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BRUNETTI, M. L. A qualidade de vida no trabalho do motorista e as relações de trabalho 
sob a perspectiva da regulamentação da profissão: Um estudo de caso em uma empresa 
transportadora de combustíveis. Programa de Pós-Graduação em Administração. 
UNICENTRO, 2016. 

RESUMO 

A proposta deste estudo foi investigar a temática qualidade de vida no trabalho de motoristas 
em uma empresa transportadora de combustíveis a partir do advento da regulamentação da 
profissão dos motoristas. A dissertação aborda o tema na linha de pesquisa em estratégia ao 
considerar que o equilíbrio entre interesses da organização e dos indivíduos que nela trabalham 
é um instrumento importante que garante a eficácia e produtividade ao mesmo tempo em que 
atende as necessidades dos trabalhadores. Buscou-se entender como se dão as relações de 
trabalho e a QVT entre os motoristas e a empresa após a regulamentação da profissão e qual é 
a percepção dos atores principais sobre as mudanças instituídas no exercício da profissão, bem 
como conhecer os níveis de satisfação da categoria com a QVT. Dessa forma, o objetivo deste 
estudo foi analisar as normas estabelecidas na regulamentação da profissão do motorista e a 
consequência da sua implementação nos níveis de satisfação da QVT e nas relações de trabalho 
dos motoristas profissionais com as empresas de transporte rodoviário de cargas. Trata-se de 
pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa cujo método utilizado foi o 
estudo de caso único aplicado em uma transportadora de combustíveis. Para a porção 
quantitativa do estudo, utilizou-se de questionário tipo likert de seis pontos, com formato 
semiestruturado desenvolvido a partir do modelo de avaliação da QVT proposto por Walton 
(1973). A pesquisa foi disponibilizada para todos os motoristas empregados na organização, 
totalizando 202 possíveis participantes, resultando em 152 considerados válidos sendo que 
destes, 20 foram utilizados no teste piloto realizado para avaliação do instrumento 
desenvolvido. Para a porção qualitativa, foi realizada entrevista com dois motoristas e dois 
gestores com a intenção de investigar a visão dos gestores da empresa e dos motoristas em 
relação às mudanças no ambiente organizacional e como as relações de trabalho e a QVT foram 
afetadas pela regulamentação da profissão, servindo também como suporte para triangulação 
com a porção quantitativa. Para tratamento dos dados qualitativos, foi aplicada a técnica de 
análise de conteúdo. Os dados quantitativos foram submetidos a tratamento estatístico 
utilizando o pacote estatístico SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences). Para 
verificação e avaliação dos dados utilizou-se das medidas de tendência central, de dispersão de 
confiabilidade da escala por meio do valor de Alfa de Cronbach e da análise fatorial. De acordo 
com os dados produzidos pelo estudo, de forma geral, percebe-se que a organização apresenta 
características positivas que favorecem à QVT. Os achados mostraram um índice de satisfação 
superior a 70% na grande maioria dos fatores do modelo de avaliação da QVT proposto por 
Walton (1973). Foi possível observar que a regulamentação da profissão abrangeu 
principalmente os fatores: a) Remuneração justa e adequada; b) Condições de trabalho e c) 
Trabalho e espaço total de vida onde os resultados encontrados mostram um nível de satisfação 
superior a 75%. Ficou claro que a regulamentação da profissão interferiu de forma positiva na 
organização da rotina de trabalho dos motoristas e consequentemente na QVT. A precarização 
do trabalho antes percebida em estudos anteriores não foi observada neste estudo. 
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BRUNETTI, M. L. The quality of working life of the driver and labor relations from the 
perspective of the profession regulation: A case study on a fuel carrier. Graduate Program in 
Management. UNICENTRO, 2016. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study was to investigate the quality of working life of drivers in a fuel 
transportation company from the advent of the regulation of the driver profession. This work 
approaches the subject-matter in the Research line of strategy when considering the balance 
between interests of the organization and individuals who work is an important tool ensuring 
the efficiency and productivity while serving the needs of workers. We sought to understand 
how work relationships  and QWL take place between the drivers and the company after the 
regulation of the profession, and what is the perception of the main actors on the changes 
introduced in the profession as well as knowing the levels of satisfaction category with QWL. 
Thus, the aim of this study was to analyze the rules established in the regulations of the driver 
profession and the result of its implementation in the levels of satisfaction of QWL and in 
working relationships between professional drivers and road transport companies. This is a 
descriptive study, with qualitative and quantitative approach whose method was the only case 
study applied in a fuel transportation company. For the quantitative portion of the study, we 
used a questionnaire of Likert six-points escale, with semi-structured format developed from 
the evaluation model of QWL proposed by Walton (1973). The survey was made available to 
all drivers employed in the organization, totaling 202 possible participants, resulting in 152 
considered valid. Of these, 20 were used in the  pilot study conducted to evaluate the instrument 
developed. For the qualitative portion, we interviewed two drivers and two managers with the 
intention of investigating the vision of the company's managers and drivers about the changes 
in the organizational environment and how relationships work and QWL were affected by the 
regulation of the profession. It also serves as a support for triangulation with the quantitative 
portion. For treatment of qualitative data the technique of content analysis was applied . 
Quantitative data were analyzed statistically using the statistical package SPSS® (Statistical 
Package for Social Sciences). For verification and evaluation of data we used the central 
tendency, the scale reliability dispersion through the value of Cronbach's alpha and factor 
analysis measures. According to data produced by the study, in general, it is clear that the 
organization has positive characteristics that favor the QWL. The findings showed a satisfaction  
index higher than 70% in most valuation model factors of QWL proposed by Walton (1973). It 
was observed that the regulation of the profession mainly covered the following factors: a) fair 
and adequate remuneration; b) working conditions; and c) Work and total life space, for which 
the results show a level of satisfaction higher than 75%. It was clear that the regulation of the 
profession interfered positively in the organization of work routine of drivers and therefore in 
the QWL. The precariousness of work before perceived in previous studies was not observed 
in this study. 
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BRUNETTI, M. L. de la calidad de vida en el trabajo del conductor y de las relaciones de 
trabajo bajo la perspectiva de la regulación de la profesión: un estudio de caso en un portador 
de combustibles. Programa de Postgrado en Administración. UNICENTRO, 2016. 

RESUMEN 

El propósito de este estudio fue investigar la cuestión de la calidad de vida de los conductores 
que trabajan en una compañía de transporte de combustible por carretera desde el advenimiento 
de la regulación de la profesión de los conductores. La la disertación aborda el tema en la línea 
de investigación estratégica cuando se considera que el equilibrio entre los intereses de la 
organización y las personas que trabajan allí es una importante herramienta de garantizar la 
eficiencia y la productividad, mientras atienden las necesidades de los trabajadores. Él trató de 
comprender cómo funcionan las relaciones y la CVL entre los conductores y la compañía 
después de la regulación de la profesión, y cuál es la percepción de los principales actores de 
los cambios introducidos en la profesión y conocer el nivel de satisfacción de este categoría con 
QVT. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar las normas establecidas en el 
reglamento de la profesión del conductor y el resultado de su aplicación en los niveles de 
satisfacción de CVL y las relaciones de trabajo de los conductores profesionales con empresas 
de transporte por carretera de cargas. Se trata de un estudio descriptivo, con enfoque cualitativo 
y cuantitativo cuyo método era el estudio de caso único aplicado en una  compañía de transporte 
de combustible. Para la parte cuantitativa del estudio, hemos utilizado un cuestionario tipo 
Likert de seis puntos, con el formato semi-estructurado desarrollado a partir del modelo de 
evaluación de QVT propuesto por Walton (1973). El estudio fue puesto a disposición de todos 
los conductores empleados en la organización, por un total de 202 posibles participantes, lo que 
resulta en 152 considerados válidos. De éstos, 20 se utilizaron en la prueba piloto llevado a 
cabo para evaluar el instrumento desarrollado. Para la parte cualitativa, se entrevistó a dos 
conductores y dos gestores con la intención de investigar la visión de los gestores y conductores 
de la compañía acerca de los cambios en el entorno de la organización y cómo las relaciones de 
trabajo y QVT se vieron afectados por la regulación de la profesión. Este método también sirve 
como soporte para la triangulación con la parte cuantitativa. Para el tratamiento de los datos 
cualitativos se aplicó la técnica de análisis de contenido. Los datos cuantitativos se analizaron 
estadísticamente mediante el paquete estadístico SPSS® (Statistical Package for the Social 
Sciences). Para la verificación y evaluación de los datos se utilizaron las medidas de tendencia 
central; la dispersión de fiabilidad de la escala a través del valor de Alfa de Cronbachy; y el 
análisis factorial. Según los datos producidos por el estudio, en general, está claro que la 
organización tiene características positivas que favorecen la QWL. Los resultados mostraron 
un índice de satisfacción mayor que 70% en la mayoría de los factores del modelo evaluación 
de CVL propuestos por Walton (1973). Se observó que la regulación de la profesión cubierto 
principalmente los siguientes factores: a) una remuneración justa y adecuada; b) las condiciones 
de trabajo y c) El trabajo y el espacio de vida total, para los que los resultados muestran un nivel 
de satisfacción mayor que 75%. Está claro que la regulación de la profesión interfirió 
positivamente en la organización de la rutina de trabajo de los conductores y, por tanto, en el 
CVL. La precariedad del trabajo antes de que se percibe en los estudios anteriores no se observó 
en este estudio. 
 
 
Palabras clave: QVT; reglamentos; conductor; Ley 12.619 / 2012. 
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão envoltas em grandes e aceleradas mudanças, tais como a 

constante busca por melhores resultados e o acirramento da competitividade que produzem 

diferentes tipos de precarização do trabalho, repercutindo na qualidade de vida no trabalho - 

QVT e consequentemente na qualidade de vida do indivíduo fora da organização. 

Diante disso, o maior desafio dos gestores está em manter a eficiência e a eficácia 

organizacional e ao mesmo tempo manter o trabalhador satisfeito e motivado com trabalho, 

reconhecendo nestes a importância do capital humano para obtenção de vantagem competitiva 

(PINTO, 2013). 

Independentemente da atividade é necessário a integração entre a organização, o 

trabalhador e o ambiente social em que estes estão inseridos. O motorista profissional tem um 

papel primordial no desenvolvimento do país, pois cabe a ele transportar mercadorias de um 

lugar a outro, garantindo a integridade da carga e contribuindo para o crescimento econômico 

do país (SIMMONDS, 2012). 

Um dos alicerces logísticos da cadeia produtiva de um país está no transporte, quer 

seja dos insumos necessários para a indústria e para agricultura ou sendo o elo entre produtores 

e consumidores (OLIVEIRA, 2012; SIMMONDS, 2012; PEREIRA, 2006). A necessidade de 

se transportar bens e insumos para as mais diversas regiões do imenso território brasileiro faz 

do transporte a atividade chave para o sucesso das empresas sendo um dos principais agentes 

indutores de riqueza da economia brasileira, que favorece o intercâmbio de produtos, gera 

empregos e promove o desenvolvimento do país (SILVA, 2014; SWERTS, 2013).  

Os serviços de transportes sempre estiveram atrelados à indústria e à agricultura e o 

escoamento de produção para os mercados internos e externos passam necessariamente por 

algum tipo de modal, seja ele rodoviário, ferroviário, marítimo (aquaviário) ou aeroviário 

(OLIVEIRA, 2012).  

Dados da Confederação Nacional do Transporte – CNT (2015) mostram que a matriz 

de transporte de cargas brasileira é apoiada basicamente no modal rodoviário. A pesquisa 

aponta que 61,1% das cargas movimentadas pelo país, utilizam de alguma forma o transporte 

rodoviário, seja para levar os produtos ao destino final ou servindo de conexão com os demais 

modais de transportes (GIROTTO, 2014; DIEESE, 2012). 

A frota de veículos dedicada ao transporte de cargas no país em abril de 2015 segundo 

dados da Agencia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT somavam 2.271.386 veículos, 
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envolvendo 850 mil motoristas autônomos e mais de 174 mil empresas que empregam mais de 

1,2 milhão de pessoas entre motoristas e funcionários administrativos (ANTT, 2015).  

O motorista profissional é a peça principal deste sistema. É ele o responsável por 

conduzir a imensa frota de veículos de carga transportando os mais diversos tipos de produtos 

pelo país afora. A importância deste profissional para a economia brasileira só foi realmente 

percebida pela sociedade no final dos anos 1990 quando a categoria entrou em greve nacional.  

A greve deflagrada em 1999 ficou conhecida como uma das mais expressivas no setor 

de transportes, por ter conseguido a mobilização de caminhoneiros em todo o país, 

congestionando vias, comprometendo o abastecimento de produtos e impactando em toda a 

sociedade (BOARETTO, 2013; KAPRON, 2012; SANTOS, 2007; ROSA, 2006). 

Este movimento grevista ocorreu entre os dias 27 e 30 de julho de 1999 e o impacto 

destes três dias parados foi suficiente para afetar a balança comercial do país com a interrupção 

na exportação de soja e de frango. Outras repercussões foram sentidas pela sociedade com o 

aumento no preço dos produtos agrícolas que chegaram a subir 80% nos grandes centros, 

provocados pela escassez de produtos no supermercado (SANTOS, 2007; KAPRON, 2012). 

Recentemente, em menor escala, as paralisações ocorridas no mês de fevereiro de 

2015, onde grande parte dos profissionais parou e bloqueou rodovias voltaram a tumultuar a 

economia desabastecendo as indústrias e o comércio e causando um grande transtorno à 

sociedade (BRASIL, 2015a; FAEP, 2015; FIERGS, 2015). 

Percebe-se que os motoristas profissionais têm no exercício da sua profissão a 

engrenagem que move a cadeia produtiva brasileira, no entanto, apesar da sua importância no 

cenário econômico nacional, a profissão do motorista foi regulamentada somente em abril de 

2012 por meio da promulgação da Lei 12.619, refletindo em direitos e obrigações para todos os 

envolvidos com o transporte rodoviário (DONIAK, 2014).  

A regulamentação é fruto de diversas reivindicações da categoria de trabalhadores para 

que a profissão fosse reconhecida e regulamentada. O texto promulgado em abril de 2012 foi 

mediado pelo Ministério Público do Trabalho e contou com a participação de sindicatos, 

empresários e do governo federal e veio regular a complexa e multifacetada profissão do 

motorista profissional (BOARETTO, 2013; MORAES, 2012). 

O principal objetivo da lei aos motoristas empregados e autônomos foi estabelecer 

meios que permitam fiscalizar a jornada de trabalho igual a qualquer outro trabalhador no 

Brasil, traçando balizas para a proteção da saúde e segurança laboral para esses trabalhadores 

(DONIAK, 2014; BRASIL, 2012b). 
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Masson (2009) em seu estudo sobre fadiga e capacidade para o trabalho dos motoristas 

de caminhão, observou que a figura do motorista como recurso humano e mão de obra nas 

atividades do setor era um elemento esquecido e as relações de trabalho não evoluíram 

concomitantemente com o desenvolvimento. A regulamentação da profissão veio suprir essa 

“lacuna” com novas diretrizes que passaram a nortear a profissão resultando na melhoria da 

QVT destes profissionais. 

A ausência de regras estabelecidas para o exercício dessa profissão permitia que tanto 

o empregador quanto o embarcador de mercadorias utilizassem como estratégia de gestão as 

excessivas jornadas de trabalho do motorista em busca de aumento da produtividade, sem se 

preocupar com a segurança das estradas e a saúde do profissional, resultando numa grande 

sonegação de direitos trabalhistas prejudicando os profissionais e a sociedade como um todo 

(BOARETTO, 2013; DONIAK, 2014).  

Se por um lado a lei procurou humanizar a labuta desta classe de trabalhadores, por 

outro confrontou com os interesses empresariais, impactando diretamente ou indiretamente nas 

relações de trabalho das empresas e nos custos de produção, por meio das novas regras 

estabelecidas. Por esta razão, desde a sua aprovação, a lei sofreu críticas pela inviabilidade da 

aplicação de algumas propostas estabelecidas inicialmente e pelo grande impacto no setor 

produtivo do país (MORAES, 2012).  

Em 2013 iniciou no congresso nacional o trâmite de um projeto para alteração de 

alguns pontos que deixam a lei mais flexível, atendendo uma demanda tanto da classe 

trabalhadora quanto da classe empresarial. As paralisações ocorridas em fevereiro de 2015 

colocaram o governo sob pressão e os parlamentares aprovaram a nova versão da lei que foi 

sancionada pela presidente Dilma Rousseff por meio da lei 13.103 de 03 de março de 2015. As 

alterações aprovadas dizem respeito principalmente a artigos da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT e do Código de Transito Brasileiro - CTB, destacando assuntos referentes à 

jornada de trabalho, horas extras e intervalos intrajornada e entre jornadas (MORAES, 2012). 

As modificações do cenário produziram uma abordagem diferenciada no que diz 

respeito à QVT dos motoristas profissionais, apontando para uma valorização de fatores 

inerentes ao ser humano. Além disso, resultaram em um grande desafio aos gestores para 

adequar as estratégias da organização às mudanças que ocorreram no segmento, sem perder a 

competitividade.  

Nesse sentido, Porter (1985, 1986) explica que o êxito organizacional está diretamente 

relacionado com o posicionamento da empresa diante das ameaças e oportunidades do ambiente 

no qual está inserida. Assim a rápida adaptação ao novo ambiente torna-se um importante 
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diferencial para o sucesso da organização. Barney (2007), na perspectiva da visão baseada em 

recursos – VBR, aponta que os recursos humanos devido à sua intangibilidade têm grande 

potencial para gerar vantagem competitiva sustentável às empresas. Assim, a conciliação dos 

interesses dos indivíduos e das organizações, ao mesmo tempo em que melhora a satisfação do 

trabalhador, melhora a produtividade da empresa, possibilitando uma vantagem competitiva 

sobre os concorrentes (FERNANDES, 1996). 

Albuquerque (2013) observa que no atual contexto organizacional é visível a busca 

por melhores resultados através das pessoas envolvidas no processo, dessa forma elas deixam 

de ser vistas apenas como meros trabalhadores para serem abordadas como parte da estratégia 

empresarial. Para o autor, o sucesso da organização está relacionado a um ambiente 

organizacional agradável com pessoas comprometidas, motivadas, com a autoestima elevada, 

que proporcionem à organização níveis de desempenho satisfatórios e maior eficácia nos 

processos e consequentemente melhor resultado financeiro.  

Considerando a importância das pessoas na organização as empresas de transporte 

rodoviário de cargas, tem no profissional que exerce a função do motorista de caminhão um 

dos principais elementos na formação da sua estratégia de negócios. Assim, desenvolver 

programas que melhorem a QVT pode ser uma importante ferramenta na busca por melhores 

resultados. 

O termo QVT é historicamente atribuído a Eric Trist e seus colaboradores na década 

de 1950. Para ele, esse termo servia para designar experiências calcadas na relação indivíduo-

trabalho-organização, com o objetivo de tornar a vida dos trabalhadores menos sofrida 

(FERNANDES, 1996). Desde então, diferentes concepções têm sido apresentadas nos estudos 

sobre QVT. Nadler e Lawer (1983) consideram que a QVT passou por várias fases desde Eric 

Trist. Os autores apontam que entre 1959 e 1972 a QVT era tratada apenas como uma variável 

onde se investigava a reação do indivíduo ao trabalho. Depois disso, no início dos anos 1970, 

passou a ser tratada como uma abordagem onde tinha como foco o indivíduo antes do resultado 

organizacional ao mesmo tempo em que tendia a apresentar melhorias ao empregado e ao 

empregador. Entre os anos 1979 e 1983 os autores consideravam a QVT como uma panaceia 

contra a competição estrangeira, baixas taxas de produtividade e outros problemas 

organizacionais e imaginavam no futuro a QVT apenas como um modismo passageiro. 

Em estudo mais recente Pinto, Paula e Vilas Boas (2012) observam que a QVT não se 

configurou como um modismo, mas passou a ser adotada pelas organizações como uma 

estratégia visando à melhoria das condições para o trabalhador e atuando como uma nova 

competência do gestor frente a um novo perfil organizacional e de mercado. 
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Silva, Furtado e Zanini (2015) explicam que tanto a organização quanto os 

trabalhadores têm muito a ganhar quando a organização investe em QVT. Para os autores 

quanto maior for a instrução, a estabilidade social, a afetiva, a saúde e até a moralidade de seus 

agentes, maior será o resultado da organização. Os autores comentam ainda que a QVT 

proporciona maior participação dos colaboradores compondo um ambiente de integração com 

superiores, supervisores e colegas de trabalho que visa dois aspectos importantes: o bem-estar 

do trabalhador e a eficácia organizacional. 

 De acordo com Dutra (2008) a QVT estimula a motivação, a satisfação, a autoestima 

e a produtividade do trabalhador, considerando aspectos sobre as condições físicas, jornadas de 

trabalho, crescimento profissional e relevância social no trabalho, estabelecendo valores 

humanos no ambiente organizacional.  

O interesse pela QVT está presente em organizações de vários países. Rodrigues 

(2011) comenta que a filosofia e os métodos que buscam uma maior satisfação do indivíduo no 

trabalho vêm sendo institucionalizados em diversas organizações em países como França, 

Suécia, Noruega, Holanda, Itália, Inglaterra, Hungria, Canadá, México e Índia. Santos (2014) 

comenta que a atenção para com a QVT busca resgatar a humanização do ambiente 

organizacional e tem se tornando um importante campo de estudos para pesquisadores 

interessados em explorar as condições globais do local onde se realiza o trabalho. 

 Considerando este contexto, esta dissertação propõe um estudo que aborda a 

regulamentação da profissão do motorista e sua interação com a QVT e as relações de trabalho 

das empresas de transporte rodoviário de cargas e com o exercício da profissão dos motoristas.  

1.1 Problema de pesquisa 

A regulamentação da profissão do motorista provocou efeito cascata em várias esferas 

do ambiente produtivo do país. Ao mesmo tempo em que humanizou a profissão do motorista 

profissional, estabelecendo regras e igualando as normas de labuta às demais profissões 

existentes no mercado, gerou um descontentamento por parte de empresários e embarcadores 

de mercadorias devido ao aumento nos custos e redução das receitas, provocados 

principalmente pela redução da jornada destes trabalhadores (DONIAK, 2014). 

O desgaste deste trabalhador devido à excessiva carga de trabalho é apontado como 

uma das principais causas de acidentes nas estradas brasileiras (SIMMONDS, 2012). Um 

estudo realizado por Souza, Paiva e Reimão (2005), com 260 motoristas de caminhão no estado 
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do Mato Grosso do Sul apontou que 43,2% dos motoristas dirigiam mais de 16 horas e dormiam 

menos de cinco horas por dia e destes 13,1% estiveram envolvidos em acidentes de trânsito.  

 Oliveira (2012), mostra em seu estudo que a jornada de trabalho do motorista 

profissional aumentou dos anos 1980 para os anos 1990 de 12 para 15 horas diárias de trabalho. 

A autora destaca ainda o alto número de acidentes envolvendo veículos de carga nas estradas 

brasileiras. 

A excessiva jornada de trabalho desta classe e sua correlação com o envolvimento 

destes profissionais com acidentes de trânsito foram observados por vários autores como 

Nascimento (2003), Teixeira (2005); Santos (2007), Masson (2009), Masson; Monteiro (2010); 

Lima (2012), Huertas (2013), Girotto (2014). 

Ao mesmo tempo em que as normas estabelecidas na lei buscam melhorar esse cenário, 

alteram significativamente as relações de trabalho deste profissional com o empregador. Regras 

como intervalo intrajornada, intervalo entre jornadas, horas extras e horas de espera que foram 

estabelecidas pela regulamentação nunca foram computadas nos custos das empresas e isso 

logicamente tem um impacto significativo nas estratégias dos negócios (DONIAK, 2014).  

A inibição da prática de sonegação dos direitos trabalhistas da classe que foi 

indevidamente embutida nos custos empresariais até a regulamentação da profissão do 

motorista em abril de 2012, obrigou os empresários a buscar novas estratégias de gestão para 

ajustar o orçamento às novas regras sem perder a competitividade. (DONIAK, 2014; 

BOARETTO, 2013).   

Para se adequar à regulamentação, os empresários das transportadoras de cargas se 

viram obrigados a aumentar sua frota para atender a mesma demanda de serviços e 

consequentemente foram obrigados a contratar mais mão de obra, aumentado 

consideravelmente seus custos operacionais (MORAES, 2012). 

Em contrapartida, a valorização do profissional e a melhoria na QVT provocada pela 

regulamentação da profissão pode ser um fator importante na busca por melhores resultados na 

organização. Símmonds (2012) comenta que muitos empresários estão percebendo que 

melhorar a vida de seus funcionários torna a empresa mais saudável, competitiva e produtiva. 

Oliveira (2008) complementa observando que a QVT se apoia em dois aspectos: o bem-estar 

do trabalhador e a eficiência organizacional. 

Assim, este estudo busca analisar a QVT e as relações de trabalho do motorista 

profissional com a empresa de transporte de cargas sob a égide da regulamentação da profissão. 

