Humanas: Informa sobre os aspectos sociais, de boa convivência, respeito 

e ética que devem ser sempre mantidos no ambiente de trabalho; 

7.2 Proibições: Ressalta veementemente as proibições no ambiente de trabalho; 

7.3 Deveres: Ressalta veementemente os deveres que a empresa espera que seja 

cumprido; 

7.4 Exames Toxicológicos: Informa sobre a obrigatoriedade da realização dos exames 

toxicológicos previstos em Lei. 

7.5 Ordem de Serviço: Além das normas e procedimentos o motorista deve executar seu 

serviço de acordo com a ordem de serviço lhe entregue na admissão. 

7.6 Do uso do Uniforme: Informa responsabilidade do motorista para o bom zelo de seu 

uniforme e que este é lhe entregue na forma de comodato; 

7.7 Uso de EPI e EPC: Informa que em obediência a NR-6 do ministério do Trabalho e 

Emprego, a empresa fornece os EPI’s e EPC’s; 

7.8 Sobre uso e conservação dos equipamentos de trabalho: Informa sobre a 

responsabilidade pelo bom uso e conservação dos equipamentos e veículo; 

7.9 Penalidades: Informa sobre as penalidades em caso de descumprimento das normas 

e procedimentos, como advertência verbal, formal, suspensão e demissão por justa 

causa; 

7.10 Disposições Gerais: Informa sobre alguns aspectos de responsabilidades por itens 

pessoais, e ressalva alguns pontos importantes. 

8. Palavras Finais: O tópico 8 finalizou o manual, deixando uma mensagem motivadora 

aos motoristas. 

Após a finalização do manual e aprovação de todos os departamentos, bem como do 

jurídico, foi enviado para diagramação e arte. Após a finalização deste processo deu-se 

andamento na impressão com as seguintes características: 

• Formato Aberto: 32x20cm 

• Formato Fechado: 16x20cm 

• Quantidade de lâminas internas: 7 sendo, 28 páginas  

• Externo: Capa 

• 4x4 cores 

• Papel Miolo: Papel Couchê 120g/m² 

• Papel Capa: Papel Couchê 180g/m² 
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• Opção com laminação fosca externa na capa 

• Grampos para acabamento 

E assim, foram impressos 300 exemplares. A distribuição foi feita pelo setor de RH, no 

momento em que estão assinando a folha de pagamento e no momento de contratação. O RH 

procede com a leitura do manual e explicações de forma individual, no intuito de sanar possíveis 

dúvidas. Também informa ao motorista que ele pode dar sugestão de melhoria, as quais serão 

analisadas na revisão do manual.  

Sendo assim, a implantação do sistema de telemetria veicular e o desenvolvimento do 

manual podem ser definidas como uma inovação para a empresa, uma vez que, mudou sua 

forma de gestão e seus processos. Balli et al. (2020), afirmam que o propósito de todas as 

atividades de inovação é melhorar o desempenho da organização. Desta forma, estas buscam 

desenvolver ou implantar novos produtos e/ou novas técnicas, fazendo mudanças na estrutura 

empresarial.  

As inovações são técnicas que não foram usadas anteriormente pela organização, que 

visam resultados estratégicos (SANTOS, 2019).  Corroborando Morais et al. (2020), afirmam 

que as inovações se tornaram extremamente relevantes para o desenvolvimento de um negócio, 

deixando de ser aquele item a mais nos processos de gestão, permitindo as organizações mais 

eficiência, competitividade e lucratividade. Logo, a telemetria veicular, bem como o manual 

são sistemas inovadores, servindo como elementos essenciais no desenvolvimento da empresa, 

possibilitando decisões e ações mais assertivas, atingindo um nível mais elevado de eficiência. 

 

5 CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA OU SOCIAL 

 

 Após os levantamentos e análises, pode-se afirmar que a empresa necessitava 

impreterivelmente de uma intervenção inovadora. Ficou evidente que o sistema anterior não 

comportava a demanda exigida pela empresa, uma vez que, 85,92% dos diários analisados não 

estavam de acordo com o exigido pela Lei nº 13.103/2015. 