Toma-se como pressuposto que todas as classes trabalhadoras estão sujeitas a múltiplas 

determinações, tanto governamental quanto empresarial. Assim, quando há alterações nas 
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variáveis externas (governo) há interferências significativas nas variáveis internas (empresa), 

provocando mudanças nas relações de trabalho e consequentemente na QVT.  

Duas questões básicas nortearam este estudo: 

a) Como se dão as relações de trabalho e a QVT entre os motoristas e as empresas 

após a implementação da regulamentação da profissão? 

b) Qual é a percepção dos motoristas profissionais sobre as mudanças instituídas com 

a regulamentação da sua profissão e os níveis de satisfação com a QVT. 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar as normas estabelecidas na regulamentação da profissão do motorista e a 

consequência da sua implementação nos níveis de satisfação da QVT e nas relações de trabalho 

dos motoristas profissionais com as empresas de transporte rodoviário de cargas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a. Identificar o transporte rodoviário de cargas no Brasil, a profissão do motorista e o 

ambiente onde estes estão inseridos; 

b. Analisar as relações de trabalho e as estratégias de gestão da QVT da empresa sob 

a égide da regulamentação da profissão; 

c. Avaliar o reflexo das diretrizes estabelecidas na regulamentação da profissão nos 

níveis de satisfação com a QVT a partir da ótica dos protagonistas. 

1.3  Justificativa 

O segmento do transporte rodoviário de cargas tem sido tema de diversos estudos 

realizados no Brasil e no mundo e independentemente do país onde está sendo realizado, o 

estudo do setor remete a uma vertente de grande importância: o exercício da profissão do 

motorista (SÍMMONDS, 2012).  

Assim como acontece no Brasil, os estudos realizados em países como Holanda (VAN 

DER BEEK; MEIJMAN; FRINGS, 1995), Israel (EHRLICH; FRIEDMAN; RICHTER, 2005), 

Argentina (PEREZ-CHADA et al. 2005) e Estados Unidos (MTOI; MOSES; SANDO, 2013) 

apresentam como principal característica da profissão, a excessiva jornada de trabalho e o pouco 
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tempo para descanso. Os resultados encontrados nestes estudos mostram que em todos os países 

a carga horária suportada por estes profissionais é superior a 10 horas por dia e em alguns casos 

chega a 16 horas mesmo existindo leis que norteiam o exercício da profissão e limitam o tempo 

de direção. Outro ponto em comum nos estudos é que esses dois fatores são citados como as 

principais causas de acidentes envolvendo estes profissionais.  

Nesse sentido, Doniak (2014) comenta que quando ocorrem acidentes nas rodovias, 

além dos prejuízos financeiros para as empresas e os prejuízos físicos suportados pelos 

motoristas e as consequências para as famílias, há os reflexos que são sentidos por toda a 

sociedade, direta ou indiretamente com pagamento de benefícios como auxilio doença, 

aposentarias por invalidez e pensão por morte.  

O estudo de Oliveira (2012) aponta os acidentes de trânsito como segundo maior 

problema de saúde no Brasil, perdendo apenas para a desnutrição. Boaretto (2013) comenta que 

os gastos com acidentes no Brasil chegam a R$ 40 bilhões por ano, aproximadamente 1% do 

PIB nacional.  

Para Huertas (2013) cerca de 93% dos acidentes de caminhões nas rodovias brasileiras 

ocorrem por falha humana, cujos principais fatores são as longas jornadas de trabalho, lapsos e 

déficit de atenção, falta de concentração, fadiga e sono e 66% dos profissionais envolvidos em 

acidentes registravam jornadas de trabalho acima de 8 horas. 

O governo brasileiro visando corrigir ou ao menos amenizar este grave problema social 

que ocorre no exercício da profissão, regulamentou a profissão do motorista e impôs regras não 

somente aos motoristas como também às empresas transportadoras e aos embarcadores de 

mercadorias (DONIAK, 2014).  

Mesmo sendo de grande interesse para os profissionais e para a sociedade as regras 

estabelecidas na regulamentação confrontam com os interesses empresariais e impactam 

diretamente nas estratégias de gestão, principalmente no tocante às relações de trabalho do 

motorista com as empresas transportadoras (MORAES, 2012). 

 Apesar da extensa literatura existente sobre o transporte rodoviário e sobre a profissão 

do motorista, poucos estudos foram desenvolvidos sobre o impacto da regulamentação da 

profissão nas estratégias das empresas, nas relações de trabalho e na QVT destes profissionais. 

Neste contexto, para que as empresas envolvidas com o transporte de cargas se mantenham no 

mercado é fundamental a correta identificação e o dimensionamento das novas regras 

estabelecidas sobre o sistema de transportes, mensurando seu impacto na gestão e criando 

subsídios para a escolha da melhor estratégia (DONIAK, 2014; BOARETTO, 2013).  
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Adequar as estratégias da organização às mudanças que ocorre no segmento em que 

atua é uma necessidade constante. O virtuosismo para desenvolver novas fontes de vantagem 

competitiva em um ambiente manifesto à competição em que há constantes mudanças é 

traduzido por Teece, Pizano e Shuen (1997) por capacidades dinâmicas. Os autores afirmam 

que a chave da gestão estratégica é a adaptação, integração e reconfiguração de habilidades 

organizacionais internas e externas, recursos e competências funcionais para atender os 

requisitos de ambientes em mutação (TEECE; PIZANO; SHUEN, 1997).  

Assim, compreender as mudanças do ambiente provocadas pelas alterações da nova 

legislação e aceitar os novos desafios do setor sistematizando-os de forma que sejam superiores 

estrategicamente aos de seus concorrentes, pode ser um diferencial importante para obtenção 

de vantagem competitiva (BARNEY, 1991; 2001; 2007).  

Barney (2007) cita ainda que os recursos humanos das empresas, dado a sua 

intangibilidade, tem grande potencial para gerar vantagem competitiva sobre os concorrentes. 

Nesta ótica, os motoristas de caminhão assumem papel de extrema importância nas empresas 

de transportes rodoviário de cargas, já que o desenvolvimento da atividade destas empresas está 

diretamente relacionado com o trabalho destes profissionais. A contribuição da regulamentação 

da profissão à QVT pode ser de grande interesse para as organizações que perceberem a 

importância do capital humano nos seus resultados.  

Para Fernandes (1996), a QVT envolve além dos atos legislativos que protegem o 

trabalhador, o atendimento a necessidades e aspirações humanas, calcado na ideia de 

humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa.  

A QVT busca o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal do trabalhador, 

promovendo maior compatibilidade entre as necessidades do trabalhador e o seu trabalho, 

proporcionando ao mesmo tempo aumento na produtividade organizacional (PETTENGILL, 

2010; SIMMONDS, 2012). 

Nesta perspectiva, estudos científicos no setor de transportes envolvendo as relações 

de trabalho e a QVT podem contribuir para o desenvolvimento da compreensão das diretrizes 

por parte dos empresários e apoiá-los na escolha da melhor estratégia para enfrentar as 

mudanças promovidas pela regulamentação da profissão do motorista.  

Além disso, compreender a ótica do ator principal em relação às mudanças na sua 

profissão irá auxiliar não somente o motorista na busca por seus direitos como também o gestor 

que terá conhecimento da satisfação/dificuldade do seu funcionário e poderá ser mais 

competitivo no mercado. 
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1.4 Estrutura da dissertação 

O estudo foi desenvolvido de forma a apresentar uma estrutura sequencial lógica ao 

abordar a temática da QVT e das relações de trabalho entre as empresas envolvidas no 

transporte rodoviário de cargas e os motoristas profissionais, respondendo aos objetivos 

propostos e as questões de pesquisa. O estudo está disposto em cinco capítulos, incluindo este 

introdutório. 

No segundo capítulo, com base na proposta desta pesquisa, faz-se uma breve 

retrospectiva do setor de transporte no Brasil. Abordam-se os estudos realizados sobre o 

exercício da profissão do motorista e o ambiente de trabalho destes profissionais. Busca-se 

ainda uma revisão na literatura para compreender a regulamentação da profissão, bem como 

entender os aspectos relacionados às estratégias organizacionais de QVT e nas relações de 

trabalho compreendendo a origem, evolução, conceitos e fundamentos. 

 No terceiro capítulo, desenvolve-se a metodologia do estudo, que compreende a 

abordagem, a estratégia de pesquisa, a população e amostra, a estratégia de coleta e a análise 

dos dados.  

No quarto capítulo, apresenta-se a análise dos resultados, de modo a propiciar uma 

visão completa dos dados obtidos e a discussão com a teoria pesquisada. No quinto capítulo, 

são apresentadas as considerações finais, as limitações e sugestões de novos estudos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para analisar as mudanças no setor de transporte rodoviário de cargas, após o advento 

da regulamentação da profissão do motorista, e a interação dessas mudanças com a QVT e nas 

relações de trabalho, é necessário entender como se encontra o transporte de cargas no Brasil 

nos dias atuais, porque é nele que se inicia a discussão sobre o tema desta pesquisa.  

Para que isso ocorra, faz-se necessário um breve resgate histórico do setor por dois 

motivos principais: a) olhar o passado para compreender as mudanças ocorridas no presente; b) 

orientar-se no tempo e no ambiente e assim demonstrar a relevância dessa pesquisa, uma vez 

que os problemas encontrados no sistema no decorrer do tempo resultaram nas mudanças 

ocorridas atualmente na QVT e nas relações de trabalho entre os motoristas e as empresas 

transportadoras de cargas rodoviárias. 

Neste capítulo realizou-se um levantamento teórico sobre o setor de transporte e o 

exercício da profissão de motoristas no Brasil. São abordados ainda conceitos relacionados à 

QVT, à gestão estratégica de pessoas e às relações de trabalho.  

2.1 O transporte de cargas no Brasil 

Neste tópico faz-se um levantamento do histórico do transporte de cargas no Brasil 

buscando no passado a explicação para a atual divisão da matriz de transporte de cargas do país 

e a razão do predomínio do transporte rodoviário.  

O desenvolvimento de um país está intimamente ligado à disponibilidade de 

infraestrutura econômica, de tal forma que a infraestrutura de transportes tem um impacto 

decisivo para a sustentabilidade deste processo (BRASIL, 2012a p.10). Se o sistema de 

transporte não funciona adequadamente há o comprometimento das atividades econômicas, 

elevando os custos e resultando na redução da competitividade empresarial (SILVA, 2014; 

CNT, 2013; CAIXETA-FILHO, 2007). 

Os serviços de transportes são fundamentais para que os produtos e mercadorias de 

todos os tipos cheguem a seus consumidores finais no tempo certo e dentro das especificações 

exigidas pelos consumidores, mantendo a qualidade e os preços competitivos (OLIVEIRA, 

2012; ARAÚJO, 2013).  

O transporte é uma das primeiras atividades que homem utilizou através dos tempos 

para sua evolução. Desde os primórdios, o homem jamais encontrou em um só lugar a oferta 

completa para todas as suas necessidades de consumo, tornando obrigatório o deslocamento de 
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mercadorias ou pessoas em busca do próprio sustento (MELLO, 2001; ROSA, 2007). Desde os 

tempos da vida nômade, da tração animal e das primeiras aplicações da máquina a vapor até os 

dias de hoje o transporte faz parte do desenvolvimento social e econômico de qualquer nação. 

Mello (2001 p.19) afirma que à medida que o transporte se desenvolveu, logrou com a ação de 

retroalimentação, seu próprio progresso. Assim, o homem desenvolveu o transporte e este 

possibilitou o progresso do homem. Para o autor, o transporte é uma parte essencial na vida de 

hoje. Foi parte essencial da maioria das sociedades do passado. Dificilmente pode-se imaginar 

uma sociedade futura na qual o transporte não continue a ser essencial.   

No Brasil o primeiro desafio do setor de transportes ocorreu no período colonial, onde 

era necessário o escoamento dos produtos extraídos no Brasil colônia para a coroa portuguesa. 

Neste período evidenciava-se um transporte rudimentar realizado pelos nativos e com a 

utilização de animais (GOMES, 2006; MEDEIROS, 2014). 

Gomes (2006) comenta ainda que naquele tempo transportava-se unicamente o que se 

extraia principalmente a madeira Pau-Brasil. A preocupação relevante era com as áreas de 

extração que deveriam ser localizadas próximas aos rios navegáveis para o transporte dos 

produtos brasileiros até o porto das capitanias de onde seriam levados para a Europa, sobretudo, 

Portugal (MEDEIROS, 2014).  

Medeiros (2014) cita a chegada dos jesuítas (no Sul e no Amazonas), de criadores de 

gado (no sul e nordeste) e dos bandeirantes (no sudeste e centro-oeste) como um fator 

importante na compreensão do desenvolvimento dos transportes no território brasileiro. 

Segundo o autor, o conhecimento e o desbravamento destes levaram a descoberta de ouro e 

diamantes em escala possível de exploração, configurando em uma nova atividade mercantil. 

O alto valor do ouro facilitou a ocupação do interior e o desenvolvimento dos transportes 

(MEDEIROS, 2014; SANTOS, 2007). Percebe-se nesse período um predomínio da hidrovia 

como principal meio de transporte, utilizando-se das vias terrestres abertas pelos bandeirantes 

como meio de interligação do interior aos rios navegáveis (GOMES, 2006). 

Gomes (2006 p. 23) relata ainda que durante os governos do império (1822-1889), e 

após a proclamação da república, engenheiros brasileiros elaboraram planos detalhados e 

ambiciosos de transportes para o Brasil. O principal propósito era a interligação das distantes e 

isoladas províncias com o objetivo de constituir uma nação estado unificada. Na visão do autor, 

o crescimento dos transportes constituía um fator crucial para o alargamento da base economia 

do país. 

O passo seguinte para a evolução do transporte no território brasileiro se deu ainda no 

século XIX no período do café com a implantação do sistema ferroviário. O crescimento do 
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cultivo de lavouras cafeeiras no interior do país possibilitou que fossem diferidos esforços no 

sentido de viabilizar a aplicação de capital estatal e privado para a implantação de tecnologias 

já desenvolvidas em outros países para construção de várias ferrovias que facilitariam o 

escoamento não só do café como de outros produtos para a Europa (GOMES, 2006; SANTOS, 

2007; GULARTI FILHO; QUEIROZ, 2011). 

O crescimento do uso de ferrovias para o transporte era um fenômeno observado em 

vários países do mundo.  Segundo Gularti Filho e Queiroz (2011 p. 15), desde as primeiras 

construções ferroviárias no Brasil, durante o século XIX, a iniciativa foi marcada pelo estimulo 

do estado em sua tentativa de atender à homogeneização do território nacional, marcado ainda 

por imensos espaços econômicos “vazios”. De acordo com os autores, com a ferrovia em 

operação, tanto os fazendeiros quanto aqueles inseridos no comércio exterior e também os 

vinculados ao comercio interno passaram a dispor de um meio de transporte bem mais eficiente 

e seguro do que aquele realizado anteriormente pela tração animal. 

A evolução do transporte ferroviário no país se estendeu fortemente até o final da década 

de 1930. De fato, mais de 30 mil quilômetros de ferrovias foram construídos neste período 

motivados pela expansão de mercados de vários produtos além do café (BRASIL, 2012a).  

Após a segunda guerra mundial, houve uma crescente industrialização no Brasil. O 

país deixou de ter como predomínio a agricultura e a extração de minérios fortalecendo o 

mercado interno e evidenciando a necessidade de construção de estradas para promover o 

escoamento dos fluxos de produção do interior do país para o litoral (OLIVEIRA, 2012, 

BRASIL, 2012a; BARAT, 2008). 

A partir da segunda metade da década de 1950, associado à indústria automobilística 

e a necessidade de interiorização e integração do território nacional, o transporte rodoviário 

ganhou destaque e se consolidou no Brasil (GOMES, 2006; MASSON, 2009; BRASIL, 2012a; 

BOARETTO, 2013).  

Entre 1940 e 1970, a rede rodoviária foi expandida de 185 mil quilômetros para cerca 

de 1,5 milhão de quilômetros, aí incluídas as vias pavimentadas e as não pavimentadas. Por sua 

vez, nesse mesmo período, a rede ferroviária foi reduzida de 38 mil para cerca de 30 mil 

quilômetros (BRASIL, 2012a). 

O incentivo do governo no desenvolvimento de rodovias iniciadas na década de 1950, 

explica a predominância deste modal até os dias de hoje. Barat (1991, 2008) corrobora 

comentando que a infraestrutura de transporte que era voltada principalmente para exportações, 

passou a se constituir em estrangulamento ao desenvolvimento.  
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Ainda segundo Barat (1991 p. 13) o desenvolvimento das rodovias é atribuído a dois 

motivos: a) deterioração dos sistemas ferroviários e portuários em virtude do declínio das 

exportações; e b) incapacidade relativa das ferrovias de promover a unificação do mercado 

interno, como suporte à industrialização em virtude do isolamento dos sistemas e deficiências 

de traçados. 

O relatório executivo do Plano Nacional de Logística e Transporte – PNLT (BRASIL, 

2012a) mostra que a malha rodoviária brasileira continua sendo incrementada e aumentou 43% 

entre 1996 e 2011, enquanto neste mesmo intervalo de tempo a rede ferroviária continuou 

estagnada em 30 mil quilômetros, mesmo tendo parte cedida à iniciativa privada (DIEESE, 

2012).  

2.1.1 A matriz de transporte brasileira 

Neste tópico é apresentada a matriz de transporte brasileira e as principais razões que 

levam as organizações a optarem por determinada modalidade de transporte. Apresenta também 

algumas características dos cinco modais de transporte. 

A escolha pela modalidade de transporte quer seja de produtos acabado até o 

consumidor final ou de matéria prima para garantir os níveis de produção planejados deve 

privilegiar a relação custo x benefício de cada modal, buscando entender e analisar as variáveis 

envolvidas em cada transação comercial para que o gestor tome a decisão correta no momento 

da escolha. 

Os cinco tipos de modais básicos de transporte são o rodoviário, o ferroviário, o 

aquaviário o dutoviário e o aéreo (BOWERSOX et al. 2013; WANKE; FLEURY, 2006), cada 

um possui estrutura de custos e características operacionais específicas que os tornam mais 

adequados para determinados tipos de produtos e de operações (WANKE; FLEURY, 2006).  

Rosa (2007 p. 37) cita que “as principais variáveis de decisão quanto à seleção dos 

modais de transporte são a disponibilidade e frequência do transporte, a confiabilidade do tempo 

transito, o valor do frete, o índice de faltas e/ ou avarias (taxa de sinistrabilidade) e o nível de 

serviços prestados”. 

Atualmente, a matriz de transporte brasileira tem a predominância do modal rodoviário, 

reflexo de políticas públicas adotadas no passado quando os governantes privilegiaram o 

investimento neste modal, mesmo não sendo o mais adequado em alguns casos (BRASIL, 

2012a). Segundo a CNT (2015) o transporte rodoviário tem participação em aproximadamente 

61% das cargas transportadas no país. 
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Teixeira (2007) observa que essa predominância do transporte rodoviário de carga 

desperdiça, por hipótese, o potencial de outros modos de transporte, como o aquaviário e o 

rodoviário. O mesmo autor comenta ainda que o Brasil tem um grande potencial para navegação 

de cabotagem, por possuir uma costa de mais de 7.000 km de extensão e oito bacias fluviais, 

que formam sua rede hidrográfica, sendo considerada uma das mais extensas do mundo com 

aproximadamente 44 mil quilômetros. De acordo com o autor, com esse potencial, a fim de 

minimizar os custos com transporte, o Brasil poderia utilizar a cabotagem e o transporte fluvial 

como opções, particularmente em rotas de longas distancias. 

Um estudo feito pela CNT (2015) entre embarcadores de commodities mostra que 

entre os fatores mais relevantes no momento da escolha do modal de transporte está a 

disponibilidade de oferta. Os embarcadores levam em consideração antes de tudo o valor do 

frete e em um segundo momento a escolha recai sobre a disponibilidade de transporte.  

Bowersox, Closs e Cooper (2006) e Bowersox e Closs (2010) apresentam uma 

classificação com relação às características operacionais para a escolha de um determinado 

modal. A tabela 1 mostra de forma resumida os cinco modais. O modal que apresenta a menor 

nota significa que tem a melhor classificação. 

Tabela   1 - Comparativo entre as características operacionais de cada modal 
Caracteristicas 
Operacionais 

MODAL 
Ferroviario Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo 

Velocidade 3 2 4 5 1 

Disponibilidade 2 1 4 5 3 

Confiabilidade 3 2 4 1 5 
Capacidade 2 3 1 5 4 
Frequencia 4 2 5 1 3 

Total 14 10 18 17 16 
Fonte: Bowersox e Closs (2010); Bowersox, Closs e Cooper (2006) 

 Entre as características apresentadas pelos autores, percebe-se que cada modal é melhor 

em determinado item, mas deixa a desejar em outro. Neste caso, quando se tem a disposição 

mais de uma opção, o embarcador deve levar em consideração a sua necessidade. Quando sua 

necessidade for a velocidade de entrega, este deve optar pelo transporte aéreo. Quando sua 

necessidade maior for à capacidade de carga, deve optar pelo modal aquaviário, e assim 

sucessivamente. Analisando o conjunto das características, o transporte rodoviário é 

considerado pelos autores como o que oferece melhores vantagens (BOWERSOX; CLOSS 2010; 

BOWERSOX; CLOSS; COOPER 2006). 
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 De acordo a CNT (2015a) a inadequada distribuição dos modais associados à carência 

e à má qualidade da infraestrutura disponível eleva os custos do frete e acaba sendo um dos 

maiores problemas logísticos do Brasil. Na visão da CNT, para que o desenvolvimento 

aconteça, os modais não devem concorrer entre si e sim se completarem por meio da 

multimodalidade, ou seja, os modais de transporte devem trabalhar de forma que um 

complemente o outro. Teixeira (2007 p.11) corrobora com esta ideia afirmando que “com o 

passar dos anos e com o desenvolvimento da pesquisa em ciência e tecnologia, observou-se que 

a utilização de diferentes modos de transporte integrados em uma única cadeia logística trazia 

benefícios à eficiência do sistema de transporte”. 

O desequilíbrio da matriz brasileira é percebido quando se compara a distribuição dos 

modais com outros países de grande extensão territorial e com características semelhantes em 

termos territoriais ao Brasil. Nos Estados Unidos, o transporte rodoviário participa em apenas 

32% do volume transportado. Na Rússia a participação de rodovias é de apenas 8%, naquele 

país o principal modal é o ferroviário. Logicamente deve-se levar em conta o desenvolvimento 

histórico da infraestrutura de transporte de cada país e as circunstancias que levaram os países 

a optarem por desenvolver determinado tipo de modal em detrimento a outro. 

2.1.2 O Predomínio do transporte rodoviário 

O sistema de transporte de cargas é essencial para a movimentação da economia e 

suprimento de demanda no Brasil. Sem ele, os produtos não chegariam aos consumidores, as 

indústrias não teriam acesso às matérias-primas e nem condições de escoar sua produção. É um 

setor totalmente horizontal, que viabiliza todos os outros setores da economia (MASSON, 

MONTEIRO, 2010).  

O predomínio do transporte de bens e insumos pelo modal rodoviário no Brasil, aliado 

às dimensões continentais do nosso país faz do transporte rodoviário um fator determinante da 

eficiência e da produtividade sistêmica da economia (LOPES, CARDOSO, PECCININI, 2008). 

Caixeta-Filho (2007), explica a predominância deste modal pelas dificuldades que outras 

categorias de transporte enfrentam para atender de forma eficaz a demanda em áreas mais 

afastadas do país. 

 Masson (2009 p. 33) comenta que “a falta de outros modais gerou uma enorme 

dependência do modal rodoviário, que acaba suprindo lacunas dos demais modais”. Gomes 

(2006), Oliveira (2012) e Huertas (2013) atribuem a dependência deste modal a uma série de 

acontecimentos históricos no desenvolvimento do Brasil, onde governantes optaram por 

estimular os investimentos em rodovias.  
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 Para Wanke e Fleury (2006 p. 418) o excesso de oferta de transporte rodoviário, 

resultante da falta de regulamentação da entrada de novas empresas no setor, cria uma 

concorrência desleal com os outros modais de transporte, o que inibe o surgimento da escala 

necessária para justificar investimentos em modais mais intensivos, fortalecendo ainda mais o 

modal rodoviário. 

 A CNT (2012) explica o predomínio pela flexibilidade e facilidade do uso desse modal, 

aliado às dimensões do país e a necessidade de se alcançar os pontos mais distantes quer seja 

para levar produtos ao consumidor ou para fazer conexão com outros modais. 

Independentemente das razões que levaram esse modal se destacar sobre os demais, é 

importante destacar a importância deste modal para a economia e para a sociedade.  

Principal meio de transporte no Brasil, segundo dados da Confederação Nacional do 

Transporte – CNT (2015), o transporte rodoviário é responsável por 61% de todas as cargas 

distribuídas no país e por mais 90% do transporte de passageiros. Trata-se de um complexo 

sistema que segundo dados da Agencia Nacional de Transportes Terrestres – ANTT envolvem 

2.271.386 veículos, 850 mil motoristas autônomos e mais de 174 mil empresas que empregam 

mais de 1,2 milhão de pessoas entre motoristas e funcionários administrativos (ANTT, 2015).  

Sob esta perspectiva, percebe-se que a relevância do setor para o país ultrapassa a ideia 

inicial de simples elo entre zonas produtoras e consumidoras, tornando-se um dos principais 

agentes indutores de riqueza e desenvolvimento (CNT, 2012).  

Envolto neste contexto, o motorista profissional assume papel de protagonista do 

sistema de transporte brasileiro. Ele é o responsável por conduzir a imensa frota de caminhões 

que transitam diariamente por todos os cantos do país. 

2.2 O trabalho do motorista profissional 

Neste tópico pretende-se evidenciar ao leitor como está o universo do trabalho do 

motorista profissional, mostrando as particularidades da profissão e da vida do motorista do 

caminhão nas estradas do país. É apresentado um breve estudo da importância do setor na 

economia nacional, bem como um apanhado dos estudos científicos sobre a organização do 

trabalho, dificuldade da profissão e a precariedade das condições de trabalho e do ambiente a 

que estes profissionais estão submetidos em seu dia a dia no Brasil e em outros países.  
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2.2.1 As Empresas de transporte rodoviário e a logística 

Legalmente, a atividade das empresas de transporte rodoviário de cargas é regulamento 

no Brasil pela lei 11.442 de 5 de janeiro de 2007. A lei em seu artigo 1º dispõe sobre o transporte 

rodoviário de cargas – TRC realizado em vias públicas, no território nacional, por conta de 

terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do 

transportador (BRASIL, 2007). 

Para exercer a atividade a empresa depende de prévia inscrição no Registro Nacional 

de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTR-C da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres – ANTT, conforme as seguintes categorias: I - Transportador Autônomo de Cargas 

- TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional; 

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por 

qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade 

principal. 

A lei 11.442/2007 regulamenta tanto o TAC quanto o ETC, no entanto, este estudo 

não pretende abordar o TAC de forma especifica. Obviamente, em algum momento da pesquisa 

será importante alguns dados como forma de comparação ou complementação das demais 

informações coletadas no estudo.  

A pesquisa apresentada até o momento destaca a importância do setor de transporte 

rodoviário de cargas no desenvolvimento do país. No entanto, a partir dos anos 1990 com a 

estabilização da economia e da reestruturação produtiva vivenciada nos anos 1980 e com a 

chegada de grandes operadores logísticos internacionais como Ryder, Penske e TNT, novos 

conceitos sobre transportes foram estabelecidos e mudaram a realidade do setor no país, 

proporcionando o desenvolvimento das empresas nacionais (PEDREIRA, 2006). 

Apesar do estudo da logística não ser o foco deste estudo, é necessário entender mesmo 

que superficialmente, as mudanças ocorridas no setor de transporte de cargas a partir dos anos 

1990 com o advento destes conceitos, pois a forma como se dá as relações de trabalho 

atualmente são em parte, reflexos de condições criadas naquela época. 

Para Pedreira (2006) a logística é um importante recurso a ser explorado pela gestão 

na busca de vantagem competitiva. A afirmação da autora parte do pressuposto que a empresa 

pode aumentar sua competitividade se tiver um custo menor decorrente da eficiência em 

logística. Na visão da autora, se uma empresa proporciona produtos a seus clientes rapidamente 

e a custo baixo, pode ganhar mercado em relação a seus concorrentes. 
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Nesta mesma linha de pensamento, Mello (2001 p. 20) afirma que os recursos de uma 

empresa só serão uteis se estiverem no local certo e em tempo hábil, independente da distância. 

O autor observa que para disponibilizar estes recursos aos seus usuários no local certo, em 

tempo hábil, na quantidade desejada, sem danos e a um custo acessível além de outros 

requisitos, é importante utilizar todas as ferramentas disponíveis para realizar tal tarefa. Neste 

contexto cita a logística como uma arma poderosa. 

Bowersox (2010) define a logística como um esforço integrado com o intuito de ajudar 

a criar valor ao cliente pelo menor custo total possível, pois este esforço existe para satisfazer 

às necessidades dos clientes. 

A Council of Logistic Management – CLM dos Estados Unidos, uma das maiores 

organizações de logística do mundo, define a logística como a parte do processo da cadeia de 

abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenagem de produtos, serviços 

e informações relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo de forma a 

satisfazer os requisitos dos clientes (PIRES, 2004).  

Corroborando com essa ideia, Ballou (2006) complementa que a logística é uma 

atividade ligada a serviços de extrema competitividade para as organizações. Além disso, faz 

parte da logística os fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, obtendo 

níveis de serviço satisfatórios aos clientes, a um custo competitivo (BALLOU, 2006; 

BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006; BOWERSOX, 2010). 

Nota-se nos conceitos apresentados a presença da distribuição física de mercadorias 

em um papel de relevância. Araújo (2013 p. 18) explica que no contexto que envolve o sistema 

logístico, a distribuição física tem papel fundamental e apresenta grande influência nas decisões 

estratégicas das operações. Segundo o autor, uma rede logística de distribuição bem estruturada 

determina um diferencial competitivo para as organizações e seus clientes.  

Sendo assim, percebe-se a importância do transporte rodoviário de cargas neste 

sistema, uma vez que essa modalidade é responsável por distribuir os produtos ao consumidor 

final ou para transporta-lo a outros modais de transporte (OLIVEIRA, 2012). 

Na década de 1980 o setor do TRC mostrava-se esgotado. A transformação da 

economia passava por dificuldade e vários setores enfrentavam crises. Um novo marco 

regulatório para o segmento ocorreu na final da década de 1990 com a modernização das 

empresas adotando novos procedimentos de gestão. As grandes empresas apostaram na 

logística diversificando seus serviços em busca de maior eficiência em suas atividades 

(ARAUJO, 2013; MASSON, 2009; CAIXETA FILHO, 2007).   
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Masson (2009 p.32) acrescenta que nesta época ocorreu a substituição de um modelo 

centralizado e autoritário na gestão pública e dos recursos, reforçado durante o regime militar, 

por outro mais descentralizado com a participação da iniciativa privada, tornando a distribuição 

mais racional entre as modalidades de transporte tomando como pressuposto maior eficiência 

o que levava à diminuição nos custos de produção e por consequência, menor preço e melhoria 

nas condições de competitividade. De acordo com o autor, este é um dos pilares em que se 

apoiaram as propostas de reorganização do transporte de cargas a partir da década de 1990. 

Oliveira (2012), observa que houve a formação de parcerias entre empresas apoiadas 

no modelo japonês de gestão da produção para empresas de negócios similares. Esse fato 

marcou as relações entre empresas e muitas tiveram que se adequar à nova condição onde não 

bastava apenas ter preço competitivo nos produtos e serviços. Era necessário ter qualidade de 

todo o modo de operação, do planejamento até a entrega ao consumidor final (ARAUJO 2013, 

BALLOU, 2006; BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006; BOWERSOX, 2010).  

Corroborando com essa ideia Mello (2001 p. 19) afirma que no mercado competitivo 

contemporâneo, as empresas transportadoras de carga têm que fazer o transporte ser visto como 

um serviço logístico, haja vista que os clientes estão exigindo além da transferência física do 

produto, maior rapidez, confiabilidade, preços baixos e cumprimentos de prazos. Na visão do 

autor, a clientela necessita de parceiros para o seu trabalho os quais compreendam suas 

necessidades empresariais e que se identifiquem com ele. 

Neste sentido, ao estabelecer essa parceria, as empresas de transportes se viram 

obrigadas a assumir uma postura ativa e dinâmica com o intuito de manter o elo, não somente 

entre os seus clientes, mas entre os demais componentes da cadeia de produção e distribuição, 

fornecedores de fornecedores e clientes dos seus clientes (OLIVEIRA, 2012). 

De acordo com Oliveira (2012 p.47), quando as transportadoras passaram a atuar como 

parceiras, modificou todo um estilo de gestão dos transportes no Brasil nos anos 1980 – 1990. 

Segundo a autora, isso significava, então, que para obter maior competitividade era preciso 

obter a melhor parceria, no intuito de tornar-se fornecedor efetivo de um determinado cliente, 

incorporando o conceito de logística integrada por todo o setor de transporte (OLIVEIRA, 

2012). 

O papel do motorista neste processo tornou-se de grande importância para as empresas, 

visto que seu trabalho é o elo entre os embarcadores e os clientes desta cadeia. Ao se apresentar 

nas empresas para carga ou descarga de mercadorias, ele representa além da marca da empresa 

transportadora, a qualidade dos serviços prestados por esta, quer sejam eles bons ou ruins.  
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2.2.2 A Profissão do motorista 

 A Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída pela portaria ministerial nº. 

397, de 9 de outubro de 2002, apresenta a profissão do motorista com o código 7825 e subdivide 

a ocupação em caminhoneiro autônomo e motorista de caminhão de rotas regionais e 

internacionais (BRASIL, 2010).  

A distinção apresentada na CBO diz respeito à forma de contratação no setor de 

transporte rodoviário de carga. A descrição de motorista de caminhão de rotas regionais e 

internacionais é usada normalmente em referência aos motoristas que mantém vínculo 

empregatício com empresas e é regido pelas leis trabalhistas constantes na CLT. Kapron (2012) 

define estes como motorista proletário. A descrição de motoristas autônomos normalmente é 

utilizada para os motoristas que são proprietários de seus veículos e prestam serviços por meio 

de contratos de prestação de serviços ou agregados a empresas transportadoras (DONIAK, 

2014). Ambos são assim denominados considerando sua posição na divisão social do trabalho 

(KAPRON, 2012). 

 Kapron (2012 p. 23 e 24) esclarece ainda que os motoristas proletários são assim 

chamados por serem profissionais que possuem vínculo de emprego com as empresas e não 

possuem propriedade do meio de produção e tem exercido seu trabalho em troca de salário. O 

mesmo autor define que os motoristas autônomos são assim identificados por terem se 

constituído como trabalhadores por conta própria, compreendidos genericamente como aqueles 

que têm a posse do caminhão e nele executam seu trabalho.  

 De acordo com a CBO, os motoristas profissionais 

Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem 
veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e 
pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em 
veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. 
Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são 
desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança 
(BRASIL, 2010 p.377). 

Para conduzir caminhões, o profissional deve estar devidamente habilitado conforme 

o capítulo XIV artigo 140 do Código de Transito Brasileiro – CTB. O art. 140 estabelece que 

as condições mínimas necessárias para a habilitação são: I) ser penalmente imputável; II) saber 

ler e escrever; e III) possuir carteira de identidade ou equivalente.  

O tipo de habilitação é determinado de acordo com o tipo de veículo que o motorista 

está conduzindo. O CTB artigo 143 diz que os condutores poderão habilitar-se nas categorias 

de C, D e E, obedecida a seguinte graduação: 
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Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo 
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas; 
Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, 
cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 
Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se 
enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque 
ou articulada, tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação 
exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer (BRASIL, 2008 
p.34). 
 

Ainda sobre a formação e experiência necessária para o exercício da profissão, a CBO 

define que essas ocupações são exercidas por trabalhadores com formação de ensino 

fundamental e requer em cursos básicos de qualificação. O exercício pleno da atividade 

profissional se dá após o período de um a dois anos de experiência (BRASIL, 2010).  

Em relação ao ensino, uma pesquisa realizada por Ulhoa (2010), com 460 motoristas 

de caminhão aponta que 60,3% tinham apenas ensino fundamental incompleto. A grande 

maioria dos motoristas era do sexo masculino e apenas 2,2% são do sexo feminino. A média de 

idade era de 39,8 anos e a maioria (80%) era casado.  

No que diz respeito às condições de trabalho desta categoria de profissionais, a CBO 

(2010 p. 377) observa que esses profissionais trabalham em veículos, individualmente ou em 

duplas, durante horários irregulares e alternados. No desempenho de suas funções, podem 

permanecer em posições desconfortáveis, durante longos períodos. 

Ainda de acordo com o CBO (2010), a classificação da função do motorista se dá em 

três níveis, a saber: grande grupo, que reúne trabalhadores de produção industrial, operadores 

de máquinas, condutores de veículos e trabalhadores assemelhado; o subgrupo que são os 

condutores de veículos de transporte e trabalhadores assemelhados; e o grupo de base, foco 

deste estudo, que compreende os condutores de automóveis, ônibus, caminhões e veículos 

similares. A função destes profissionais consiste em conduzir entre outros veículos similares, 

ônibus para o transporte de passageiros e caminhões para o transporte de carga a curta ou longa 

distância. 

2.2.3 Estudos acadêmicos sobre o trabalho dos motoristas 

 As adversidades das condições de trabalho desta categoria tem sido objeto de diversos 

estudos realizados no Brasil e no mundo. O quadro 1 apresenta de forma resumida os temas, os 

autores e o ano de diversas obras pesquisadas: 
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Quadro 1 – Resumo de obras pesquisadas 

TEMA AUTORES E ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

Excessiva jornada de 
trabalho e vários dias 
fora da residência. 

1)Nascimento (2003); 2)Teixeira, 
(2005); 3)Santos (2007); 4)Masson 
(2009); 5)Oliveira (2012); 6)Lima 
(2012); 7)Huertas (2013); 8)Boaretto 
(2013); 9)Swerts (2013); 10)Girotto 
(2014). 

Enfermagem (1 e 4); 
Saúde (2, 6, 9 e10); 
Economia (3); 
Engenharia de 
Produção (5); 
Geografia (7), Direito 
(8),  

Relação com acidentes 

1)Teixeira, (2005); 2)Santos (2007), 
3)Masson (2009), 4) Lima (2012), 
5)Silva (2011); 6)Huertas (2013); 
7)Swerts (2013); 8)Girotto (2014). 

Enfermagem (3); Saúde 
(1,4,7 e 8); Economia 
(2,); Geografia (6), 
Ciências (5),  

Relação com DST, uso 
de drogas e álcool 

1)Nascimento (2003) 2)Masson (2009); 
3)Swerts (2013); 4)Girotto (2014) 

Enfermagem (1 e 2 ); 
Saúde (3 e 4);  

Exposição à violência, 
roubos e assaltos. 

1)Nunes, (2009); 2)Doniak (2014) 
Administração (1); 
Ciencias Sociais 
Aplicadas (2). 

Fadiga, Sono, Stress, 
Postura Inadequada. 

1)Masson (2009); 2)Ulhoa (2011); 
3)Silva (2012); 4)Azevedo (2013); 
5)Swerts (2013); 6)Huertas (2013) 

Enfermagem (1); Saúde 
(2, 5 e 6); Engenharia 
elétrica (3); 
Administração (4),  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Entre as obras pesquisadas evidenciadas no quadro 1, destacam-se as publicações da 

área da saúde por diagnosticar e apresentar dados que evidenciam a vulnerabilidade destes 

profissionais às enfermidades no desenvolvimento da função. Obras recentes como os estudos 

de Ulhoa et al. (2010), Silva (2011), Girotto (2014) apontam fatores relacionados à organização 

do trabalho da categoria como fatores determinantes para acidentes de trabalho e adoecimento 

destes trabalhadores. 

O trabalho de Nascimento (2003) pesquisou 50 caminhoneiros de estradas. Os 

resultados da sua pesquisa apontam que as longas jornadas e os vários dias longe de casa e da 

família têm correlação direta com DST, uso de drogas e álcool. 

Teixeira (2005) realizou uma pesquisa sobre acidentes de trabalho no setor de 

transporte. A partir dos dados da previdência social do estado de São Paulo no período 

compreendido entre 1997 e 1999 identificou que 33,9% dos acidentes de trabalho ocorridos 

aconteceram com motoristas profissionais. 

O estudo de Masson (2009) pesquisou 105 motoristas de caminhão em Campinas – SP 

e correlacionou o exercício da profissão com doenças que diminuem a capacidade do trabalho. 

O trabalho identificou que a profissão causa fadiga, sonolência e dor.  
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Lima (2012) em um estudo sobre qualidade de vida dos motoristas realizou uma 

pesquisa com 48 profissionais e identificou que as horas trabalhadas influenciam de forma 

negativa na qualidade de vida destes profissionais. 

O estudo realizado por Swerts (2013) com 195 motoristas mostrou a carga horaria 

diária e a distância percorrida diariamente contribuíram para o surgimento de dor 

osteomuscular. 

Uma pesquisa realizada por Girotto (2014) com 670 motoristas de caminhão no porto 

de Paranaguá – PR identificou que 10,9% dos entrevistados utilizavam substancias psicoativas, 

a grande maioria anfetaminas. A pesquisa identificou também que 7,3% dos entrevistados 

estiveram envolvidos em acidentes nos últimos 12 meses. O pesquisador aponta para a 

associação entre algumas características da profissão e o consumo de substâncias psicoativas e 

o envolvimento em acidentes de transito. 

Moreno e Rotemberg (2009) com o foco de identificar fatores que poderiam atuar 

como determinantes de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho realizaram uma pesquisa 

com 100 motoristas de diversas empresas que atuam no estado de São Paulo. O resultado revela 

que o uso de estimulantes usados para suportar a carga de trabalho, em especial a dificuldade 

de cumprir horários é uma prática comum entre os motoristas. 

Um estudo realizado por Souza, Paiva e Reimão (2005), com 260 motoristas de 

caminhão no estado do Mato Grosso do Sul apontou que 43,2% dos motoristas dirigiam mais 

de 16 horas e dormiam menos de 5 horas por dia e destes 13,1% estiveram envolvidos em 

acidentes de trânsito.  

Oliveira (2012), mostra em seu estudo que a jornada de trabalho do motorista 

profissional aumentou dos anos 1980 para os anos 1990 de 12 para 15 horas diárias de trabalho. 

A autora destaca ainda o alto número de acidentes envolvendo veículos de carga nas estradas 

brasileiras. 

Huertas (2013) aponta que cerca de 93% dos acidentes de caminhões nas rodovias 

brasileiras ocorrem por falha humana, cujos principais fatores são as longas jornadas de 

trabalho, lapsos e déficit de atenção, falta de concentração, fadiga e sono e 66% dos 

profissionais envolvidos em acidentes registravam jornadas de trabalho acima de oito horas. 

Em outros países, a realidade da profissão dos motoristas não é diferente do Brasil. 

Van Der Beek, Meijman e Dresen (1995) em um estudo realizado na Holanda com 32 

motoristas apontou que os profissionais dirigiam mais de 11 horas por dia. Os pesquisadores 

relacionaram as características da função com o desenvolvimento de doenças cardíacas.  



 
 

39 
 

 

Outro estudo realizado por Ehrlich; Friedman e Richter (2005) com 160 motoristas em 

Israel aponta que os motoristas de caminhões estão envolvidos em 20% das mortes em acidentes 

que ocorrem nas estradas do país. O mesmo estudo aponta ainda que 38,1% dos motoristas 

tinham trabalhado mais do que o limite legal estabelecido de 12 horas. Segundo os autores, 

mais de 30% afirmaram já ter adormecido ao volante devido ao cansaço. 

Na Argentina o estudo de Perez-Chada et al. (2005) com 738 motoristas mostrou que 

a média de tempo na direção foi 15,9 horas.  O estudo aponta que 8,27% dos indivíduos já 

sofreram acidentes e 43,8% apresentam sonolência durante a execução da atividade devido à 

longa jornada a que foram expostos.  

O estudo feito por Mtoi, Moses e Sando (2013) nos Estados Unidos analisou 222 

acidentes, relacionando o tempo de descanso, o tempo de trabalho e os horários de trabalho. Os 

resultados mostram que os acidentes aumentam se o motorista dirigir durante um longo período 

sem descanso. 

Apesar dos estudos tratarem de diversos problemas no exercício da profissão e da 

organização do trabalho da categoria, a grande maioria correlaciona os problemas como uma 

consequência da excessiva jornada de trabalho executada por estes profissionais, levando a 

entender que os problemas poderiam ser resolvidos se a jornada de trabalho fosse reduzida. 

Oliveira (2012), afirma que a atenção ao segmento começou a ser divulgada no final 

dos anos 1990 não somente devido à discussão em torno da regulamentação do setor como 

também pela caracterização que foi dada aos acidentes de transito. Os acidentes de transito 

envolvendo motoristas passaram a ser caracterizado como acidentes de trabalho (OLIVEIRA, 

2012 p. 61). 

Doniak (2014) observa que quando ocorrem acidentes nas rodovias, além dos prejuízos 

financeiros para as empresas e os prejuízos físicos suportados pelos motoristas e as 

consequências para as famílias, há os reflexos que são sentidos por toda a sociedade, direta ou 

indiretamente com pagamento de benefícios como auxilio doença, aposentarias por invalidez e 

pensão por morte.  

O estudo de Oliveira (2012) aponta os acidentes de trânsito como segundo maior 

problema de saúde no Brasil, perdendo apenas para a desnutrição. Boaretto (2013) comenta que 

os gastos com acidentes no Brasil chegam a R$ 40 bilhões por ano, aproximadamente 1% do 

PIB nacional.  

Socialmente, a profissão do motorista com seus graves problemas, ficou conhecida em 

1999 quando o Brasil assistiu a uma das maiores greves do setor de transporte. O movimento 

grevista expos ao Brasil a dura realidade vivida por esses profissionais (SCARAMELLA, 2004; 
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BOARETTO, 2013; OLIVEIRA 2012). Oliveira (2012) comenta ainda que a falta de prestígio 

da profissão aliada à associação pela mídia a grandes problemas sociais como prostituição 

infantil, tráfico de drogas, congestionamento e roubos de carga, bem como por grande número 

de acidentes causados por imprudência de motoristas colabora para a formação de uma imagem 

negativa da profissão perante o público (OLIVEIRA, 2012). 

Apesar da sua importância no cenário econômico do país, a profissão do motorista só 

é percebida pela sociedade quando eclodem manifestações e fica evidente a fragilidade do 

sistema de transporte rodoviário e as condições de trabalho a que o profissional está submetido 

(SCARAMELLA, 2004).  

Em 1999, o movimento que durou três dias conseguiu adesão de um milhão e meio de 

caminhoneiros, afetando inclusive a balança comercial do país com a interrupção na exportação 

de soja e de frango. A sociedade foi afetada consideravelmente pelos aumentos no preço de 

produtos agrícolas que chegaram a subir 80% nos grandes centros provocados pela escassez de 

produtos no supermercado (SANTOS, 2007; KAPRON, 2012). 

Recentemente, em menor escala, as paralisações ocorridas no mês de fevereiro de 

2015, onde grande parte dos profissionais parou e bloqueou rodovias voltaram a tumultuar a 

economia desabastecendo as indústrias e o comércio e causando um grande transtorno à 

sociedade (BRASIL, 2015a; FAEP, 2015; FIERGS, 2015). 

Boaretto (2013) observa que no contexto histórico do Brasil, o caminhoneiro ficou 

condicionado a longos períodos longe de seus familiares e residência. A vida de sacrifício, de 

longos períodos de solidão e sofrimento moral tem sido de grande importância para economia 

do país e para o conforto da sociedade. 

Em 2012, o governo brasileiro na tentativa de corrigir ou ao menos reduzir os 

problemas sociais encontrados no exercício da profissão de motorista, promulgou a lei 

12.619/12 que regulamentou a profissão do motorista. Em vigor desde 30 de abril de 2012, a 

lei sinaliza claramente, a limitação da jornada de trabalho do motorista visando assegurar 

condições para o exercício da direção responsável, em benefício da sociedade evitando que o 

cansaço ponha em risco a integridade física, saúde e segurança dos motoristas e dos demais 

cidadãos. 

O processo de regulamentação da profissão no país é antigo. Segundo Oliveira (2012 

p. 26) a “tentativa de controlar tanto empresas quanto motoristas data de 1963 com quando o 

decreto 51727/63 criou no DNER, o registro das empresas de transporte rodoviário de cargas e 

dos veículos autônomos de cargas”. A autora aponta várias outras tentativas, principalmente 

nos anos 1990 que não tiveram sucesso. 
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Moraes (2012 p. 2 e 3) aponta que: 

A necessidade de regulamentação da profissão do motorista rodoviário transportador 
de cargas e de pessoas não é assunto novo. A matéria é debatida há décadas, contando 
com dezenas de projetos de lei tramitando nas duas casas do Congresso Nacional. 
Contudo, dado o antagonismo de interesses de patrões e empregados, bem como o 
notório caráter estratégico do assunto, as louváveis iniciativas de sindicalistas e 
congressistas não se mostraram exitosas. [...] a partir da propositura, em 12/12/2007 
na cidade de Rondonópolis/MT, da Ação Civil Pública n. 1372.2007.021.23.00-3, que 
contou, em 17/12/2007, com o deferimento da liminar então pleiteada por parte do 
Exmo. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis que, embora tenha vigido por 
pouco tempo, demonstrou que o debate e solução para a questão da limitação da 
jornada dos motoristas era inadiável. Dessa provocação judicial decorreu uma inédita 
aproximação, em escala nacional, das representações classistas laborais e patronais, 
ambas imbuídas pelo objetivo comum de construir um consenso em torno de um dos 
mais agudos problemas do segmento – a limitação da jornada de trabalho e do tempo 
de direção dos motoristas e a adaptação e criação da infraestrutura ambiental 
necessária para que os motoristas possam exercer sua atividade de modo seguro, 
saudável e digno. 