Além dos erros de preenchimento, também se constatou que o gerenciamento sobre a 

entrega, recolha, controle e arquivamento destes documentos eram incapazes de proporcionar 

a empresa relatórios confiáveis e fidedignos que pudessem ser utilizados como prova nos 

processos trabalhistas. 

Também notou-se que a empresa optava por comunicar suas normas e procedimentos, 

como os deveres e as obrigações de forma verbal, a qual era ignorada pelos receptores. Portanto, 

se tornou indispensável, desenvolver um documento escrito e palpável, que explicassem estes 
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aspectos, e que servisse de base para provar que o empregado tem conhecimento daquilo que 

está sendo exigido pelo empregador, não sendo permitido fingir insciência. 

Este trabalho permitiu identificar que a empresa está aberta a inovações, e que possui 

característica das capacidades dinâmicas de inovação e absorção, uma vez que, foi possível 

cumprir com o objetivo técnico proposto de implantar do sistema de telemetria veicular para 

auxiliar no registro e controle de jornada de trabalho dos empregados motoristas.  

Foi reconhecido valor de informações, as quais foram consideradas valiosas, foi adquirido 

e obtido conhecimentos externos que foram aplicados nas operações da empresa, foi assimilado 

estes novas informações e conhecimentos, transformando-os em um novo conhecimento, o qual 

foi aplicado na empresa como um processo de inovação. Como afirma Tidd, Besant e Pavitt, 

(2003), para alcançar à inovação, é imprescindível passar pelo processo de absorção. 

Foram utilizadas práticas de aprendizagem, pesquisado, analisado e explorado esta nova 

oportunidade de implantar um modelo novo de gestão no controle da jornada de trabalho dos 

motoristas, levando em consideração que este processo é exclusivo para sua estrutura. Os 

gestores também foram cruciais para a implantação desta inovação. 

E assim, finalmente a empresa está conseguindo cumprir com a Lei  nº 13.103/2015 e, se 

desenvolver esta inovação com eficiência, sobreviverá aos processos trabalhistas futuros, 

mantendo a empresa ativa, visto que,   a sobrevivência de uma empresa vai além de mudanças 

e de uma boa execução das rotinas, é preciso ter habilidade para identificar as oportunidades e 

entender onde devem ser aplicados os recursos, visando manter um desenvolvimento contínuo 

e evolucionário (MILBRATZ; GOMES; PARISOTTO, 2016).  

Além do controle de jornada, a empresa poderá utilizar o sistema de telemetria veicular 

para controlar outros fatores relacionados a sua frota, como consumo de combustível, controle 

de manutenção, estabelecimento de parâmetros para controlar a velocidade e traçar as melhores 

rotas. Desta forma, recomenda-se então, que a empresa mantenha um empregado exclusivo para 

gerenciar o sistema de telemetria veicular, não apenas para o controle da jornada de trabalho 

dos motoristas, mas para controlar todos os demais serviços que o sistema permite utilizar, 

viabilizando a continuidade prática e eficiente do que foi desenvolvido neste trabalho. 

Este trabalho também pode ser usado por empresas que desejam implantar essa inovação, 

evidenciando que mesmo em situações difíceis, se a empresa possuir capacidade dinâmica de 

inovação e absorção conseguirá reconfigurar suas competências internas e externas, 

melhorando seu desempenho, aumentando seu nível de eficiência, basta reconhecer o valor de 

uma oportunidade, adquirir conhecimento, assimilá-lo e transformá-lo em um novo 

conhecimento necessário para inovar seu modo de gestão. 

https://www.sinonimos.com.br/insciencia/
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Para o âmbito acadêmico, este trabalho serve para estudos na linha de inovação voltados 

a trabalhos técnicos, que visam solucionar uma situação-problema encontrada nas empresas. E, 

como sugestões para trabalhos técnicos futuros recomenda-se analisar como esta inovação 

impactou a organização com relação aos processos trabalhistas dos próximos anos e fazer 

estudo com os empregados motoristas no intuito de analisar a satisfação com esse novo sistema.  
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