O conteúdo da lei afetou diretamente, interesses dos trabalhadores motoristas, das 

empresas transportadoras, dos usuários das rodovias e também dos grandes tomadores do 

serviço de transporte, cada qual com nível de organização, poder econômico e político diversos 

(MORAES, 2012). As normas estabelecidas geraram insatisfação tanto de motoristas como de 

empresas transportadoras e embarcadoras de mercadorias. 

O descontentamento partiu de diversos setores e após as manifestações dos motoristas 

ocorridas em fevereiro de 2015, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei 13.103/2015 que 

altera dispositivos da lei 12.619/2012, da CLT e do CTB, deixando as regras mais flexíveis e 

aplicáveis à realidade do setor. 

2.2.4 O ambiente de trabalho dos motoristas profissionais 

Para Ribeiro (2008) o motorista profissional está sujeito a uma diversidade de 

ambiente e condições de trabalho que expõe os motoristas a toda sorte nas estradas. Para o 

autor, o desempenho profissional da categoria é afetado, entre outras doenças ocupacionais, por 

fatores como carga horária de trabalho irregular, baixos salários, insegurança, altos níveis de 

ruído tanto dentro como fora do veículo, altas temperaturas ambientais, posturas inadequadas, 

monotonia, fatores ergonômicos e psicossociais decorrentes das características de organização 

do trabalho além da pressão exercida pelas empresas empregadoras como o cumprimento de 

horário. Já Símmonds (2012) afirma que vários agravos à saúde, ameaças à sua integridade 

física, psicológica e social, além do risco de morte são consequências dessas condições de 

trabalho.  
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De acordo Neri, Soares e Soares (2005 p. 1108), A literatura médica fornece uma 

extensa lista de agravos à saúde, que são decorrentes da atividade de trabalho no setor de 

transporte rodoviário. Segundo os autores, inúmeros estudos investigam as relações de 

causalidade entre as condições de trabalho e a incidência de doenças crônicas. A maior parte 

deles ressalta que os riscos de acidentes e doenças são oriundos do ambiente de trabalho, ou 

seja, dos próprios veículos de transporte de cargas e de passageiros. Os autores destacam ainda 

que fatores como ruídos, calor, ventilação e os aspectos ergonômicos em conjunto com outros 

problemas do ambiente laboral tais como congestionamentos, hábitos comportamentais e a 

violência potencializam os riscos de acidentes de transito e as doenças ocupacionais. 

A correlação feita pelos autores, alerta que os problemas ocupacionais da profissão 

afetam indiretamente o entorno social em que atua, uma vez que o ambiente laboral da categoria 

são as rodovias, ruas e avenidas onde toda a sociedade está inserida (OLIVEIRA, 2012).  

Desse modo, os problemas provocados pela precarização do trabalho do motorista 

profissional não ficam circunscrito ao prejuízo pessoal. Toda a sociedade sofre com esse 

reflexo, e o ambiente coletivo é comprometido por aqueles que transitam pelas ruas ou estradas 

de forma imprudente, devido ao cansaço, alcoolismo e consumo de drogas (BOARETTO, 

2013).  

Boaretto (2013 p.136) observa ainda que acidentes e doenças do trabalho constituem 

no Brasil danos sociais preocupantes, pois além de comprometer a saúde e a integridade física 

do trabalhador, desajustam grande parte das famílias, uma vez que acometem em geral o seu 

principal provedor, o chefe. O autor observa ainda que um empregado afastado da atividade de 

trabalho deixa de contribuir para previdência, o mesmo ocorrendo com o empregador, o que 

vem a comprometer a capacidade de geração de receita previdenciária. 

O trabalho do motorista também é afetado pelas condições das rodovias brasileiras. 

Girotto (2014 p. 31) afirma que “a ocorrência de acidentes está associada a inúmeros fatores, 

como a má conservação e sinalização das vias públicas” Boaretto (2013 p. 59) comenta que “ao 

conduzirem seus veículos, os motoristas estabelecem contato permanente com grande 

diversidade de veículos e seus ocupantes, bem como experimentam as péssimas condições de 

infraestrutura rodoviária”. 

O relatório da CNT (2015), que avaliou 97.475 km de rodovias brasileiras com relação 

ao seu estado geral, aponta que 62,1% das estradas brasileiras estão em situação entre regular e 

péssima, 27,8% foi considerada boa e apenas 10,1% classificado como ótimo. O relatório 

aponta ainda que o crescimento da malha viária no período de 2004 a 2014 teve um crescimento 

ínfimo em comparação com o crescimento da frota de veículos e do número de acidentes. 
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Enquanto a malha pavimentada cresceu apenas 13,8%, a frota de veículos cresceu 122% e o 

número de acidentes aumentou em 77,9% sendo que o número de mortes em acidente cresceu 

47,9% no mesmo período.  

Essa situação evidencia duas situações graves: a excessiva jornada de trabalho diária 

e a exposição a rodovias superlotadas e mal sinalizadas. A Organização das Nações Unidas – 

ONU, coloca o Brasil em último lugar no quesito segurança nas estradas entre os países do G-

20 (Grupo de países com a economia mais desenvolvida do mundo) (SIMMONDS, 2012). 

Outros fatores importantes a serem considerados referem-se à pressão por 

produtividade, cumprimento de horários, problemas ergonômicos e psicossociais que vive o 

motorista, decorrente da organização e gestão do trabalho, os quais contribuem para o 

comportamento inadequado do motorista e o aparecimento de doenças ocupacionais 

(SIMMONDS, 2012). 

A regulamentação da profissão ocorrida em 2012 foi um passo importante e pode 

resultar em maior segurança nas estradas e em melhores condições de trabalho para a categoria 

e isto certamente proporcionará benefícios para a sociedade. No entanto, o esforço deverá ser 

do conjunto da obra, envolvendo poder executivo, judiciário, ministério público do trabalho 

sindicatos e a sociedade a fim de buscar além da efetividade da regulamentação, melhorias nas 

infraestruturas do transporte rodoviário para que o exercício da profissão seja executado em um 

ambiente seguro e saudável (OLIVEIRA, 2012; BOARETTO, 2013). 

2.3 Gestão estratégica de pessoas  

Nesta seção pretende-se discutir sobre a importância da gestão estratégica de pessoas 

na conquista dos objetivos e metas das organizações. Apresenta ainda os principais conceitos e 

fundamentos sobre a gestão de pessoas e como a gestão das empresas pode ser afetada pelas 

mudanças ocorridas no ambiente empresarial. 

O segmento de transportes no Brasil, objeto deste estudo, consiste na prestação de 

serviços de transporte dos mais variados tipos de bens destinados a diversos lugares e para 

diversas finalidades, tendo como agente principal deste sistema a figura do motorista de 

caminhão. O setor vive um momento de adaptação ao ambiente externo promovido pela 

regulamentação da profissão do motorista promulgada recentemente. As diretrizes 

estabelecidas na lei que regulamenta a profissão levaram as empresas a repensarem seus 

recursos empresariais, principalmente os recursos humanos (DONIAK, 2014). 
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 Neste contexto, a gestão estratégica de pessoas sugere uma nova forma de organizar 

os colaboradores da empresa para se adequar às novas necessidades impostas pelo ambiente 

empresarial e auxiliar no processo decisório. 

Para Wright, Kroll e Parnell (2000) a gestão estratégica procura proporcionar o ajuste 

compatível entre a organização e o ambiente de uma forma mais ampla, por meio de ações 

consistentes que viabilizem a capacidade competitiva da empresa. 

Stefano (2008 p. 63) cita que a gestão estratégica é um processo complexo cuja essência 

é eminentemente social, afetando o bem-estar das pessoas e da organização, envolvendo níveis 

diferentes e vários processos de pensamento da empresa e do ambiente. O autor explica ainda 

que nesse sentido é de fundamental importância fazer a ligação entre a gestão estratégica e a 

gestão estratégica de pessoas para o alcance dos objetivos e metas organizacionais. 

O direcionamento do comportamento dos colaboradores para atingir os objetivos e 

metas, fez com que a gestão de pessoas seja vista como uma estratégia para os negócios.  

A teoria da Visão baseada em recursos – VBR (Wernerfelt, 1984) que defende que a 

obtenção da vantagem competitiva está nos recursos internos da organização, fez com que a 

gestão de recursos humanos ganhasse força. Nesta perspectiva a gestão estratégica de pessoas 

busca garantir a vantagem competitiva sustentável levando em conta os objetivos da 

organização, os fatores ambientais e os recursos internos para que a estratégia obtenha sucesso. 

(BOXALL; PURCELL; WRIGT, 2007). 

Dessa forma, a gestão estratégica de pessoas pode ser definida como a integração entre 

estratégias que a organização utiliza para gerenciar os recursos humanos, que são influenciadas 

e influenciam a estratégia do negócio, o contexto organizacional e o contexto sócio econômico 

em que estão inseridas (ALCÁZAR, FERNÁNDEZ; GARDEY, 2005; DUTRA, 2002; 

QUINTANILLA 2002).  

Albuquerque (2002 p. 35), define a gestão estratégica de pessoas como sendo a 

“formulação, implementação e avaliação de resultados de estratégias organizacionais voltadas 

para a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, baseadas no fator humano e na sua 

gestão”. 

Fischer (1985, p. 12) explica que a gestão de pessoas é a maneira pela qual a empresa 

se organiza para gerenciar e orientar o comportamento humano no trabalho, o que demanda o 

estabelecimento de princípios, estratégias, políticas e práticas ou processos de gestão. 

Para Jabbour (2007), a gestão de pessoas é um conjunto de dimensões organizacionais 

ou práticas empresariais, planejadas para influenciar o comportamento dos funcionários, com 
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o objetivo de orientá-los para atingir objetivos específicos, visando à geração de vantagens 

competitivas por meio do relacionamento do RH com as demais áreas da organização. 

Observa-se nos conceitos dos autores a ênfase entre a gestão de pessoas e o alcance 

dos objetivos e metas das organizações em busca de vantagem competitiva. Nesse sentido, 

Schmitt e Brambilla, (2010) comentam que implementar um planejamento estratégico visando 

à eficácia da gestão de RH e valorizar os talentos humanos para que estes participem dos 

processos de decisão, devem ser considerados pontos fundamentais para as organizações que 

desejam se manter no mercado. 

As mudanças que as organizações vêm enfrentando no setor de transporte rodoviário 

de cargas a partir da regulamentação da profissão do motorista enaltecem o papel das pessoas 

nas estratégias da organização como um diferencial de mercado. 

Alguns autores corroboram com esse pensamento afirmando que para as empresas se 

manterem competitivas no momento em que o mercado está em constantes mudanças é preciso 

criar, construir e manter seus recursos humanos (SCHULER, 1992; PFEFFER, 1994; 

STRAVOU-COSTEA, 2002; SOUZA, 2011).  

Para Dutra (2002) e Quintanilla (2002) a gestão de pessoas é vista como uma área 

multidisciplinar, que tem como principal função coordenar as pessoas para obter os melhores 

resultados além de buscar o equilíbrio entre a organização e os indivíduos que nela trabalham.  

Rosa (2012) complementa explicando que quando as organizações definem suas 

estratégias é necessário analisar os recursos disponíveis para implementá-las, e principalmente 

avaliar se os recursos humanos disponíveis conseguirão auxiliar na execução dessas estratégias. 

Ainda de acordo com Rosa (2012), o investimento na área de RH seria uma forma de 

contribuir para as vantagens competitivas sustentáveis da empresa. Para a autora, é a partir do 

RH que se torna possível desenvolver competências específicas da empresa, produzir 

relacionamentos sociais complexos e expandir o conhecimento tácito dos membros da 

organização, aproximando a gestão de pessoas às estratégias da organização. Stefano (2008 p. 

65) complementa explicando que as ações que envolvem a gestão de pessoas não devem ser 

vistas como segmentos isolados, elas precisam estar combinadas e sempre antecedendo as 

estratégias organizacionais. 

Anthony, Perrewé e Kacmar (1996) apresentam como características da gestão 

estratégica de RH: o reconhecimento dos impactos do ambiente externo, da competição e da 

dinâmica do mercado de trabalho; o foco no longo prazo; enfatiza a escolha e a tomada de 

decisão e principalmente considera que todas as pessoas da empresa e não somente os 

executivos devem estar integrados com a estratégia corporativa. 
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Uma característica das empresas de transporte rodoviário de cargas é que o seu 

desempenho econômico depende do desenvolvimento do trabalho do motorista profissional, 

haja vista que a sua produção e sua receita estão atreladas ao nível de desempenho do 

profissional que dirige o caminhão e pela proximidade deste com os seus clientes. 

Kaplan e Norton (1997) destacam que as organizações que quiserem crescer além dos 

atuais níveis de desempenho financeiro precisam melhorar seus processos internos junto aos 

clientes e esses resultados tem origem nos empregados da linha de frente, pois estão mais 

próximos dos clientes da empresa.  

Souza (2011) complementa destacando que as organizações necessitam manter os 

funcionários engajados no sentido dos objetivos organizacionais. A autora explica que a 

mobilização e o engajamento são medidos pela retenção e pela produtividade dos empregados, 

que, por sua vez, dependem da satisfação dos mesmos. Segundo Kaplan e Norton (1997, p. 

135), funcionários satisfeitos são uma precondição para o aumento da produtividade, da 

capacidade de resposta, da qualidade e melhoria dos serviços aos clientes.  

Os profissionais de RH das empresas do setor de transporte rodoviários de cargas se 

viram envolvidos em um cenário de grande turbulência nos últimos anos, provocados pela 

regulamentação da profissão do motorista. A alteração na legislação provocou uma série de 

mudanças nas relações de trabalho entre os motoristas e as empresas, resultando na necessidade 

de reorganizar tanto do trabalho do motorista como as estratégias empresariais.  

Neste contexto, a gestão de recursos humanos assume um papel especial e sua missão 

é garantir o alinhamento das ações do elemento humano aos objetivos empresariais, garantindo 

o atendimento à regulamentação sem perder a competitividade.  

Pode-se dizer que as diretrizes da regulamentação são novas oportunidades para os 

gestores de RH que estão preocupados em agregar valor à empresa e a seus colaboradores, 

participando ativamente da melhoria da QVT e da sociedade (STEFANO, 2008). 

2.4 Qualidade de vida no trabalho 

Nesta seção pretende-se discutir sobre a origem, evolução, conceitos e fundamentos e 

as principais abordagens da QVT, tanto na dimensão individual quanto na organizacional, bem 

como suas características e modelos de análise.  
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2.4.1 Origem e evolução da QVT 

O trabalho tem grande importância social e psicológica para o homem e para a maioria 

dos indivíduos é no trabalho que se passa a maior parte da vida, assim, trabalhar deixa de ser 

opção e passa a ser uma necessidade (VELOSO; BOSQUETTI; LIMONGI-FRANÇA, 2005). 

Neste contexto, o trabalho é fundamental na medida em que se mostra como forma de garantia 

da subsistência humana, pois vivemos em uma sociedade que depende do trabalho para 

aquisição de bens necessários à vida (ANTUNES, 1995). 

A preocupação com a QVT tem acompanhado o ser humano desde os primórdios de 

sua existência, buscando sempre facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na 

execução de suas tarefas (SIMMONDS, 2012; PINTO, 2013). 

A origem dos estudos sobre QVT datam do ano de 1950. Conforme explica Limongi-

França (2010), nessa época, em que Eric Trist e demais colaboradores desenvolveram no 

Tavistok Institute of Human relations um modelo macro para agrupar o trinômio indivíduo-

trabalho-organização, originando uma abordagem sócio técnica da organização do trabalho que 

tinha por objetivo a satisfação do empregado, dando início aos estudos mais direcionados à 

QVT (LIMONGI-FRANÇA, 2010).  

Vários trabalhos contribuíram para o desenvolvimento do tema. Entre eles pode-se 

elencar o desenvolvido por Elton Mayo em 1923 quando este pesquisava sobre os motivos da 

alta rotatividade de pessoas em uma fábrica. Mayo concluiu neste estudo que os problemas de 

baixa produtividade tinham relação com a mente e o corpo dos trabalhadores e a partir do 

momento que a administração da empresa demonstrou sua preocupação com a saúde e o bem-

estar dos empregados, estes passaram a se sentir importantes e valorizados pela organização 

(COUTINHO, 2009; MCGREGOR, 1999). 

O trabalho Abraham H. Maslow contribuiu criando a hierarquia das necessidades, 

onde identificou cinco necessidades fundamentais para o indivíduo: Fisiológicas, segurança, 

sociais, estima e auto realização (COUTINHO, 2009; STEFANO, 2008; LIMA, 2001).  

Frederich Herzberg identificou os fatores que produzem insatisfação e os que geram 

motivação. Os primeiros estariam ligados a fatores higiênicos como política e administração da 

empresa; supervisores; condições de trabalho, salário e segurança no trabalho. Os segundos 

estariam ligados aos fatores motivadores que abrangem realização, reconhecimento e 

desenvolvimento. Herzberg constatou ainda que os indivíduos associavam a satisfação com o 

trabalho ao conteúdo e a insatisfação ao ambiente de trabalho (COUTINHO, 2009; LIMA, 

2001; RODRIGUES, 1999). 



 
 

48 
 

 

O trabalho de Walton (1973) identificou que o nível de satisfação e a autoestima do 

indivíduo eram fatores essenciais à garantia da QVT e associou a satisfação das necessidades 

individuais à imagem que o empregado fazia de si mesmo (COUTINHO, 2009). 

Cientistas franceses como Dejours e seus seguidores contribuíram com o pensamento 

voltado para a criação do espaço coletivo, conscientização e participação nas decisões da 

organização sobre condições ergonômicas e gestão participativa do indivíduo (LIMONGI-

FRANÇA, 1996). Dejours (1999) constatou também que a motivação está relacionada com o 

desempenho profissional do indivíduo e é determinada pela própria organização (COUTINHO, 

2009). 

A expressão “QVT” foi introduzida no meio organizacional no início da década de 

1970 principalmente nos EUA decorrente da preocupação com a competitividade internacional 

e do sucesso das técnicas gerenciais dos programas de produtividade japonesa, centrado nos 

empregados na tentativa de aliar os interesses dos empregados e empregadores, por meio de 

práticas gerencias capazes de reduzir conflitos na busca da motivação do indivíduo 

(SIMMONDS, 2012; LIMA, 2001; RODRIGUES, 1999). 

Ainda na década de 1970, surgem os primeiros modelos teóricos de QVT nos países 

desenvolvidos e as discussões estavam relacionadas principalmente a motivação, melhorias dos 

níveis de satisfação, enriquecimento no trabalho e melhores condições de vida do indivíduo. 

No Brasil, teve início na década de 1980 e a ênfase estava no contraste social existente entre 

trabalhadores brasileiros e de países como EUA, Inglaterra e da França (PINTO, 2013; 

COUTINHO, 2009; LIMONGI-FRANÇA, 2010). 

Para Símmonds (2012) e Pinto (2013), a década de 1980 foi a década das novas 

estratégias de gestão e das novas formas de trabalho, focada na redução de custos, nas novas 

conquistas de mercados e nas possíveis recompensas materiais. Segundo os autores, nessa 

época, os trabalhadores iniciam sua participação nos processos decisórios das organizações 

ganhando força na busca por seus direitos trabalhistas. 

Neste contexto, Nadler, Hackman e Lawler (1983) reconhecem que o progresso nas 

pesquisas sobre a QVT e o entendimento de que a QVT traz melhorias no ambiente de trabalho, 

aumenta a produtividade e consequentemente gera satisfação do indivíduo. Para os autores, 

QVT é uma forma de se pensar a respeito das pessoas, trabalho e organização, de modo global 

e abrangente. 

Hackman e Oldham (1975) na tentativa de avaliar a motivação no trabalho sugerem 

um modelo denominado “Potencial Motivador do Trabalho”. Com base nos estudos de 

Hackman e Oldham (1975) pode-se afirmam que existem três fatores que interferem na 
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motivação do ambiente laboral, denominados estados psicológicos críticos: conhecimento e 

resultados do seu trabalho; responsabilidade percebida pelos resultados do seu trabalho e; 

significância percebida do seu trabalho. 

De acordo com Fernandes (1996) o modelo de Belanger (1973) aponta para aspectos 

ligados: a) ao trabalho em si; b) crescimento pessoal e profissional; c) tarefas com significado 

e funções e d) estruturas organizacionais abertas. Segundo Stefano (2008 p. 83) o modelo de 

Belanger (1973) defende que para analisar a QVT é preciso considerar o trabalho em si, ou seja, 

a criatividade, a autonomia, o envolvimento e o feedback que o mesmo proporciona. De acordo 

com o autor, as pessoas tendem a valorizar as tarefas que possuem significado e assumem a 

responsabilidade sobre sua execução, e por isso são recompensados.  

No quadro 2 apresenta-se o modelo de QVT de Belanger (1973) e suas variáveis. 

Quadro 2 - Modelo de QVT de Belanger e suas variáveis  
O Trabalho 

em si 
Crescimento Pessoal e 

Profissional Tarefas com Significado 
Funções e 

estruturas abertas 
Criatividade Treinamento Tarefas completas Clima de criatividade 

Variabilidade 
Oportunidade de 
crescimento 

Responsabilidade 
aumentada 

Transferencia de 
objetivos 

Autonomia 
Relacionamento no 
trabalho 

Recompensas financeiras / 
nao financeiras 

 

Envolvimento Papéis organizacionais Enriquecimento  
Feedback    

Fonte: Fernandes (1996). 

O Quadro 2 mostra o indivíduo em relação ao seu trabalho de maneira mais 

abrangente, apresentando variáveis amplas, interligadas em outras de menor importância, que 

podem ser aplicadas nas organizações para medir o nível de QVT. 

O modelo de Westley (1979) considera que a QVT pode ser analisada em quatro 

indicadores fundamentais, onde cada um abrange vários aspectos. O indicador político 

(insegurança) e o econômico (desigualdade) são decorrentes da concentração do poder e da 

concentração dos lucros e da exploração dos profissionais. Já a o indicador psicológico 

(alienação) resulta das características que o trabalho assumiu pela complexidade das 

organizações, levando a uma ausência do significado do trabalho, e o indicador sociológico 

(anomia), é atribuido a uma falta de envolvimento moral com as próprias tarefas. 

O quadro 3 apresenta os quatro indicadores de Westley (1979) para avaliação da QVT. 
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Quadro 3 - Modelo de QVT de Westley (1979). 
Indicadores Aspectos 

Econômico 
Equidade Salarial; Remuneraçao adequada; benefícios; carga 
horária; local de trabalho e ambiente externo. 

Político 
Segurança no emprego; atuação sindical; retroinformaçao; 
liberdade de expressao; valorizaçao do cargo; e relacionamento 
com a chefia. 

Psicológico 
Realização potencial; nível de desafio; desenvolvimento 
pessoal e profissional; criatividade; auto-avaliação; variedade 
de tarefa e identificação com a tarefa. 

Sociológico 
Participação nas decisões; autonomia; relacionamento 
interpessoal; grau de responsabilidade e valor pessoal. 

Fonte: Fernandes (1996). 

Nota-se no quadro 3 que os indicadores são perspectivas que possibilitam aprofundar 

a análise do indivíduo no que diz respeito à QVT apesar do modelo não contemplar outras 

variáveis como a cultural por exemplo.  

Lippit (1978), citado por Fernandes (1996) considera que situações em que se oferece 

oportunidade para a pessoa satisfazer um grande número de necessidades pessoais são 

favoráveis para melhorar a QVT. Os individuos buscam sobreviver com segurança, interagir, 

ter um senso pessoal de qualidade e ser reconhecido. De acordo com Stefano (2008) o modelo 

de Lippit (1978 p.82) representa um modelo de melhoria de QVT e deve satisfazer tanto 

necessidades dos colaboradores quanto da organização. Segundo o autor, o funcionário deve 

sentir-se valorizado, reconhecido e incentivado a desenvolver-se individual e 

profissionalmente, pois só assim conseguirá realizar-se. Esse modelo considera a análise de 

quatro fatores: a) indivíduo; b) função; c) produção de trabalho; e d) estrutura organizacional 

(Fernandes, 1996).  

Thériault (1980) apresenta a importância da remuneração quando se trata da QVT.  

Para o autor, as intervenções realizadas com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores raramente envolvem a questão da remuneração. Ainda na visão do autor, o 

sistema de remuneração pode favorecer a QVT, quando esta for justa e ainda considerar as 

diferenças individuais que favorecem a democracia industrial centrada na participação. 

Para Werther e Davis (1981, 1983) os cargos são a ligação entre as pessoas e a 

empresa, para os autores, os cargos não são apenas uma fonte de renda, mas também um meio 

para satisfazer suas necessidades pessoais, fazendo com que os cargos se tornassem mais 

produtivos e satisfatorios. Werther e Davis (1983) elencam as exigências de cargo como 

organizacionais, ambientais e comportamentais que influenciam as pessoas no que diz respeito 

a QVT. O quadro 4 apresenta os indicadores de QVT de Werther e Davis (1983). 



 
 

51 
 

 

Quadro 4 - Modelo de QVT de Werther e Davis (1983). 

Elementos Organizacionais Elementos Ambientais Elementos 
Comportamentais 

• Abordagem Mecanicista 
• Fluxo de trabalho 
• Práticas de trabalho 

• Habilidade e disponibilidade de 
empregos 
• Expectativas sociais 
 

• Autonomia 
• Variedade 
• Identidade da tarefa 
• Retroinformaçao. 

Fonte: Werther e Davis (1983) apud Fernandes (1996). 

De acordo com Werther e Davis (1983), o conjunto dos elementos expostos no quadro 4 

afetam diretamente na QVT, no entanto, o trabalho propriamente dito é o que realmente envolve o 

trabalhador de forma mais profunda. Para os autores, a rotina na vida de trabalho constitui um fator 

negativo para as pessoas, assim, consideram que para se ter uma boa QVT é importante ter um cargo 

interessante, desafiador e que seja bem remunerado. Para Werther e Davis (1983, p. 73), os fatores 

ambientais, organizacionais e comportamentais são talvez a necessidade mais importante para 

entender como os cargos afetam a QVT.  

Na década de 1990 os programas de QVT voltaram-se aos valores humanos e 

ambientais, absorvido pelos gestores e trabalhadores das organizações como um processo 

importante e necessário ao crescimento tanto da organização quanto dos trabalhadores 

(FERNANDES, 1996). Pinto (2013), afirma que nesta década proliferaram as reestruturações 

produtivas e administrativas, marcadas pela diversidade cultural. Assim, a QVT passa a integrar 

programas empresariais com o objetivo de aumentar a produtividade. 

Para Fernandes (1996) a QVT trata dos aspectos que estão relacionados ao bem-estar 

das pessoas no ambiente de trabalho, os quais são desenvolvidos por mediação das pesquisas 

realizadas por estudiosos da ciência comportamental. As mudanças em relação ao trabalho 

constituem-se como o objetivo principal das ações referentes à QVT. 

Para Limongi-França (2010) a QVT sinaliza a emergência de habilidades, atitudes e 

conhecimentos em outros fatores, abrange associações à produtividade, legitimidade, 

experiências, competências gerenciais e integração social. Assim, a autora de certa forma 

desassocia a QVT do histórico relacionado às questões de saúde e segurança no trabalho, dando 

um viés mais voltado à gestão de pessoas e da qualidade total. Corroborando com esse 

pensamento, Pinto (2013) acrescenta que na primeira década deste milênio, a evolução do 

conceito de QVT está absorvendo a perspectiva referente à competência do gestor sendo tratada 

com uma vantagem competitiva para a organização. 
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2.4.2 Conceitos e fundamentos da QVT 

A base dos estudos de QVT concentra-se principalmente nos trabalhos dos 

pesquisadores Maslow, Herzberg e Mcgregor. Suas pesquisas envolviam o problema da 

satisfação e insatisfação no trabalho ao mesmo tempo em que procuravam estudar fatores nas 

empresas que funcionassem como inibidores ou incentivadores de motivação do indivíduo no 

ambiente de trabalho, associando as condições de trabalho com o nível de produtividade. Vários 

estudos posteriores sobre o tema estão apoiados nos seus ensinamentos (SIMMONDS, 2012; 

MORAES; FERREIRA; ROCHA, 2001; VIEIRA, 1996). 

A definição de QVT ainda é bastante discutida no ambiente acadêmico. O tema é 

objeto de estudo de várias ciências, como saúde, ergonomia, psicologia, sociologia, 

administração entre outras. Apesar do senso comum de que a QVT objetiva maior humanização 

do trabalho aliado com o aumento do bem-estar do indivíduo e interesses da organização, 

muitas vezes prevalece o viés estabelecido conforme a perspectiva do pesquisador, 

considerando o ponto de vista do empregador ou do trabalhador (PINTO, 2013; SIMMONDS, 

2012; SAMPAIO, 2012; COUTINHO, 2009; VASCONCELOS, 2001). 

Coutinho (2009) e Vasconcelos (2001) comentam que inicialmente a QVT tinham suas 

ações voltadas para a promoção da saúde e a redução dos custos com assistência médica e, nesse 

sentido, as empresas adotavam programas relacionados à alimentação saudável, a atividades 

desportivas, controle de estresse e a campanhas contra hábitos nocivos à saúde. Em um segundo 

momento, percebeu-se que além de aspectos sócio técnicos, inerentes à relação entre indivíduo 

e trabalho as organizações precisavam considerar em seus programas aspectos relacionados 

com o bem-estar e a saúde do trabalhador, alinhando a motivação e a satisfação do indivíduo 

no trabalho (PINTO, 2013; COUTINHO, 2009). 

Neste sentido, Silva, Pedroso e Pilatti (2010) apontam para a perceptível e crescente 

humanização do trabalho desde a revolução industrial quando as horas de trabalho foram 

reduzidas e melhores condições de trabalho foram implementadas ao mesmo tempo em que o 

trabalhador passou a ser mais priorizado nas organizações. 

De acordo com Pedroso (2010 p. 38), a pressão por melhores resultados, a insatisfação 

financeira e o estresse proveniente do ambiente de trabalho vêm a ocasionar redução na 

produtividade dos trabalhadores do ambiente empresarial. Para o autor a empresa deve procurar 

oferecer atividades que em contrapartida a esses fatores, venham proporcionar melhor bem-

estar aos seus colaboradores, compensando o seu esforço pela produção da empresa.  
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Assim, a QVT busca o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal do trabalhador, 

promovendo maior compatibilidade entre as necessidades do trabalhador e o seu trabalho, 

proporcionando ao mesmo tempo aumento na produtividade organizacional (SIMMONDS, 

2012; PETTENGILL, 2010). 

Para Fernandes (1996), a QVT envolve além dos atos legislativos que protegem o 

trabalhador, o atendimento a necessidades e aspirações humanas, calcado na ideia de 

humanização do trabalho e na responsabilidade social da empresa. Rodrigues (1999) acrescenta 

que a QVT só faz sentido quando passa a ser discutida de forma ampla, incluindo a qualidade 

das relações no trabalho e suas consequências para a saúde das pessoas e das empresas. 

A QVT é um assunto atual e tem tido o merecido destaque na academia e nas 

organizações, no entanto, pode-se perceber por meio do estudo de Nadler e Lawer (1983) e 

apresentados no quadro 5 as diferentes concepções a respeito do tema desde 1959, o que 

evidencia que o assunto não é preocupação recente.  

Quadro 5 - Evolução do Conceito de QVT (Nadler e Lawler, 1983) 
Concepções evolutivas Caracteristicas ou visão 

 
1 - QVT como uma 
variável (1959 a 1972) 

Reação do indivíduo ao trabalho. Era investigado como  
melhorar a QVT para o indivíduo. 

2 - QVT como uma 
abordagem (1969 a 
1974) 

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional; mas, ao 
mesmo tempo, tendia a trazer melhorias tanto ao empregado como à 
direção. 

3 - QVT como um 
método (1972 a 1975) 

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para melhorar o 
ambiente de trabalho e tornar o trabalho mais  
produtivo e mais satisfatório. QVT era visto como sinônimo  
de grupos autônomos de trabalho, enriquecimento de cargo  
ou desenho de novas plantas com integração social e técnica. 

4 - QVT como um 
movimento (1975 a 
1980) 

Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as relações dos 
trabalhadores com a organização. Os termos  “administração 
participativa” e “democracia industrial” eram freqüentemente ditos 
como ideais do movimento de QVT. 

5 - QVT como tudo 
(1979 a 1982) 

Como panacéia contra a competição estrangeira, problemas de 
qualidade, baixas taxas de produtividade, problemas de queixas e 
outros problemas organizacionais. 

6 - QVT como nada 
(futuro) 

No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no futuro, não 
passará de apenas um “modismo” passageiro. 

Fonte: Nadler e Lawler apud Fernandes (1996) 

Dando sequência a análise feita por Nadler e Lawler (1983), Pinto, Vilas Boas e Paula 

(2012) mostram que a QVT assumiu novas concepções evolutivas apontando para uma nova 

perspectiva de pensamento evidenciadas no quadro 6. 
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Quadro 6 - Evolução do Conceito de QVT – Novas Concepções 
Concepções evolutivas Caracteristicas ou visão 

7 - QVT Como um 
modelo consolidado no 
indivíduo (década de 
1990) 

A QVT não se configurou como um modismo, mas passou a ser 
adotada ainda mais pelas organizações, visando à melhoria das 
condições para o trabalhador e perpassando os temas de 
qualidade, estresse, bem estar individual, bem como procurando 
o equilibrio entre saúde fisica e mental, organização e sociedade. 
 

8 – Como Gestão 
avançada (início do século 
XXI) 

A QVT como uma nova competência do gestor frente ao novo 
perfil das organizaçoes pós-industriais. Visao holística dos 
indivíduos/trabalhadores, da organização e do gestor. 

Fonte: Pinto, Paula e Vilas Boas (2012, p. 4) 

Percebe-se nos conceitos apresentado no quadro 6 que a evolução da QVT ganhou 

força nos últimos anos deixando para trás a perspectiva de virar modismo,  passando para uma 

visão biopsicossocial-organizacional agregando o modelo de competências que demonstra uma 

visão da organização e do administrador na gestão das organizações (PINTO, 2013). 

Para Fernandes (1996) as diferenciadas conceituações apresentadas sobre QVT 

exigem um grande esforço no sentido de clarificar o conceito por meio da revisão especializada 

da literatura, uma vez que não se pode trabalhar com algo que não se sabe exatamente do que 

se trata. Fernandes (1996, p.45) apresenta como uma tentativa de definição de QVT como sendo 

“a gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que 

afetam a cultura e renovam o clima organizacional, refletindo-se no bem estar do trabalhador e 

na produtividade da empresa”. 

Limongi-França (2010) destaca que a QVT é afetada por questões comportamentais 

que dizem respeito às necessidades humanas e aos tipos de comportamentos individuais no 

ambiente de trabalho. De acordo com a autora, o papel do gestor deve apontar para “novas 

competências gerenciais” necessárias para atender às demandas da atual perspectiva das 

organizações voltadas à melhoria das condições de trabalho e à saúde física e psicológica dos 

trabalhadores, deixando de lado ações puramente operacionais utilizando-se de ações 

estratégicas que envolvam toda a cultura organizacional. 

Para Robins (1989) a QVT é um processo com o qual as organizações verificam as 

necessidades dos trabalhadores e os mecanismos para um novo desenho da vida no trabalho, 

inclui-se nesse conceito fatores como segurança no trabalho, reconhecimento do empenho pelo 

sistema de recompensas, pagamento coerente e oportunidade de crescimento.  

Vários autores de diversas áreas do conhecimento têm se dedicado ao exame da QVT. 

Os estudos realizados por Limongi-França (1996) e por Pinto (2013) e apresentados de forma 

conjunta no quadro 7 expõe um resumo dos principais conceitos sobre o tema.  
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Quadro 7 – Conceitos de QVT 

Autor e Ano Definiçao Ênfase 

Walton, 1973 

Atendimento das necessidades e aspirações 
humanas, calcado na idéia 
de humanização e responsabilidade social 
da empresa. 

Humanizaçao e 
responsabilidade social, com 
foco no poder da empresa. 

Lippitt, 1978 
Oportunidade para o indivíduo satisfazer 
a grande variedade de necessidades 
especiais. 

Trabalho, crescimento 
pessoal, tarefas completas, 
sistemas abertos. 

Ginzberg et 
al., 1979 

 
Experiências de humanização do trabalho 
sob dois aspectos: reestruturaçao do 
emprego e grupos semi autonomos 
 

Posto individual de trabalho e 
processo decisório 

Drucker, 
1981 

Avaliação qualitativa da qualidade relativa 
das condiçoes de vida, incluindo-se atençao 
aos agentes poluidores, barulho, estética, 
complexidade etc. 

Responsabilidade social da 
empresa nos movimentos 
sociais, culturais e políticos. 

Werther 
&Davis, 
1983 

Esforços para melhorar a qualidade de vida, 
procurando tornar os cargos mais 
produtivos e satisfatórios. 

Valorização dos cargos, 
mediante analise de 
elementos organizacionais, 
ambientais e 
comportamentais. 

Nadler e 
Lawer, 1983 

Maneira de pensar a respeito das pessoas, 
participação na resoluçao de problemas, 
enriquecimento do trabalho, melhoria no 
ambiente do trabalho. 

Visão Humanista no 
ambiente de trabalho. 

Huse; 
Cummings, 
1985 

Qualidade de vida como forma de 
pensamento envolvendo pessoas, trabalho e 
organização. 

Preocupação com o bem estar 
do trabalhador e com a 
eficacia organizacional 

Neri, A. M, 
1992 

Atendimento das expectativas quanto a se 
pensar a respeito de pessoas, trabalho e 
organização, de forma simultânea e 
abrangente. 

Visão holística 

Limongi-
França, 1995 

QVT como compreensao abrangente e 
comprometida sobre as condiçoes de vida 
no trabalho. 

Aspecto de bem-estar 
garantia de saúde e segurança 
fisica, mental e social. 

Albuquerque, 
1995 

QVT como uma evoluçao da qualidade 
total 

Condiçoes adequadas, 
respeitar e ser respeitado 
como profissional. 

Dantas, 1996 

Gerencia pela Qualidade Total – GQT: 
Utilizaçao de 5s, diagrama de causa e efeito 
e procedimentos da qualidade total nos 
programas de saúde. 

Foco: Promoção da saúde, 
controle do colesterol, 
capacidade fisica e aeróbica, 
doenças coronárias. 

Marchi, 1997 
QVT entendida como o nivel alcançado por 
uma pessoa na consecuçao dos seus 
objetivos. 

Hieraquia e organização 
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Quadro 7 – Continuação. 

Autor e Ano Definiçao Ênfase 

Limongi-
França, 2003 

QVT como percepção de bem estar a partir 
de necessidades individuais, ambiente 
social e economico e as expectativas de 
vida. 

Modelo de competencias do 
Bem estar organizacional – 
BEO 

Gutierrez, 
2004 

QVT entendida como bem estar relacionado ao 
emprego do individuo e à extensao em que sua 
experiencia de trabalho é compensadora, 
satisfatoria, despojada de estresse e outras 
consequencias negativas. 

Satisfação, compensaçao e 
saúde 

Magalhaes; 
Vilas Boas, 
2008 

Integraçao dos indicadores de QVT com 
indicadores de QV 

Vida profissional integrada 
com vida pessoal. 

PINTO; 
PAULA; 
VILAS 
BOAS; 2014. 

QVT como uma nova competência do 
gestor frente ao perfil das organizaçoes 

Diferencial do gestor, 
equilibrio das necessidades 
das pessoas e da organizaçao. 

Fonte: Consolidado pelo autor com base em Limongi-França (1996) e Pinto (2013). 

Constata-se ao analisar os conceitos expostos no quadro 7 que o enfoque relaciona-se: 

a) ao nível de satisfaçao do indivíduo com a organização; b) às condiçoes ambientais na 

organização e c) na promoçao da saúde do trabalhador. Percebe-se ainda que os conceitos 

direcionam a um ponto comum que é a busca por conciliar interesse dos indivíduos e das 

organizações. Essa integração é o objeto principal das pesquisas em QVT (PINTO, 2013; 

SIMMONDS, 2012; LIMONGI-FRANÇA, 1996).  

2.4.3  Modelo de QVT de Walton 

Os primeiros modelos de QVT surgiram nos países desenvolvidos, na década de 1970 

e as discussões estavam relacionadas principalmente a motivação, melhorias dos níveis de 

satisfação, enriquecimento no trabalho e melhores condições de vida do indivíduo. No Brasil, 

teve início na década de 1980 e a ênfase estava no contraste social existente entre trabalhadores 

brasileiros e de países como EUA, Inglaterra e da França (PINTO, 2013; COUTINHO, 2009; 

LIMONGI-FRANÇA, 2010). 

Entre os principais modelos que referenciam a QVT estão as obras de Hackman e 

Oldham (1975), Belanger (1973), Westley (1979), Lippit (1978), Werther e Davis (1983), 

Walton (1973) dentre outros. O quadro 8 apresentado a seguir, mostra a síntese das 

características de cada modelo. 
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Quadro 8 – Síntese dos modelos de QVT 

Modelo Fatores de QVT Características 

Hackman e 
Oldham 
(1975) 

Conhecimento e resultados do trabalho; 
responsabilidade percebida pelos 
resultados do trabalho e; significância 
percebida do trabalho. 

Busca mensurar o nível de motivação no 
trabalho. 

Belanger 
(1973) 

O trabalho em si; crescimento pessoal e 
profissional; tarefas com significado e 
funções; e estruturas organizacionais 
abertas. 

Defende que para analisar a QVT é 
preciso considerar o trabalho em si, ou 
seja, a criatividade, a autonomia, o 
envolvimento e o feedback que o mesmo 
proporciona. 

Westley 
(1979) 

Economicos; políticos; psicológicos e 
sociológicos. 

A insegurança e a injustiça são 
decorrentes da concentração do poder e 
dos lucros e conseqüente exploração dos 
trabalhadores.  

Lippit 
(1978) 

Indivíduo; função; produção de trabalho; 
e estrutura organizacional. 

A QVT deve satisfazer tanto 
necessidades dos colaboradores quanto 
da organização. O funcionário deve 
sentir-se valorizado, reconhecido e 
incentivado. 

Werther e 
Davis 
(1983) 

Elementos Organizacionais, elementos 
ambientais e elementos comportamentais. 

Os cargos são o elo entre as pessoas e a 
organização. Os cargos não são só uma 
fonte de renda, mas também um meio 
para satisfazer suas necessidades. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em: Silva, Pedroso e Pilatti (2010); Stefano (2008); Dias (2001); 
Fernandes (1996). 

Percebe-se nos modelos apresentados no quadro 8 que, apesar do tempo entre um 

modelo e outro, não há grande evolução nos fatores de análise e um modelo acaba apenas 

complementando o outro.  

O modelo de Walton (1973) é tratado pelos pesquisadores como o pioneiro no que diz 

respeito à modelo de avaliação de QVT. Seu modelo foi concebido nos Estados Unidos na 

década de 1970 e para a criação desse modelo o autor buscou, por meio de pesquisas e 

entrevistas, identificar fatores que possam vir a afetar o trabalhador em seu ambiente trabalho 

(FERNANDES, 1996; SILVA, PEDROSO; PILATI, 2010; ARELLANO, 2008; COUTINHO, 

2009; PEDROSO, 2010, 2013).  

É o modelo mais completo e mais utilizado nos estudos sobre QVT e com o maior 

número de variáveis que demonstram claramente cada indicador. O modelo de Walton (1973) 

abrange questões fundamentais na avaliação da QVT, priorizando fatores higiênicos, condições 

físicas, aspectos relacionados à segurança e à remuneração, enfatizando o trabalho como um 

todo e abordando inclusive aspectos na vida de não trabalho (PEDROSO, 2010, 2013; 

GOUVEIA et al 2012; COUTINHO, 2009). 
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Walton (1973) considera que a insatisfação com a vida no trabalho afeta grande parte 

dos trabalhadores, independente da profissão ou cargo que este ocupa o que acaba gerando 

prejuízos, não somente ao trabalhador, mas também para a organização.  

A ênfase dada por Walton (1973) é direcionada para que os cargos se mostrem mais 

produtivos e satisfatórios, com vantagem para pessoas e organizações mediante a reformulação 

do desenho de cargos e postos de trabalho, sendo este o principal objetivo das ações de QVT. 

Garante-se dessa forma a eficácia e produtividade ao mesmo tempo em que atende as 

necessidades dos trabalhadores. 

Segundo Walton (1973) a meta de um programa de QVT é gerar uma organização mais 

humanizada, envolvendo simultaneamente alto grau de responsabilidade e de autonomia aos 

cargos, recebimento de feedback sobre o desempenho, tarefas adequadas, variedade, 

enriquecimento do trabalho e focado no desenvolvimento do indivíduo. 

Walton (1973) considera ainda que a QVT é um termo usado para descrever valores 

humanos e ambientais que ainda não foram considerados pelas sociedades industriais. Seu 

modelo propõe oito categorias conceituais que associam a QVT a uma remuneração justa e 

adequada, condições trabalho, utilização e desenvolvimento de capacidades, oportunidade de 

crescimento e segurança no emprego, integração social nas relações de trabalho, 

constitucionalismo no trabalho, equilíbrio entre o trabalho e o espaço total da vida e a relevância 

social. Walton (1973) explica também que a QVT só se faz presente quando o indivíduo 

consegue atingir suas metas, seus interesses e o senso de responsabilidade social. 

O quadro 9 apresenta as categorias conceituais e os fatores de QVT considerados por 

Walton. 

Quadro 9 – Critérios e subcritérios do modelo de Walton 

Categorias conceituais Fatores de QVT 

1. Compensação Justa e 
adequada 

Equidade interna e externa; proporcionalidade entre os salários; justiça 
na compensação; partilha dos ganhos de produtividade. 

2. Condições de trabalho 
Jornada de trabalho justa; ambiente físico seguro e saudável; ausência 
de insalubridade. 

3. Uso e 
desenvolvimento de 
capacidades 

Autonomia; qualidades múltiplas; informação sobre o processo total 
do trabalho; autocontrole relativo. 

4. Oportunidade de 
crescimento e segurança 

Possibilidade de carreira; crescimento pessoal; perspectiva de avanço 
salarial segurança de emprego. 

5. Integração social na 
organização 

Ausência de preconceitos; igualdade; mobilidade; relacionamento; 
senso comunitário. 

6. Constitucionalismo 
Direitos de proteção do trabalhador; liberdade de expressão; direitos 
trabalhistas; tratamento imparcial; privacidade pessoal 
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Quadro 9 – Continuação 

Categorias conceituais Fatores de QVT 

6. Constitucionalismo 
Direitos de proteção do trabalhador; liberdade de expressão; direitos 
trabalhistas; tratamento imparcial; privacidade pessoal 

7. O trabalho e o espaço 
total de vida 

Papel balanceado no trabalho; poucas mudanças geográficas; tempo 
para lazer da família; estabilidade de horários. 

8. Relevância social do 
trabalho na vida 

Imagem da empresa; responsabilidade social da empresa; 
responsabilidade pelos produtos; práticas de emprego. 

  Fonte: Fernandes (1996). 

As oito categorias do modelo de Walton e seus fatores de QVT, apresentadas no 

quadro 9 não estão elencadas por ordem de prioridade. O modelo proposto pode assumir 

hierarquias de importância diferentes na QVT dependendo do grupo de trabalhadores ou do 

ambiente organizacional (DETONI, 2001).  

As categorias do modelo de Walton (1973) podem ser entendidas da seguinte forma: 

1- Compensação justa e adequada: Além do pagamento justo, envolve fatores do 

trabalho, tais como: treinamento e responsabilidade. Como pagamento justo e adequado, 

entende-se que o valor pago ao funcionário deve estar alinhado com a média salarial do mercado 

e estar inserida dentro dos padrões aceitáveis da sociedade. Fatores como participação nos 

lucros e resultados contribuem para determinar quão justo é o salário (PEDROSO, 2013). 

2- Condições de trabalho: Esta categoria, segundo Pedroso (2013, p. 94) aborda as 

condições físicas e a jornada de trabalho às quais o trabalhador é submetido em seu emprego. 

Para o autor, aspectos como realização de horas extras além da jornada, limite de idade impostas 

quando o trabalho é perigoso e destrutivo ao bem-estar das pessoas e minimização de fatores 

que possam prejudicar a saúde como ruídos e poluição devem ser práticas constantes para que 

se tenha condições adequadas de trabalho (PEDROSO, 2013).  

3- Uso e desenvolvimento de capacidades: Está relacionada com o reconhecimento de 

que as habilidades e conhecimentos são desenvolvidos de acordo com os diversos postos de 

trabalho da organização. Assim apresentam-se cinco qualidades necessárias ao 

desenvolvimento das habilidades e conhecimentos: a) autonomia que permite o autocontrole na 

realização das tarefas; b) as múltiplas habilidades, que o uso de uma ampla gama de capacidades 

e habilidades evitando atividades repetitivas e monótonas; c) informações e perspectivas, que 

permite ao trabalhador ter conhecimento do processo de trabalho de forma completa, bem como 

deve receber um feedback de suas atividades; d) trabalho como um todo, o trabalhador deve 

executar suas tarefas por completo, do início ao fim, com o envolvimento e o aumento da 

autoestima do indivíduo; e e) planejamento do trabalho,  onde as suas diversas atividades devem 

ser planejadas antes de sua implementação (DIAS, 2001; COUTINHO, 2009). 



 
 

60 
 

 

4- Oportunidade de crescimento e segurança: esta categoria tem a finalidade de avaliar 

as oportunidades de carreira do trabalhador dentro da organização. Inclui também quesitos de 

segurança e estabilidade no emprego. Como fatores de influência neste critério elencam-se: a) 

Desenvolvimento, possibilidade de expandir suas capacidades; b) Aplicações futuras, 

expectativas de novos conhecimentos e habilidades; e c) Oportunidades de avanço, 

possibilidade de promoção e plano de carreira (PEDROSO, 2013). 

5- Integração social na organização: engloba aspectos do relacionamento pessoal e as 

experiências de autoestima do indivíduo são influenciadas pelos seguintes fatores: a) 

preconceito: aceitação do trabalhador com suas características físicas e emocionais; b) 

Igualdade social: respeito mútuo entre os níveis hierárquicos; c) mobilidade social: 

possibilidade para os indivíduos de todos os níveis da empresa migrarem para uma camada 

social superior; d) Companheirismo: ajuda recíproca, suporte sócio emocional e respeito às 

particularidades de cada indivíduo; e) Senso comunitário: viver em comunidade nas empresas 

e entre os grupos de trabalho; e f) Troca de informações: os membros da organização devem 

compartilhar, uns com os outros, suas ideias e opiniões pessoais (PEDROSO, 2013). 

6- Constitucionalismo: a clareza entre organização e trabalhadores pode favorecer a 

QVT e alguns fatores tais como: respeito à privacidade da pessoa, liberdade de expressão, 

igualdade de direitos, e o processo justo em todos os aspectos do trabalho podem contribuir 

para que isso aconteça (DETONI, 2001; COUTINHO, 2009). 

7- O trabalho e o espaço total de vida: Esta categoria relaciona-se com o equilíbrio 

entre a vida pessoal e profissional do indivíduo (DIAS, 2001). Para Pedroso (2013) as 

experiências vivenciadas no ambiente de trabalho interferem de forma positiva ou negativa no 

convívio familiar ou social. Segundo o autor, fatores como jornada de trabalho exaustiva e 

constantes mudanças de residência podem constituir sérios problemas familiares (PEDROSO, 

2013). 

8- Relevância social do trabalho na vida: as ações da empresa em relação à sua 

responsabilidade social são percebidas pelo trabalhador, de forma a melhorar a sua autoestima 

e consequentemente sua produtividade (PEDROSO, 2013). Dentre os critérios de avaliação 

destacam-se: a redução de emissão de poluentes, gerenciamento de resíduos, adesão aos pactos 

internacionais do trabalho e as leis sobre trabalho escravo, trabalho infantil, alianças com países 

desenvolvidos e a participação em programas de auxílio às populações de baixa renda 

(COUTINHO, 2009). 

Pedroso (2013) apresenta algumas considerações importantes em relação ao modelo 

de Walton que devem ser levadas em consideração pelos pesquisadores na escolha do modelo 
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a ser utilizado nas suas pesquisas: a) o modelo abrange aspectos políticos, econômicos, sociais, 

psicológica e jurídica, no entanto, os aspectos de ordem biológica e fisiológica são poucos 

explorados, não havendo um equilíbrio entre estes aspectos junto aos demais; b) O modelo foi 

desenvolvido nos Estados Unidos em meio à crise petrolífera da década de 1970 e permanece 

o mesmo desde a sua publicação; c) O modelo em exame, pelo seu grande uso na academia, 

fomenta o surgimento de diferentes traduções, em grande parte, produto de adaptações 

indevidas, juízos do tradutor e equívoco nas traduções o que pode ocasionar uma distinção 

significativa entre duas traduções do modelo. 

Entre as premissas da regulamentação da profissão do motorista, objeto deste estudo, 

está a melhoria na QVT desta categoria de trabalhadores amplamente discutida em estudos 

anteriores, onde os resultados mostravam a precariedade vivenciada no exercício da profissão.  

Neste contexto, destaca-se no modelo escolhido questões fundamentais do trabalho 

como fatores importantes para a avaliação da QVT nas empresas de transporte rodoviário de 

cargas após a regulamentação da profissão, principalmente relacionadas a indicadores 

higiênicos, condições físicas, aspectos relativos à segurança e saúde do trabalhador, 

remuneração e espaço total de vida. Assim, os critérios de QVT proposto por Walton são os 

que apresentam melhor abrangência e os que mais se adequam ao estágio em que se encontram 

as empresas e os indivíduos pesquisados. 

No Brasil, o modelo de Walton já foi utilizado como base para o desenvolvimento de 

diversos trabalhos sobre QVT. Entre eles podemos citar o trabalho de Dias (2001), Lima (2001), 

Detoni, (2001), Timossi (2009); Símmonds (2012) entre outros.  

2.5 Relações de trabalho 

As pesquisas realizadas pela Organização Internacional do Trabalho - OIT (ILO, 1999) 

no final do século XX revelam que ocorreram amplas e profundas mudanças na economia 

mundial, afetando todos os setores, inclusive o transporte rodoviário de cargas, impondo 

significativas modificações em seu mercado de trabalho com destaque para a figura do 

motorista de caminhão (CHAHAD; CACCIAMALI, 2005). Os autores afirmam ainda que em 

todos os setores da economia, o impacto e o ritmo das mudanças impuseram à necessidade de 

modificações substanciais nas relações de trabalho. 

As mudanças nas relações de trabalho mundiais repercutem na forma como as 

empresas gerenciam seu capital humano. Os gestores passaram a observar a importância de seus 

empregados para a consecução das metas estabelecidas (AGUZZOLLI, 2007). Do ponto de 
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vista do trabalhador, Antunes (1995) aponta que os trabalhadores ficaram mais flexíveis, no 

entanto, mais inseguros em relação ao seu emprego. Conforme as mudanças aconteciam, as 

formas de trabalho se configuravam de acordo com as necessidades do mercado político, social 

e econômico. 

No Brasil, tais mudanças surgem mais fortes nos anos 1980 a partir do advento da 

reestruturação produtiva marcado por um ambiente social, político e econômico conturbado, de 

grave crise econômica, desemprego e inicio do processo de democratização política 

(OLIVEIRA, 2012).  

Leite (1994) citado por Oliveira (2012) e Souza e Carvalho (2009) observam que a 

forma tradicional de organização do trabalho e da produção que sustentou o desenvolvimento 

econômico brasileiro até a década de 1970, entrou em crise a partir de 1980, principalmente 

pela forte pressão sobre as empresas para que aumentassem sua competitividade e eficiência 

diante da concorrência internacional.   

Nesse sentido, Oliveira (2012) afirma que com a produção voltada para o mercado 

externo, as empresas se viram obrigada a se adequar a padrões internacionais de qualidade, bem 

como buscar inovações tecnológicas para aumento da produtividade e eficiência que 

garantissem a qualidade dos produtos e processos, sem, no entanto, comprometer o preço dos 

seus produtos.  

Para Stefano e Nogueira (2006) e Stefano (2008) o processo de reestruturação 

produtiva se caracterizou pela implementação de formas de organização e gestão do trabalho 

inspiradas no Toyotismo que por meio de investimentos e novas tecnologias extravasou os 

muros da montadora japonesa e se espalhou pelo mundo. Segundo os autores, isso é decorrente 

dos novos padrões de competitividade que implicam em mudanças culturais, de convicções 

políticas, exigências econômicas, e novos estilos de vida e trabalho, apresentando assim um 

agravamento das desigualdades sociais. 

Para Ruas (1994, p. 97) citado por Oliveira (2012) a reestruturação produtiva na 

América Latina fez com que os países deste bloco econômico tivessem que se ajustar às novas 

mudanças. Para o autor, esse ajustamento fez surgir uma série de referenciais estratégicos como 

flexibilidade, diversidade e qualidade, seguindo a trajetória: a) abertura comercial, com redução 

de alíquotas de importação; b) reestruturação do setor público (privatização de empresas 

públicas e menos participação reguladora do estado); c) reforma e desregulação do sistema 

financeiro; e d) desregulação do mercado de trabalho com o objetivo de torná-lo mais flexível. 

Druck e Silva (2010) aponta que a flexibilização no mundo do trabalho desde a década 

de 1980 reduziu drasticamente os segmentos mais estáveis de trabalhadores aliados a uma 
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multiplicidade de estatutos de assalariamento, compondo uma rede de trabalho precário. Assim, 

muitos empregados demitidos foram readmitidos sob diversas formas de terceirização ou outros 

tipos de precarização dos vínculos contratuais, sem contar os que permaneceram no desemprego 

de longa duração. A autora afirma ainda que as abordagens foram ampliadas e passaram a 

englobar tanto o trabalhador do núcleo estável como também a grande cascata de terceirizados, 

configurando uma nova rede de relações de trabalho marcadas pela crescente precarização 

(DRUCK; SILVA; 2010). 

Druck e Silva (2010) mostra o processo de precarização do trabalho em cinco 

dimensões. O quadro 10 apresenta como cada dimensão afeta as relações de trabalho. 

Quadro 10 – Dimensões do processo de precarização do trabalho 
Dimensões Impacto nas relações de trabalho 

1- Vínculo de trabalho e 
as relações contratuais; 

Compreende o processo sociopolítico de perdas de direitos trabalhistas 
ou do seu usufruto no mundo do trabalho real – Descanso remunerado, 
férias, jornada de trabalho normal e de horas extras. Envolve perda de 
benefícios como: planos de saúde, transporte, alimentação entre outros. 

2- Organização e 
condições de trabalho; 

Caracteriza-se pelas metas inalcançáveis e pelo ritmo intenso de 
trabalho favorecidos pelo patamar tecnológico da microeletrônica. Pela 
forte pressão de tempo somada à intensificação do controle ou da 
instrumentalização do medo de demissão que conduz à intensificação 
do trabalho. 

3- Precarização da saúde 
dos trabalhadores; 

Estreitamente ligada às anteriores, vem incidindo de modo marcante na 
saúde mental, que é indissociável da saúde como um todo. Trata-se da 
fragilização orgânica, existencial e identitária dos indivíduos pela 
organização do trabalho. 

4- Fragilização do 
reconhecimento social, da 
valorização simbólica e 
do processo de construção 
das identidades individual 
e coletiva; 

Numa sociedade que o trabalho ainda ocupa um espaço/tempo central 
na vida social e individual sua precarização dificulta o processo de 
identificação e construção de si, tornando mais complexa à 
alienação/estranhamento do trabalho. 

5- Natureza da 
representação e 
organização coletiva 
(sindical). 

O binômio terceirização/precarização, ao minar a identidade do 
individual e coletiva, conduz à fragilização dos agentes sociais. São os 
efeitos propriamente políticos da terceirização que pulveriza e 
enfraquece os sindicatos, ameaçando sua representatividade pela 
divisão das categorias profissionais, cada uma com seu sindicato e 
atuações competitivas entre si. 

Fonte: Adaptado de Druck e Silva (2010). 

Nota-se nas dimensões abordadas no quadro 10 que a flexibilização do processo de 

trabalho acaba por produzir a precarização social do indivíduo, sonegando, mesmo que 

legalmente, os direitos trabalhistas adquiridos ao longo do tempo, para manutenção da 

competitividade organizacional. 

Para Eichhorst, Marx e Pastore (2011 p. 7) a flexibilização das relações do trabalho é 

um tema altamente controvertido. Os que são a favor defendem que tal processo é necessário 



 
 

64 
 

 

para se promover os ajustes requeridos por uma economia volátil e cada vez mais diversificada 

e os que são contra consideram a flexibilização como mero subterfúgio para reduzir os direitos 

e precarizar a vida dos trabalhadores. 

Atkison (1984) apresenta dois tipos básicos de flexibilidade no mercado de trabalho: 

a) A flexibilidade interna, referindo-se às estratégias utilizadas dentro da organização para 

adequar fatores como remuneração e jornada de trabalho; e b) a flexibilidade externa que vem 

de fora da empresa, do mercado do trabalho, como é o caso de contratações de trabalhos 

temporários. 

Eichhorst, Marx e Pastore (2011 p. 17 e 18) desdobram os tipos básicos de 

flexibilidade em subtipos que são apresentados no quadro 11. 

Quadro 11 – Subtipos de flexibilização das relações de trabalho 
SUBTIPOS COMO AFETAM AS RELAÇÕES DE TRABALHO 

Flexibilidade 
numérica 
externa  

Refere-se à possibilidade de adaptar o número de empregados às exigências 
econômicas por meio de demissões e contratações (permanentes ou 
temporárias). Depende ainda de variáveis como o rigor da legislação no 
campo da proteção ao trabalho e disponibilidade quantitativa da mão de 
obra. 

Flexibilidade 
numérica 
interna  

É a que decorre de ajustes na jornada de trabalho com acréscimo de horas 
extras ou uso do banco de horas. Isso não implica em aumentar ou reduzir o 
quadro de pessoal, mas sim em uma diferente utilização da mão-de-obra. 

Flexibilidade 
funcional 
externa  

 
É a que requer trabalhadores especializados para adaptar mudanças 
estruturais por meio de mobilidade entre cargos e ocupações. Isto depende 
do nível de educação geral e de políticas ativas no mercado de trabalho, 
particularmente de treinamento e de colocação profissional. 

Flexibilidade 
funcional 
interna 

É a habilidade de reagir à mudança de demanda com uma organização 
flexível na linha de produção. Para isso, são necessários empregados 
formados e habilitados a desempenhar novas e diversas tarefas. O 
investimento em profissionais específicos com qualificação continuada 
(interna) contribui para este tipo de flexibilidade. 

Flexibilidade 
salarial 

Ocorre quando o salário é ajustado ou reajustado em função das condições 
macroeconômicas e conjunturais. Tal ajuste é dificultado quando os salários 
são legalmente estabelecidos ou determinados por contratos coletivos 
inflexíveis. 

Fonte: Adaptado de Eichhorst, Marx e Pastore (2011 p. 17 e 18) 

De acordo com os autores, esses tipos de flexibilidade podem apoiar ou substituir uns 

aos outros e pode haver um “mix” de todos esses tipos. 

Em uma análise mais recente sobre o trabalho no Brasil, Krein (2013), identifica dois 

pontos contraditórios: Por um lado, há uma melhora de uma série de indicadores do mercado 

de trabalho, como o crescimento do emprego tanto formal quanto informal, bem como a redução 

da informalidade e a queda do desemprego; redução dos ocupados sem proteção previdenciária; 
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melhoria na renda do trabalho; e redução da desigualdade social. Por outro lado, o autor 

comenta que continua ocorrendo um processo que recria condições mais precárias de trabalho, 

tais como o avanço da terceirização, a intensificação do ritmo de trabalho, o avanço do 

componente variável na remuneração, a crescente insegurança no trabalho, a alta rotatividade 

de força de trabalho. Na visão do autor, esses aspectos mostram uma tendência de precarização 

do trabalho, prevalecendo às teses de flexibilização oriundas de transformações do capitalismo 

contemporâneo.  

Neto e Sant’anna (2013 p. 4) afirmam que a flexibilização nas relações contratuais 

(terceirização, “quarteirização”, múltiplos vínculos contratuais), na jornada de trabalho (tele 

trabalho, jornada flexível) e na remuneração (fixa mais variável, bônus), foi aliada a um 

desemprego estrutural, provocado pelos processos de reestruturação produtiva, organizacional 

e tecnológica dentro de uma economia global estagnada. De acordo com os autores, esta 

situação configurou as relações de trabalho sob um quadro de pouca necessidade de 

qualificação, atração e retenção de trabalhadores.  

Para Stefano (2008 p. 93) estes aspectos apontam perspectivas pessimistas para a 

sociedade, pois as mudanças do mundo do trabalho que transcende fronteiras nacionais e é 

resultado do complexo de transformações produtivas, promove o desemprego estrutural e a 

precariedade do trabalho assalariado com poucas perspectivas futuras. 

O desemprego estrutural ou tecnológico ocorre quando a própria estrutura 

organizacional é responsável pela extinção da vaga de trabalho, quer seja pela modernização de 

equipamentos, ou pela necessidade de redução de custos nas organizações (STEFANO, 2008).  

Rifkin (2004) explica que o fenômeno do desemprego estrutural e tecnológico ocorre 

a nível mundial, afetando inclusive as nações em desenvolvimento. Segundo o autor, o fato é 

provocado pela instalação de parques fabris com tecnologia de ponta que acabam extinguindo 

milhares de empregos em todo o mundo. 

Já para Souza e Carvalho Neto (2009), a partir das transformações provocadas pela 

reestruturação produtiva no mundo do trabalho, a ideia disseminada no mercado é a de que o 

trabalhador deve adaptar-se às mudanças nos processos produtivos para manter-se vivo no 

mercado de trabalho. 

Segundo os autores, nos modelos contemporâneos de empregabilidade o trabalhador 

vende-se no mercado por suas competências. A competência interessa para os dois lados das 

relações de trabalho, de acordo com Tomasi (2004) os empregadores preocupam-se com o 

aumento nos níveis de produtividade em um ambiente altamente competitivo e os empregados 

estão preocupados em manter ou conseguir um emprego.  
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Para atender a essa demanda atual do mercado de trabalho, Souza e Carvalho (2009 p. 

6) citam como principais características que os profissionais devem desenvolver:  

• Desempenho de múltiplas habilidades, necessárias a realização de várias tarefas; 
• Uso da criatividade e iniciativa para solução de problemas; 
• Capacidade para o trabalho em grupo que envolva gestão de processos e 

comunicação; 
• Capacidade analítica para identificar as causas dos problemas; 
• Responsabilidade e adesão aos projetos da empresa; 
• Nível elevado de escolaridade; e 
• Busca por (re)qualificação. 

 
Nesse sentido, Stefano e Gomes Filho (2004) afirmam que o conceito de emprego foi 

substituído por um conceito mais amplo de trabalho enquanto ocupação, onde o processo de 

competição não é apenas por salários, mas por empregos, assim pessoas com níveis mais 

elevados de conhecimento ocupam cargos com melhores salários.  

O termo trabalho tem sofrido mutações no decorrer do tempo. Manzatto (2012), afirma 

que o conceito foi definido inúmeras vezes desde os primórdios até os dias de hoje. 

De acordo com Cunha (2013), A palavra latina que dá origem ao vocábulo “trabalho” 

é tripalium, nome dado a um instrumento de tortura que era utilizado para empalar escravos 

rebeldes e deriva de palus, uma espécie de estaca, poste onde se empalaram os condenados. Já 

a palavra labor (em latim) significa esforço penoso, dobrar-se sob o peso de uma carga, dor, 

sofrimento e fadiga. 

A autora indaga sobre o sentido que os homens do mundo corporativo contemporâneo 

buscam para sua existência quando tenta extrair do trabalho toda fonte de realização e 

satisfação, se as origens do significado destas palavras remetem ao sofrimento, à falta de 

humanidade e à escravidão. 

O quadro 12 apresenta os significados do trabalho no decorrer da história. 

Quadro 12 – Os significados do trabalho no decorrer da história 
Povos / Autores Significado de Trabalho 

Gregos antigos 
O trabalho manual e mecânico deveria ser realizado pelos 
escravos Hebreus. O trabalho era uma “labuta penosa”, a que o 
homem estava condenado pelo pecado. 

Cristianismo 
O trabalho era uma punição para o pecado e servia para afastar os 
maus pensamentos provocados pelo ódio 

Lutero 
Estabeleceu como “a base e a chave da vida”, todo aquele 
capacitado deveria fazê-lo, manter-se pelo trabalho era um modo 
de servir a Deus. 

Calvinismo 
Arrastou o homem ainda mais para o ritmo do trabalho moderno 
– agir de maneira racional e metódica, contínua e árdua, para 
pertencer aos eleitos. 
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Quadro 12 –Continuação 
Povos / Autores Significado de Trabalho 

Renascimento 

 
Através do trabalho, tornava-se um criador e podia realizar 
qualquer coisa. 
 

 
Economia política 
Adam Smith e D. 
Ricardo 
 

O trabalho como fonte de toda a riqueza; a divisão do trabalho e 
eficiência econômica; o trabalho como valor. 

Materialismo Histórico 
K. Marx 

O trabalho como processo de humanização; Exploração e 
alienação do trabalho; teoria do valor – valor de uso e valor de 
troca; contradição entre as relações sociais de produção e o 
desenvolvimento das forças produtivas. 

Taylor/ Ford/ Fayol 
Divisão do trabalho na organização empresarial. Racionalização e 
padronização do trabalho. Fragmentação de tarefas. 

Mayo; Maslow; Mc. 
Gregor; Herzberg; 

Humanização e manipulação do trabalho; Hierarquia das 
necessidades; teoria X e teoria Y aplicadas ao trabalho; Fatores 
básicos e motivacionais do trabalho. 

Friedman (1960) 
Braverman (1973) 

O trabalho em migalhas; degradação do trabalho no século XX. 

Emery (1964, 1976) 
Trist (1978) Jacques 
(1978) 

O trabalho apresenta variedades e é desafiador, traz aprendizagem 
contínua; permite autonomia e decisão; é reconhecido; traz 
contribuição social; pode ser usado como uma defesa contra a 
angústia. 

Morin E. (1996, 1997, 
2001, 2002) 

O trabalho é eficiente e produz um resultado útil; há prazer na 
realização da tarefa; o trabalho permite autonomia; é fonte de 
relações humanas satisfatórias; mantem as pessoas ocupadas; o 
trabalho é moralmente aceitável. 

Gorz, (1980) Offe 
(1984) Habernas 
(1986) Rifkin (1994) 
Antunes (1995) 

As transformações do trabalho no contexto da terceira revolução 
industrial; o debate sobre a perda da centralidade do trabalho no 
pensamento social e econômico. 

Castells (2004) 
Vasapollo (2005) 

O trabalho flexível e a sociedade em rede; 
Trabalho Atípico 

Souza e Carvalho 
(2009) Manzatto 
(2012) 

O trabalho apresenta incertezas e insegurança; Trabalhador deve 
se adaptar às mudanças de mercado; Enfoque nos trabalhadores 
mais capacitados; trabalhador vende-se no mercado por suas 
competências. 

Cunha (2013) Rohm e 
Lopes (2015) 

O trabalho como condição fundamental na existência humana, 
fonte de construção da subjetividade produzindo significado de 
existência e sentido da vida. 

 Fonte: Adaptado de Stefano e Nogueira (2006) e Stefano (2008), complementado pelo autor. 
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É possível visualizar nos significados mostrados no quadro 12 que houve uma 

evolução drástica do sentido do trabalho para a humanidade, o que no passado era escravidão, 

se transformou em condição fundamental à existência do indivíduo.  

Para Stefano (2008 p. 95), apesar das diferenças culturais, o trabalho apresenta 

significados distintos e conteúdo que variam. O autor cita duas dimensões do trabalho que são 

comuns na sociedade civilizada: a) O sentido da realização de uma obra e reconhecimento 

social; e b) o significado de esforço dor e sofrimento. Assim, a sobrevivência e necessidade de 

inserção social unem o homem ao trabalho (STEFANO, 2008). 

Masson (2009) mostra que se por um lado o trabalho é vital e emancipador para o 

homem, por outro também explora, aliena e precariza na medida em que o trabalho se 

transformou em objeto de acumulação e desenvolvimento de riqueza nos mesmos moldes do 

capitalismo. 

Já para Siqueira, Watanabe e Ventola (1995) não se pode considerar o trabalho, como 

fonte de sofrimento, mas sim como um complemento da sua vida, pois é através dele que o 

indivíduo se constitui como sujeito, afirmando sua identidade e seu desejo de ser reconhecido 

socialmente e sua função é estruturar o equilíbrio psíquico dos indivíduos.  

Dejours (1987) vê, no entanto, que as relações de trabalho no interior das organizações 

frequentemente tiram o trabalhador de sua subjetividade, excluem o trabalhador e fazem dele 

uma vítima de seu próprio trabalho. 

Na visão de Cunha (2013) no trabalho da sociedade moderna os profissionais buscam 

sucesso e alto desempenho e são estimulados e reconhecidos pelas organizações por incorporar 

valores oriundos do mundo capitalista como: a competitividade, o status e o reconhecimento, 

assim, vislumbram a falsa sensação de segurança profissional, financeira, sucesso e visibilidade 

social. 

A autora comenta ainda que as melhorias provocadas pelo desenvolvimento 

tecnológico, científico e industrial são inegáveis, no entanto, tal melhoria impõe ao trabalhador 

estar conectado à organização por meio de benefícios ofertados pelas empresas como 

notebooks, celulares, ipad entre outros. Estes benefícios acabam por representar o fim do limite 

entre o trabalho e a vida pessoal do indivíduo (MASSON, 2009; CUNHA, 2013). 

Já para Rohm e Lopes (2015) o trabalho tem significado de aprendizagem, para os 

autores, trabalhar significa aprender a fazer e saber fazer alguma coisa que transforma a 

realidade e a própria pessoa que trabalha dessa forma, o trabalho não pode ser considerado uma 

tortura para o ser humano e, sim, um processo de desenvolvimento e valorização do homem 
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sobre a natureza, consciente ou não, os trabalhadores criam o mundo a sua volta transformando 

ou conservando a realidade (ROHM E LOPES, 2015). 

Nota-se que a cada incorporação de novos modelos do sistema produtivo, do avanço 

da competitividade, das exigências do mercado de trabalho surgem novas características do 

sentido do trabalho, exigindo do trabalhador mais esforço e aprendizagem contínua para 

adaptação face às novas posturas e competências exigidas. Assim as mudanças ocorridas no 

mundo afetam as relações do trabalho e a maneira de ser do trabalhador, em certo momento 

apresenta benefícios ao trabalho e em outro precariza as condições de trabalho (ROHM E 

LOPES, 2015). 

O tema relações de trabalho vem sendo bastante discutido no ambiente acadêmico e 

sendo considerado sob diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, o que permite 

empregar a diversidade de conceitos em discursos ideológicos e políticos muito distintos 

(CANÇADO, 1992; ÉSTHER, 1998; SIQUEIRA, 1998).  

Fleury e Fischer (1985, p. 19) apontam que a manutenção do significado amplo e 

flexível deste conceito tem servido de instrumento eficiente para que as relações de trabalho 

sejam caracterizadas conforme os determinantes sócio-políticos prevalecentes em cada 

conjuntura, sem que o discurso oficial ou os estudos acadêmicos sejam acusados de incoerência. 

Observa-se na literatura uma contribuição de diversas áreas do conhecimento na formação de 

um conceito para relações de trabalho. Na administração, o termo relações de trabalho tem sido 

aplicado como sinônimo de relações industriais, relações trabalhistas, relações profissionais e 

relações interpessoais e até mesmo como sinônimo de movimentos coletivos organizados 

reivindicatórios (ÉSTHER, 1998). 

Fischer e Fleury (1992) definem que as relações de trabalho são os relacionamentos 

entre trabalhadores que detêm a força de trabalho e as organizações que detêm os meios de 

produção, sendo este relacionamento caracterizado pelas relações sociais, econômicas e pelas 

políticas da sociedade. Na mesma linha de raciocínio, Cançado (1994 p. 56) entende como 

relações de trabalho as relações entre empregados e empregador, decorrentes das relações de 

poder que se estabelece, na e para realização do processo de trabalho.  

Siqueira (1991) e Cançado (1994) consideram que as relações entre empregado e 

empregador devem incluir as seguintes variáveis: a) Organização do trabalho: que abrange o 

plano e as normas de trabalho, a divisão e a sistematização das tarefas e do tempo do empregado, 

os ritmos exigidos, a autonomia e a participação do trabalhador na organização do trabalho; b) 

gestão da força de trabalho: abrange o conjunto de ações que coordena e controla o desempenho 

do trabalhador por meio do processo de supervisão visando os objetivos a serem atingidos; c) 



 
 

70 
 

 

condições de trabalho: onde estão incluídos os fatores físicos, nocivos à saúde do trabalhador, 

os fatores e as condições estressantes e a subjetividade do trabalhador refletindo em seu modo 

específico de trabalhar e desgastar-se; e d) processo de regulação de conflitos: oriundos das 

relações de poder, assumindo várias formas de expressão, sendo concebido como uma situação 

normal na qual os atores sociais, visando fins opostos, possuem interesses divergentes. 

De acordo com as variáveis envolvidas, as relações de trabalho podem ser 

consideradas como sinônimo de: a) relação capital-trabalho; b) relação trabalhista; ou c) 

relações interpessoais na situação de trabalho (FLEURY e FISCHER, 1985). 

Fischer (1985) sistematiza alguns enfoques necessários às análises mais amplas de 

relações de trabalho entre eles: a) Os condicionantes históricos estruturais da classe 

trabalhadora, onde os estudos mostram os movimentos da classe dominante para se manter no 

poder e ao mesmo tempo o esforço da classe trabalhadora na busca por mudanças sociais e 

políticas; b) a preponderância do papel do estado  como instância de mediação e regulação de 

conflitos, garantindo a manutenção dos sistemas de dominação da classe trabalhadora; e c) as 

características da organização sindical, determinadas pela estrutura política vigente no país.  

A partir destes enfoques, a autora considera as relações de trabalho como uma das 

formas de relacionamento social e que, em função disso, expressam características de uma 

sociedade mais ampla. Assim, as relações de trabalho devem contemplar o espaço social e 

político, a organização do processo de trabalho, a elaboração das políticas administrativo-

organizacionais e a prática cotidiana dos agentes sociais. 

Neste sentido, Fischer (1985) e Fleury e Fischer (1992) propõem que o estudo das 

relações de trabalho deve abranger as seguintes instâncias: a) instância do político: diz respeito 

às práticas visíveis e invisíveis de produção e reprodução, aos mecanismos de dominação e 

resistência e às transações que dão origem às mudanças sociais; b) a instância das políticas de 

recursos humanos: tem a função de manter e controlar o trabalhador e o ato de trabalhar com o 

objetivo de atingir metas empresariais; c) instância da organização do processo de trabalho: se 

refere ao modo de organizar e dividir as tarefas entre os trabalhadores; e d) a instância do 

simbólico: refere-se à capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade 

organizacional, assim, tanto age como elemento de comunicação e consenso, como oculta e 

instrumentaliza as relações de dominação entre as categorias. 

Corroborando com essa linha de pensamento, Siqueira (1991 p. 21) explica que as 

relações de trabalho que ocorrem no interior de uma organização não podem ser explicadas 

apenas por variáveis internas à organização, dependendo de variáveis do ambiente 

organizacional próprio e de variáveis da sociedade. 
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As relações de trabalho no Brasil como se encontram atualmente tiveram seu início no 

governo Vargas. De acordo com Nogueira (2009 p.586), em 1930 no início do governo Vargas 

as relações entre capital e trabalho, passaram a ser gradativamente reguladas e 

institucionalizadas, estruturando-se os sindicatos como organismos oficiais e reconhecidos 

constitucionalmente. Algumas das principais ações de Vargas para criação deste cenário foram 

a criação do ministério do trabalho e a CLT (NOGUEIRA, 2002, 2009). 

Ainda conforme Nogueira (2009) nos anos seguintes houve movimentações sindicais 

marcantes na política dentro do sistema celetista, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, 

persistindo o modelo corporativista das relações de trabalho. Segundo o autor, a criação do 

sistema único de previdência social e do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, entre 

outras medidas adotadas na época, contribuíram para ampliar o sistema de relações de trabalho 

no Brasil, como um sistema único, federal, centralizado e formal em um meio heterogêneo. 

(NOGUEIRA, 2002, p.125).  

Nogueira (2009) apresenta também que algumas consequências oriundas dessa época 

como: a burocratização das relações de trabalho, a diminuição da importância da gestão da força 

de trabalho na esfera das organizações e empresas e a dominância da instituição estatal sobre 

as partes envolvidas nos conflitos trabalhistas, acabam por gerar uma morosidade intrínseca ao 

sistema dificultando mudanças e possíveis avanços no âmbito das relações de trabalho.  

O quadro 13 demonstra as principais ações e acontecimentos que transformaram as 

relações de trabalho no Brasil e que estão presentes até os dias atuais. 

Quadro 13 – Evolução do sistema de relações de trabalho no Brasil 
DATA AÇÕES E ACONTECIMENTOS 

Antes de 
1930 

 
• Autonomia sindical e ausência de liberdade sindical; 
• A questão operaria e trabalhista era caso de polícia. 

 

1930-1945 

• Montagem gradual da legislação trabalhista e sindical corporativa; 
• Institucionalização da estrutura sindical oficial; 
• Controle dos sindicatos pelo estado; 
• Criação da CLT, em 1943. 

1946-1963 

• Período de redemocratização e persistência do corporativismo trabalhista; 
• Dinamização, mobilização e participação crescente dos sindicatos oficiais 

na vida política nacional; 
• Politização do sindicalismo. 

1964-1977 

 
• Golpe militar e repressão aos sindicatos; 
• Exclusão política dos trabalhadores; 
• Fim da estabilidade e criação do FGTS. 
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Quadro 13 – Continuação 
DATA AÇÕES E ACONTECIMENTOS 

1977-1987 

• Renascimento do movimento sindical e surgimento do novo sindicalismo; 
• Explosão das greves; 
• Criação das centrais sindicais; 
• Implementação da negociação coletiva direta; 
• Presença de comissões de fábrica; 
• Sistema híbrido de relações de trabalho. 

1988-1994 

• Nova constituição e liberalização restrita dos sindicatos; 
• Livre associação sindical no setor público; 
• Fim da intervenção do ministério do trabalho nos sindicatos; 
• Manutenção do corporativismo; 
• Unicidade sindical; 
• Monopólio de representação; 
• Justiça do trabalho 
• Introdução da flexibilização nas relações de trabalho.  

1995-2000 

• Avanço da flexibilização das relações de trabalho; 
• Explosão do trabalho informal e da precarização do trabalho; 
• Terceirização do trabalho; 
• Aumento no trabalho temporário e autônomo 
• Crise do sindicalismo. 

2000-2015 

• Reforço da lógica da flexibilização do trabalho; 
• Lei de falência e recuperação judicial com perdas de direitos ao 

trabalhador; 
• Lei do supersimples; 
• Programa Nacional do Primeiro Emprego – PNPE; 
• Legitimação do trabalho aos domingos; 
• Reforma da previdência; 
• Regulamentação de profissões como educador físico, domésticas e 

motoristas; 
• Aumento real do salário para algumas categorias; 
• Aumento real do salário mínimo; 
• Avanço da remuneração variável; 
• Crescimento da terceirização; 
• Política de valorização do salário mínimo; 
• A ampliação do seguro desemprego no decorrer da crise de 2008 
• Nova regulamentação do estágio; 
• Criação do Microempreendedor Individual – MEI 

Fonte: Nogueira (2002 p. 126) e complementado com adaptação de Krein (2013). 

Nota-se no quadro 13 evoluções significativas no sistema das relações de trabalho no 

Brasil, algumas trazendo melhorias ao trabalhador e outras flexibilizando ainda mais as relações 

de trabalho e fortalecendo a precarização.  

Krein (2013 p. 12) aponta que há imensos desafios a serem enfrentados no curto e 

médio prazo, no que diz respeito às relações de trabalho, entre os quais se destacam: 1) criação 

de empregos de qualidade e estáveis contrapondo à elevada rotatividade; 2) ampliação da 

proteção social com o avanço da formalização; 3) combate ao processo de precarização do 
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trabalho; 4) enfrentamento das desigualdades; 5) redução da jornada de trabalho; e 6) 

diminuição da desigualdade social. 

No setor de transporte rodoviário de cargas, objeto deste estudo, a recente 

regulamentação da profissão do motorista submeteu os envolvidos com o segmento a uma 

grande mudança nas relações de trabalho, principalmente no tocante ao controle de jornada de 

trabalho.  

Para Krein (2013) a regulamentação do trabalho nas atividades de transporte 

rodoviário de cargas estimula a relação de emprego até então disfarçada nessas atividades. 

Assim, a regulamentação da profissão apresenta um fortalecimento das garantias e dos direitos 

trabalhistas resultante da transformação de relações de natureza trabalhista em relações 

comerciais.   

Nota-se nos estudos que as relações de trabalhos têm opiniões que se contrapõem. De 

um lado a necessidade de flexibilização para possibilitar o crescimento e a competitividade 

empresarial, do outro a necessidade de reduzir a precarização do trabalho em preservação à 

saúde do trabalhador. Nesse sentido, Rohm e Lopes (2015) veem a necessidade de despertar 

em atores do meio empresarial um olhar diferente para a gestão das organizações, no sentido 

de visar às organizações como micro sociedades, considerando o indivíduo mais como sujeito 

do que como um recurso, analisar a empresa como uma instituição social e não como um 

organismo com finalidades exclusivamente econômicas e construir uma economia mais 

solidária e mais preocupada com os laços sociais. 

2.6 A regulamentação da profissão do motorista 

A pretensão desta seção é apresentar as diretrizes da regulamentação da profissão dos 

motoristas e suas implicações na gestão das empresas de transporte rodoviário de cargas no 

tocante à QVT e nas relações de trabalho com os motoristas. 

A regulamentação da profissão do motorista, notadamente é um grande avanço para a 

categoria, já que garante aos trabalhadores direitos fundamentais como descanso e controle de 

jornada de trabalho entre outros (OLIVEIRA, 2012). 

A Lei 12.619/2012 que regulamentou a profissão do motorista nasceu de uma grande 

discussão na sociedade devido à carência de criar regras específicas na legislação sobre a 

profissão do motorista, com direitos e deveres inerentes à sua atividade (MORAES, 2012; 

DONIAK, 2012; BOARETTO, 2013; FIGUERÔA JUNIOR, 2013). 
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De acordo com o procurador do trabalho da 24ª região, Paulo Douglas Almeida de 

Moraes a lei que regulamentou a profissão do motorista teve origem a partir da percepção do 

ministério público do trabalho e a fiscalização do trabalho na cidade de Rondonópolis/MT, um 

dos maiores entroncamento rodoviários do País, de que os motoristas eram submetidos à 

excessiva jornada de trabalho, levando-os ao uso de drogas e medicamentos para suportar tal 

jornada colocando em risco a vida dos profissionais e da sociedade de um modo geral 

(MORAES, 2013). 

Dessa fiscalização, surgiu uma aproximação em escala nacional das representações 

classistas laborais e patronais, ambas imbuídas pelo objetivo comum de construir um consenso 

em torno de um dos mais agudos problemas do segmento – a limitação da jornada de trabalho 

e do tempo de direção dos motoristas (MORAES, 2013). 

Após uma longa jornada de debates, com a participação dos principais representantes 

do setor, empresários, trabalhadores e governo, envolvendo diversos projetos de lei chegou-se 

ao texto promulgado da lei em 30 de abril de 2012 (DONIAK, 2012; MORAES, 2012). 

Entretanto, desde sua publicação, a lei 12.619/12 enfrentou diversas críticas em razão 

das dificuldades da aplicabilidade de suas diretrizes, principalmente em decorrência do 

aumento nos custos, já que as empresas se viram obrigadas a aumentar o número de 

funcionários e de ativos para suprir a mesma demanda de serviços (OLIVEIRA, 2012). 

Assim, em março de 2015, após a pressão sofrida pela paralisação dos motoristas 

ocorrida em fevereiro/2015, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei 13.103/2015 que 

revogou grande parte da lei 12.619/12, deixando a regulamentação da profissão mais flexível 

em alguns aspectos, atendendo reivindicações tanto da classe trabalhadora quanto dos 

empresários e embarcadores de mercadorias (CNT, 2015).  

Este estudo busca avaliar a percepção dos empresários e dos motoristas quanto às 

relações de trabalho e melhorias na QVT sob a égide da regulamentação da profissão do 

motorista. Diante disso, a análise nesta seção se concentrará nos itens da regulamentação que 

tenham ou possam ter influência nestas duas variáveis. 

De acordo com Oliveira (2012) a regulamentação está dividida em quatro blocos 

normativos, sendo que o primeiro aborda normas trabalhistas, o segundo aborda normas de 

trânsito, o terceiro de normas de infraestrutura e por último, normas intersindicais. As alterações 

de maior impacto afetam artigos da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e do Código de 

Transito Brasileiro – CTB (NTC, 2012). 

Oliveira (2012) comenta ainda que a regulamentação no Brasil seguiu o modelo 

Europeu, criando entre outras obrigações a jornada de trabalho especial para o motorista 



 
 

75 
 

 

empregado e regulando o tempo de direção e descanso de todos os motoristas, incluindo os 

transportadores autônomos.  

Entre as principais diretrizes da regulamentação, o artigo 2º item 5, alínea “b” da lei 

13.103/2015 apresenta que é direito do motorista profissional “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” (BRASIL, 2015b). 

Na prática, este artigo obriga o empregador a controlar o horário de trabalho de acordo 

com o capítulo I do título III da Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT foi alterada pela 

regulamentação da profissão, instituindo artigo 235-C que estabelece regras iguais aos demais 

trabalhadores de outras categorias, ou seja, a duração do trabalho normal não deve ser superior 

a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, sendo permitido até duas horas diárias 

de trabalhos extraordinários, ou até quatro horas quando previsto em convenção ou acordo 

coletivo. 

Este artigo que de um lado humaniza o trabalho do motorista profissional 

proporcionando uma melhoria na QVT, do outro reduz significativamente a produtividade do 

trabalhador, causando um impacto substancial nos custos operacionais e alterando 

significativamente as relações de trabalho nas empresas. 

Doniak (2012) afirma que a ausência de uma legislação específica que determinasse a 

carga horária diária máxima de trabalho que podia ser cumprida por um motorista, possibilitava 

o labor em excessivas jornadas de trabalho sem a devida remuneração correspondente e sem 

qualquer tipo de sanção para o empregador. 

De acordo com estudo feito pela NTC (2012), a média de tempo na direção dos 

motoristas profissionais antes da regulamentação era entre 14 e 16 horas por dia durante 6 dias 

por semana.  

Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 235 C da CLT estabelecem ainda que: 

§ 1º Será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à 
disposição do empregador, excluídos os intervalos para refeição, repouso, e descanso 
e o tempo de espera.  
§ 2º Será assegurado ao motorista profissional intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 
refeição, podendo esse intervalo coincidir com o tempo de parada obrigatória na 
condução do veículo. 
§ 3º Dentro do intervalo de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 horas de 
descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os prazos de 
parada obrigatória na condução do veículo estabelecida no CTB, garantidos o mínimo 
de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo remanescentes dentro das 
16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período. 
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Como em qualquer outra atividade, o intervalo para refeição e o intervalo de repouso 

diário, bem como repouso semanal foi assegurada ao motorista profissional pela CLT. Do ponto 

de vista social, o reconhecimento deste direito ao trabalhador retira das rodovias os profissionais 

cansados e sem condições físicas de exercerem suas atividades com o devido cuidado 

(DONIAK, 2014). Para a autora, o objetivo maior desta determinação é evitar a ocorrência de 

acidentes e os prejuízos ocasionados para toda a sociedade com mortes ou invalidez dos 

usuários das rodovias, além de propiciar condições dignas de trabalho para esses profissionais. 

Aliado a isso, a regulamentação alterou o Código de Transito Brasileiro acrescentando 

ao capitulo III-A o artigo 67-C:  

É vedado ao motorista profissional, dirigir por mais de 5 (cinco) horas e meia 
ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 
transporte rodoviário de cargas. 
§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis) horas 
na condução do veículo de transporte de cargas, sendo facultado o seu fracionamento 
e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) horas e meia contínuas 
no exercício da condução.  

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, 
devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período 
necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça 
a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da 
segurança rodoviária;  
...§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o 
condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino; 
§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com 
ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias 
subsequentes até o destino; 
§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do 
intervalo de descanso; 
§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, 
consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte 
multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, 
ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do 
disposto no § 6º. 

Claramente a regulamentação da profissão busca preservar o motorista, uma vez que 

esse profissional, sua segurança e a segurança da sociedade são apontados nos estudos que 

antecederam a regulamentação como os maiores problemas do setor (DONIAK, 2014).  

Símmonds (2012), explica que é de suma importância ressaltar que a responsabilidade 

por controlar o tempo de condução acima mencionado é do motorista, ficando o mesmo sujeito 

às penalidades daí decorrentes. Assim, o profissional que não cumprir os períodos de descanso 

previsto ensejará infração grave, com pena de multa e retenção do veículo para cumprimento 

do tempo de descanso aplicável, conforme art. 67-E do CTB: 

Art 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de 
condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita observância. 
§ 1º A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C sujeitará 
o motorista profissional às penalidades daí decorrentes; 
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§ 2º O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável 
de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou 
ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme 
norma do Contran; 
§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente 
de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados registrados; 
§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento 
registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade 
do condutor. 

 

Outro ponto importante tratado na regulamentação é referente ao tempo em que o 

motorista fica parado com o caminhão aguardando para carga ou descarga do veículo, o 

chamado tempo de espera. Sobre esse assunto, o parágrafo 8º e 9º do artigo 235 C da CLT 

determina: 

§ 8º São consideradas tempo de espera as horas que o motorista profissional 
empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do 
embarcador o do destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria 
transportada em barreiras fiscais ou alfandegarias, não sendo computados como 
jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias; 
§ 9º As horas relativas ao período do tempo de espera serão indenizadas na proporção 
de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal; 
§ 10º Em nenhuma hipótese o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o 
direito ao recebimento da remuneração correspondente ao salário-base diário. 
§ 11º Quando a espera de que trata o § 8º for superior a 2 (duas) horas ininterruptas e 
for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local 
ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para fins de 
intervalo; 

 
Esse item da regulamentação é de extrema importância para o trabalhador. O tempo 

de espera nunca foi assunto levado em consideração quer seja pelo comprador ou embarcador 

das mercadorias. Muitas vezes os motoristas levam horas e até dias para efetuar a carga ou 

descarga dos caminhões. Até então, quem pagava a conta era o motorista que ficava esperando 

sem receber por isso, já que na maioria das vezes recebia por comissão (DONIAK, 2014; 

BOARETTO, 2013). Com a regulamentação, a conta tem que ser repassada ao tomador do 

serviço e consequentemente, ao consumidor final das mercadorias. 

No artigo 235-G da CLT, a lei ainda trata do pagamento ao motorista por comissão. 

Muitas empresas utilizam essa prática como forma de incentivar o motorista a aumentar sua 

jornada para aumentar os rendimentos.  

Art. 235-G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância 
percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos 
transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de 
vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa a 
segurança rodoviária e da coletividade ou possibilita violação das normas previstas 
nesta lei. 
 

Na prática, esse artigo quando vincula a permissão dessa forma de remuneração com 

a segurança, acaba com uma ferramenta de gestão que rendia ao empresário uma maior 
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produtividade à custa da excessiva carga de trabalho do motorista, uma vez que após a 

regulamentação sua jornada é controlada.  

Doniak (2014) afirma que como não havia uma legislação específica, que determinasse 

a carga horária diária máxima de trabalho que podia ser cumprida por um motorista empregado, 

os empresários privilegiavam como forma de remuneração o pagamento por comissão pela 

entrega de mercadoria no menor tempo possível, e isso criou um ambiente favorável para que 

esses profissionais passassem a estender suas jornadas de trabalho até a completa exaustão 

física e mental. O pagamento por comissão instigava o trabalhador a produzir mais sem ser 

remunerado por isso (SIMMONDS, 2012; OLIVEIRA, 2012).  

O viés social da regulamentação da profissão é notório, com vários benefícios ao 

trabalhador e que podem ser traduzidos como melhorias na QVT destes profissionais e que 

certamente vai contribuir na segurança das estradas beneficiando a sociedade de modo geral. 

Do ponto de vista comercial, veem-se novas obrigações às empresas que resultam em novas 

formas de gestão das relações de trabalho às quais as empresas necessitam se adaptar. 

Além das diretrizes discutidas até aqui, a regulamentação apresenta outras de menor 

expressão tanto para as empresas como para os motoristas, mas não menos importante para o 

desempenho da atividade. Como por exemplo: a) a gratuidade de pedágios para eixos suspensos 

em caminhões vazios; b) tolerância de 5% em excesso de peso sobre os limites de peso do 

caminhão; c) responsabilidade do contratante sobre o excesso de peso; d) exigência de exames 

toxicológicos na admissão e no desligamento; e) programa de controle de uso de drogas e 

bebidas alcoólicas; e f) benefício de seguro custeado pelo empregador. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

Este capítulo aborda o detalhamento dos métodos e técnicas utilizadas e desenvolvidas 

na pesquisa com o objetivo de garantir a confiabilidade do estudo e atingir os objetivos 

propostos. Inclui: a) classificação geral da pesquisa; b) categorias de análise; c) coleta de dados; 

d) unidade de análise; e) público de análise, f) instrumento de coleta de dados; g) análise dos 

dados; h) limitações da pesquisa. 

3.1 Classificação da pesquisa  

O estudo proposto é descrito como descritivo de abordagem qualitativa e quantitativa, 

cujo método a ser utilizado é o estudo de caso único.  Gil (2002) explica que a pesquisa 

descritiva visa explicar as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis.  

Nesta mesma linha de raciocínio, Malhotra (2006) aponta que a pesquisa descritiva 

objetiva definir ou descrever determinado fenômeno, onde o pesquisador observa, registra, 

analisa, classifica e interpreta os fatos visando estabelecer uma relação entre as variáveis. Collis 

e Hussey (2005) afirmam que a pesquisa descritiva é aquela que descreve comportamento dos 

fenômenos, de tal forma que sua utilização busca identificar e obter informações sobre as 

características de determinado problema. 

Sendo assim, considera-se esta pesquisa como descritiva ao apresentar as mudanças 

no ambiente organizacional provocadas pela regulamentação e a relação desta com a QVT e as 

estratégias das relações de trabalho das empresas de transporte rodoviário de cargas. Neste 

sentido, Godoy (1995a) explica que quando o estudo busca o entendimento do fenômeno como 

um todo o estudo possui caráter descritivo. 

Esta pesquisa foi desenvolvida utilizando-se uma abordagem metodológica mista 

explorando a pesquisa qualitativa e quantitativa. Dal-farra e Lopes (2013) comentam que a 

conjugação de elementos qualitativos e quantitativos possibilita ampliar a obtenção de 

resultados em abordagens investigativas, proporcionando ganhos relevantes para as pesquisas, 

assim como podem orientar caminhos promissores a serem explorados pelos pesquisadores.  

Creswell (2010) observa que este tipo de pesquisa possibilita a incorporação de 

elementos disponíveis em ambas as abordagens. Freitas e Jabbour (2011) complementam esse 

pensamento afirmando que este tipo de pesquisa em que se mesclam métodos de pesquisa é 

chamado de triangulação metodológica, sendo considerada uma forma robusta de se produzir 



 
 

80 
 

 

conhecimentos, uma vez que se superam as limitações de cada uma das abordagens tradicionais 

qualitativas e quantitativas. 

De acordo com Godoy (1995b) o enfoque qualitativo apresenta as seguintes 

características: a) o pesquisador é o instrumento chave; b) o ambiente é a fonte direta dos dados; 

c) não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos; d) tem caráter descritivo; e) o resultado 

não é o foco da abordagem, mas sim o processo e seu significado. Em resumo, o principal foco 

é a interpretação do fenômeno objeto de estudo.  

Para Creswell (2010), o trabalho realizado com o enfoque qualitativo, possibilita a 

compreensão do contexto apresentado em determinado fenômeno por meio da relação com o 

sujeito e da interpretação dada por ele. Essa modalidade de pesquisa é entendida pelo autor 

como uma forma específica de compreender o mundo, considerando as premissas individuais 

para compreensão do significado grupal das dimensões de problemas humanos. Ainda Zanelli 

(2002) corrobora com esse pensamento explicando que o principal objetivo da pesquisa 

qualitativa é buscar entender o que as pessoas aprendem ao perceberem o que acontece em seus 

mundos. 

Neste estudo o uso da abordagem qualitativa permitiu investigar a visão dos gestores 

da empresa e dos motoristas em relação às mudanças no ambiente organizacional e como as 

relações de trabalho foram afetadas pela regulamentação da profissão do motorista. Foi possível 

compreender as estratégias que a empresa está utilizando para adaptar-se ao novo ambiente de 

forma a manter-se competitiva no mercado. 

A abordagem quantitativa possibilitou uma descrição numérica de tendências, hábitos, 

opiniões, atitudes e reações de uma população ao estudar uma amostra estatística que representa 

o universo pesquisado (CRESWELL, 2010; FREITAS e JABBOUR, 2011). Gil (2002 p. 50) 

observa que o uso de métodos quantitativos permite obter conclusões coerentes aos dados 

coletados. Desta forma, o uso da abordagem quantitativa nesta pesquisa possibilitou o 

enquadramento de questões relacionadas à percepção dos motoristas no tocante à QVT após o 

advento da regulamentação.   

Quanto ao meio de investigação, foi utilizado o estudo de caso único. Yin (2010) 

afirma que o estudo de caso único é justificável se este for constituído de um evento raro, ou 

exclusivo, ou ainda, servir a um propósito revelador, envolvendo uma ou múltiplas unidades de 

análise. Para o autor, o estudo de caso é uma estratégia diferenciada em que um conjunto de 

eventos pesquisados permite a compreensão de complexos fenômenos individuais e 

organizacionais.  Para Cooper e Schindler (2011) o estudo de caso único representa um desafio 

importante para uma teoria e pode ser uma fonte para novas hipóteses e construtos. 
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Yin (2010) apresenta ainda razões que justificam o uso do estudo de caso como 

estratégia de pesquisa: a) a possibilidade de estudar sistemas de informação no ambiente natural 

e de gerar teorias a partir da prática; b) compreender a natureza e a complexidade do processo 

em jogo; e c) a possibilidade de pesquisar uma área em que poucos estudos prévios tenham sido 

realizados. 

Em relação à dimensão do tempo, nesta pesquisa foram utilizados os procedimentos 

de pesquisa ocasional única, pois as informações foram obtidas em um único período entre os 

meses de setembro e novembro de 2015. 

3.2 Categorias de análise  

A pesquisa foi desenvolvida buscando subsidiar a coleta de dados para possibilitar a 

análise de categorias fundamentais à conclusão do estudo. As categorias utilizadas na coleta de 

dados foram constituídas da seguinte forma: cenário do transporte rodoviário de cargas, a 

profissão e o ambiente de trabalho do motorista, gestão estratégica de pessoas, QVT, as relações 

de trabalho e a regulamentação da profissão do motorista. O quadro 14 a seguir sintetiza as 

principais categorias utilizadas na pesquisa. 

Quadro 14 - Categorias de análise utilizadas no desenvolvimento dos instrumentos de coleta de 
dados. 

Categorias de análise Autores Interesse para a Pesquisa 

Cenário do transporte 
rodoviário de cargas 

 
 
Silva (2014); CNT (2013) 
Caixeta-Filho (2007); Oliveira 
(2012) Araújo (2013) Mello 
(2001); Rosa (2007); Gomes 
(2006) Medeiros (2014) Gularti 
Filho e Queiroz (2011) Huertas 
(2013) Masson (2009) 
 
 

Permite compreender a 
importância do modal 
rodoviário para a economia 
brasileira e para a sociedade. 

O ambiente de trabalho 
do motorista 

 
 
Doniak (2014) Kapron (2012) 
Ulhoa (2010); Girotto (2014); 
Swerts (2013); Lima (2012) 
Oliveira (2012); Van Der Beek, 
Meijman e Dresen (1995); Perez-
Chada et al. (2005); Boaretto 
(2013)  
 
 
 

Possibilita a compreensão das 
dificuldades que estes 
profissionais estão sujeitos. 
Evidencia a importância deste 
profissional no cenário 
econômico do país. 
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Quadro 14 – Continuação. 
Categorias de análise Autores Interesse para a Pesquisa 

Gestão estratégica de 
pessoas 

Albuquerque (2002); Jabbour 
(2007); Stefano (2008). 

Permite verificar a importância 
do gerenciamento de pessoas 
nas estratégias de gestão da 
organização. 

QVT 
Walton, 1973; Limongi-França 
(1996; 2004); Fernandes (1996); 
Pedroso (2010; 2013). 

Permite compreender a 
importância da QVT tanto para 
o empregado como para o 
empregador. 

Relações de Trabalho 

Fischer (1985); Fischer e Fleury 
(1992); Dejours (1992);Silva 
(2010); Stefano (2008);  Krein 
(2013); Rohm e Lopes (2015).  

Possibilita compreender a 
evolução das relações de 
trabalho, e como estas foram 
afetadas pela regulamentação da 
profissão. 

A regulamentação da 
profissão do motorista 

Doniak (2014); Boaretto (2013); 
Oliveira (2012) Moraes (2012); 
Símmonds (2012) 
 

Permite evidenciar as alterações 
no ambiente empresarial 
provocadas pela 
regulamentação e sua interação 
com a QVT e nas relações de 
trabalho.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

As categorias evidenciadas no quadro 14 foram apoiadas nos conceitos apresentados na 

literatura e buscam dar suporte a coleta de dados e auxiliar nas respostas aos objetivos deste 

trabalho, bem como, apresentar informações que possam contribuir com o estudo. Ao 

desenvolver as categorias de análise, busca-se situar o leitor no ambiente laboral dos motoristas 

envolvidos com o transporte rodoviário de cargas, bem como mostrar as mudanças provocadas 

pela nova legislação, principalmente no tocante a QVT e as relações de trabalho. 

3.3 Coleta de dados 

 Os dados de uma pesquisa podem ser classificados em dois grupos: a) dados primários 

são aqueles colhidos pelo próprio pesquisador, especificamente para a pesquisa e não 

disponíveis em outras fontes. b) dados secundários são os já disponíveis e utilizados ou 

coletados por outros pesquisadores, dos quais o pesquisador faz uso (SILVA e FADUL, 2010; 

MATTAR, 2002). 

 Nesta pesquisa, os dados primários são: a) as entrevistas semiestruturadas aplicadas para 

três gestores e para três motoristas da empresa investigada; e b) os questionários aplicados aos 

demais motoristas funcionários da empresa. 

 Para validação da porção qualitativa da pesquisa, foi aplicada no período de 12 a 17 de 

outubro de 2015, entrevista semiestruturada para um dos gestores e para um dos motoristas da 
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empresa, buscando verificar o entendimento das arguições, tempo de entrevistas e necessidades 

de possíveis alterações no roteiro preparado. Na visão de Duarte (2002) o teste piloto é 

importante para avaliar a aplicação das questões. Segundo a autora ao ouvir as gravações 

realizadas o pesquisador pode corrigir possíveis desvios do instrumento. 

 O instrumento de pesquisa quantitativo utilizado foi desenvolvido a partir do modelo de 

avaliação de QVT de Walton (1973) e adaptado para atender aos objetivos desta pesquisa. Neste 

instrumento buscou-se apresentar uma linguagem simples e direta, permitindo a sua aplicação 

em populações de menor escolaridade possibilitando o entendimento das questões que compõe 

o instrumento.  

O instrumento desenvolvido foi testado no período de 12 a 22 de outubro de 2015 por 

meio da aplicação de um teste piloto a 20 motoristas da empresa investigada na filial de 

Guarapuava – PR. O questionário compreendeu 64 questões fechadas com opções de respostas 

composta por variáveis de 1 a 6, sendo 1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente 

além da opção desconheço. No Brasil, o modelo de Walton já foi utilizado como base para o 

desenvolvimento de diversos trabalhos sobre QVT. Entre eles podemos citar o trabalho de Dias 

(2001), Lima (2001), Detoni, (2001), Timossi (2009); Pettengill (2010) Símmonds (2012) entre 

outros. 

Os dados secundários da pesquisa são as outras pesquisas realizadas, fundamentação 

teórica e documentos administrativos cedidos pela empresa entre outros. 

3.4 Unidade e público de análise 

A pesquisa foi realizada em uma empresa do setor de transporte rodoviário de cargas. 

A empresa está no mercado há 26 anos e sua especialidade é o transporte de combustíveis. Sua 

unidade matriz está localizada na cidade de Colombo – PR e mantém filial em Canoas – RS, 

Duque de Caxias – RJ, Guarapuava – PR, Maringá – PR, Ourinhos – SP, Bauru – SP, e 

Presidente Prudente – SP. 

 A frota para o transporte é composta por 154 caminhões de várias marcas, modelos e 

capacidade de transporte. Essa frota está dividida entre as filiais da seguinte forma: 13 

caminhões atuam na matriz em Colombo, 29 em Canoas – RS., 30 em Duque de Caxias – RJ., 

44 em Guarapuava – PR., 11 em Maringá – PR., oito em Ourinhos – SP., nove em Bauru – SP., 

e dez em Presidente Prudente - SP. Atualmente seu quadro de funcionários conta com 242 

pessoas trabalhando, sendo 40 funcionários administrativos e 202 motoristas.  
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 A escolha desta empresa para o estudo justifica-se pelo expressivo número de motoristas 

em seu quadro de funcionários e a forma como estes estão distribuídos em diversos pontos do 

país proporcionando um caráter diversificado de opiniões ao ambiente pesquisado. 

 O estudo foi autorizado na sua abrangência pela empresa, que disponibilizou sua 

estrutura para aplicação de testes piloto, aplicação de questionário e entrevistas. 

 As entrevistas referentes à porção qualitativa da pesquisa foram aplicadas aos gestores 

que atuam direta ou indiretamente nas relações de trabalho com os motoristas. 

 Com relação à porção quantitativa da pesquisa, todos os motoristas da empresa foram 

convidados a participar. Por se tratar de perguntas facilmente compreensíveis e elaboradas em 

linguagem simples, o questionário foi aplicado pelos gestores de cada filial. Para garantir a 

qualidade e entendimento do questionário por parte dos aplicadores, foi realizado um 

treinamento via videoconferência com o objetivo de sanar possíveis dúvidas. 

3.5 Instrumento de coleta de dados 

 A pesquisa iniciou com a coleta de dados primários e secundários representados pela 

análise documental, entrevistas e questionários entre outros. O apêndice 1 apresenta o roteiro 

de entrevista estruturada que foi aplicada para três gestores da empresa. O apêndice 2 apresenta 

o roteiro de entrevista estruturada que aplicada para três motoristas da empresa. O apêndice 3 

apresenta o instrumento desenvolvido com base no modelo de Walton (1973) já adaptado aos 

objetivos de pesquisa e que foi disponibilizado para os demais motoristas das filiais. 

 O quadro 15 demonstra a esquematização de aspectos e objetivos que foram analisados 

na porção qualitativa da pesquisa, por meio das entrevistas estruturadas apresentadas nos 

apêndices 1 e 2. 

Quadro 15 – Esquematização de Aspectos e Objetivos das entrevistas aos gestores e motoristas 
Aspecto 

analisado Interesse para pesquisa 

1 – Vínculo de 
trabalho 

 
a) conhecer a estrutura organizacional (gestores); 
b) identificar possíveis formas de precarização do trabalho (gestores e motoristas);  
c) avaliar a interferência da regulamentação da profissão na gestão da empresa em 
relação ao aspecto analisado sob o ponto de vista dos gestores e motoristas. 
 

2 – Organização 
do trabalho 

a) conhecer como é organizado o trabalho do motorista na visão do gestor e do 
motorista;  
b) identificar e avaliar o impacto da regulamentação da profissão na organização do 
trabalho sob o ponto de vista do gestor e do motorista. 
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Quadro 15 – Continuação 
Aspecto 

analisado 
Interesse para pesquisa 

3 – Gestão da 
Força de trabalho 

a) conhecer a forma de gestão da empresa (gestores); 
b) identificar possíveis formas de precarização do trabalho geradas por meio de metas 
excessivas (gestores e motoristas); 
c) avaliar o impacto da regulamentação na gestão da força de trabalho (gestores) 
d) avaliar o impacto da regulamentação no trabalho do motorista no desempenho dos 
motoristas (motoristas). 

4 – Condições de 
trabalho 

a) conhecer a opinião dos respondentes em relação às condições de trabalho na 
organização (gestores e motoristas); 
b) avaliar o impacto da regulamentação da profissão nas condições de (gestores e 
motoristas) 

5 – Remuneração 

a) conhecer a opinião do gestor em relação à remuneração aos motoristas (gestores); 
b) conhecer a percepção do motorista em relação à sua remuneração (motoristas); 
c) identificar a participação da parcela variável na remuneração dos motoristas 
(gestores); 
d) avaliar o impacto da regulamentação na remuneração do motorista (gestores e 
motoristas). 

6 – Aspectos 
Sociais 

a) conhecer a opinião dos respondentes em relação aos aspectos sociais (gestores e 
motoristas); 
b) identificar a influência do trabalho na vida pessoal dos motoristas (gestores e 
motoristas); 
c) avaliar o impacto da regulamentação na vida social do motorista (gestores e 
motoristas); 
d) conhecer a percepção dos respondentes de como sua empresa é vista pela sociedade 
(gestores e motoristas). 

7 – Aspectos 
gerais 

a) conhecer a opinião dos respondentes em relação a outros aspectos que possam ter 
impacto nas relações de trabalho a partir da regulamentação da profissão (gestores e 
motoristas); 
b) identificar outras informações que possam não ter sido abordadas nas questões 
anteriores (gestores e motoristas). 
 

 Fonte: Timossi et al. (2009) 

Para realização da análise descritiva os dados quantitativos foram agrupados numa 

escala contínua. Foi utilizada a escala de mensuração tipo Likert. A escala Likert identifica uma 

série de proposições das quais os respondentes devem selecionar uma (STEFANO, 2008 p. 

128). Para Cooper e Schindler (2011), a escala tipo Likert é a variação mais frequente usada 

entre as escalas de classificação somatória. Seu objetivo é apontar atitudes favoráveis ou 

desfavoráveis em relação ao objeto de estudo. A escala é composta por variáveis de 1 a 6, sendo 

1 para discordo totalmente e 6 para concordo totalmente além da opção desconheço.  

O instrumento de coleta de dados é composto por oito critérios que influenciam na 

QVT dos colaboradores seguindo o modelo de Walton (1973). O quadro 16 a seguir apresenta 

uma síntese do instrumento já adaptado aos objetivos de pesquisa e que foram disponibilizados 

para os motoristas da empresa.  
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Quadro 16 – Critérios e subcritérios do modelo de Walton 
CATEGORIAS 
CONCEITUAIS 

FATORES DE QVT 
COMO É PERCEBIDA PELO 
PROFISSIONAL 

QUESTÕES 
DE ANÁLISE 

1. Compensação 
Justa e adequada 

Equidade interna e externa; 
Proporcionalidade entre os 
salários; Justiça na 
compensação; partilha dos 
ganhos de produtividade. 

Refere-se à satisfação do 
trabalhador em relação à 
remuneração recebida por seu 
trabalho. 

1, 2, 3, 4, 5. 

2. Condições de 
trabalho 

Jornada de trabalho justa; 
Ambiente físico seguro e 
saudável; Ausência de 
insalubridade. 

Refere-se às condições físicas 
oferecidas pela empresa ao 
funcionário, à jornada de trabalho, 
às questões de segurança na rotina 
de trabalho e aos aspectos de 
insalubridade à saúde do 
trabalhador neste ambiente. 

6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13, 14, 
15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21. 

3. Uso e 
desenvolvimento de 
capacidades 

Autonomia; Qualidades 
múltiplas; Informação 
sobre o processo total do 
trabalho;  
Autocontrole relativo 

 
Refere-se às oportunidades 
oferecidas pela empresa para que o 
trabalhador possa desenvolver sua 
criatividade, autonomia e suas 
habilidades, além da participação 
do funcionário nas decisões 
corporativas. 
 

22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 

34. 

4. Oportunidade de 
crescimento e 
segurança 

Possibilidade de carreira; 
Crescimento Pessoal;  
Perspectiva de avanço 
salarial; Segurança de 
emprego. 

Refere-se a planos de carreira, 
desenvolvimento e crescimento 
profissional. 

35, 36, 37, 38, 
39 

5. Integração social 
na organização 

Ausência de preconceitos; 
Igualdade; Mobilidade; 
Relacionamento; Senso 
comunitário. 

Refere-se à relação de igualdade em 
relação aos profissionais do mesmo 
nível, acesso a hierarquias mais 
elevadas, segurança e apoio do 
grupo em partilhar sentimentos e 
ideias. 

40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46 

6. Constitucionalismo 

Direitos de proteção do 
trabalhador; Liberdade de 
expressão; Direitos 
trabalhistas; Tratamento 
imparcial; Privacidade 
pessoal. 

Refere-se ao respeito às leis e 
direitos trabalhistas, à liberdade de 
expressão, acesso a normas e 
rotinas corporativas que facilitem a 
compreensão do trabalhador. 

47, 48, 49, 50, 
51, 52. 

7. O trabalho e o 
espaço total de vida 

Papel balanceado no 
trabalho; poucas mudanças 
geográficas; Tempo para 
lazer da família; 
Estabilidade de Horários. 

Refere-se ao equilíbrio entre o 
espaço dedicado ao trabalho e a 
vida pessoal, tempo disponível para 
lazer e horário de trabalho. 

53, 54, 55, 56, 
57, 58. 

8. Relevância social 
do trabalho na vida 

Imagem da empresa;  
Responsabilidade social da 
empresa; Responsabilidade 
pelos produtos; Práticas de 
emprego. 

Refere-se ao sentimento de orgulho 
do trabalhador em fazer parte da 
equipe, O respeito da sociedade em 
relação à empresa que ele trabalha, 
diz respeito ao compromisso social 
da instituição de trabalho percebida 
pelo trabalhador. 

59, 60, 61, 62, 
63, 64. 

 Fonte: Adaptado de Gouveia et. al. (2012); Timossi (2009);  Pettengill (2010); Fernandes (1996) 

O quadro 16 evidencia que o instrumento abrange todos os fatores relacionados à QVT 

e pode ser facilmente compreendido. O modelo de Walton, utilizado no desenvolvimento do 

instrumento tem o número de variáveis que demonstram claramente cada indicador sendo um 
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modelo que enfatiza questões elementares à realização do trabalho, abordando a dimensão 

organizacional e destacando a humanização e a responsabilidade social da organização. Prioriza 

fatores higiênicos, condições físicas, integração social, aspectos relacionados à segurança e 

saúde do trabalhador, à remuneração; e ao espaço total de vida (LIMONGI-FRANÇA, 1996; 

GOUVEIA et al., 2012; PINTO, 2013). 

3.6 Técnicas de tratamento dos dados 

 Para tratamento dos dados qualitativos, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo. A 

análise de conteúdo mostra-se como uma das técnicas mais utilizadas no campo da 

administração no Brasil, principalmente quando se fala em pesquisas qualitativas 

(DELLAGNELLO; SILVA, 2005). Flick (2009, p. 291) entende que a análise de conteúdo é 

um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não importando qual a origem 

desse material. Chizzotti (2006, p. 98), comenta que o objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as 

significações explícitas ou ocultas. 

Já para Minayo (2001, p. 74), a análise de conteúdo é muito mais como um conjunto 

de técnicas. Para a autora, essa técnica constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento do indivíduo, assim, possibilita uma aplicação ampla e suas principais funções 

são a verificação de questões e a descoberta do que está por trás dos conteúdos coletados, 

podendo ser aplicados tanto em pesquisas qualitativas como quantitativas. 

Já os dados quantitativos, foram tratados utilizando-se do software Excel® para 

tabulação dos dados e, para análise dos dados, o pacote estatístico SPSS® (Statistical Package 

for the Social Sciences) versão 20. Meirelles (2012 p.66) aponta que o SPSS® pode ser utilizado 

por aqueles que desejam trabalhar com uma abordagem quantitativa com vistas ao 

estabelecimento de padrões e tendências de comportamento amostrais relacionadas a uma 

população específica. 

3.7 Síntese dos métodos de pesquisa 

 O quadro 17 a seguir evidencia a síntese dos métodos de pesquisa utilizados neste 

estudo.  

 



 
 

88 
 

 

Quadro 17 - Síntese dos métodos de pesquisa do estudo. 
CATEGORIA ETAPA 

Objetivo Geral 

Analisar as normas estabelecidas na regulamentação da profissão do 
motorista e a consequência da sua implementação e os níveis de 
satisfação na QVT e nas relações de trabalho dos motoristas 
profissionais com as empresas de transporte rodoviário de cargas. 

Aspectos da 
Pesquisa 

Descritiva com abordagem mista qualitativa e quantitativa 

Dimensão do 
tempo  

Ocasional única 

Natureza das 
variáveis 

Qualitativa: Dados primários com entrevistas a três gestores e três 
motoristas da empresa. 
Quantitativa: Dados primários com aplicação de questionário aos 
funcionários que exercem a profissão de motorista de caminhão na 
empresa. 
Dados secundários: referencial teórico e documentos cedidos pela 
empresa 

Meios de 
investigação 

Estudo de caso único 

Seleção dos 
sujeitos de 
pesquisa 

 
Empresa Transportadora de cargas com sólida atuação no mercado e 
com atuação em várias regiões do país. 
 

Amostra de 
pesquisa 

Gestores que atuam direta ou indiretamente nas relações de trabalho e os 
motoristas de caminhões das filiais 

Seleção do 
público alvo 

Escolhido por conveniência e acessibilidade 

Instrumento de 
Pesquisa 

Entrevista estruturada gestores – Apêndice 1 
Entrevista estruturada motoristas – Apêndice 2  
Questionário estruturado – Apêndice 3 
Dados secundários da pesquisa 

Coleta de dados 

Teste Piloto: dados qualitativos - entrevista aplicada a um gestor e a um 
motorista; Dados quantitativos – Questionários aplicados a 20 
motoristas. 
Pesquisa final: dados qualitativos - Entrevistas com mais dois gestores e 
mais dois motoristas; Dados quantitativos – Questionário aplicado aos 
demais motoristas. 

Técnica de 
análise dos dados 

Teste Piloto: Análise de conteúdo e análise de frequência. 
Pesquisa final: Quantitativa: Análise Fatorial, Análise de confiabilidade 
por meio do Alfa de Cronbach, teste KMO, teste de esfericidade, 
Estatísticas descritivas. Qualitativa: Análise de Conteúdo. 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2012). 

 A apresentação das categorias e etapas descritas no quadro 17 tem a finalidade de 

demonstrar as etapas que foram seguidas no desenvolvimento da pesquisa, facilitando o 

entendimento do leitor. 
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3.8 Estudo piloto 

 Anteriormente à coleta de dados, realizou-se entre os dias 12 a 22 de outubro de 2015 

um estudo piloto envolvendo gestores e motoristas. O estudo piloto foi dividido em duas etapas: 

a primeira envolveu um gestor e um motorista e tinha como objetivo principal avaliar o roteiro 

de entrevistas preparado para a porção qualitativa do estudo, principalmente quanto ao 

entendimento das questões preparadas e o tempo de aplicação da entrevista. 

 O gestor possui 42 anos, tem graduação em Administração de empresas, casado e está 

na empresa há 15 anos. Exerce o cargo de Gerente de Logística na filial de Guarapuava e está 

no cargo há cinco anos. O motorista possui 49 anos e cursou apenas o ensino fundamental, é 

casado e trabalha como motorista há 23 anos. Está na empresa investigada há 12 anos exercendo 

sempre a função de motorista.  

 No roteiro preparado para os gestores não houve necessidade de alterações nas 

perguntas e o tempo de aplicação foi de 43 minutos. Já no roteiro preparado para os motoristas 

houve necessidade de adequação dos termos utilizados para uma linguagem mais simples e 

assim estes pudessem compreender as questões sem a necessidade de explicações por parte do 

entrevistador. O tempo de entrevista com os motoristas foi de 55 minutos. 

 O teste piloto referente à porção quantitativa foi realizado no mesmo período e 

envolveu a aplicação do questionário desenvolvido a partir do modelo de avaliação da QVT de 

Walton 1973. O questionário composto de 64 questões foi aplicado a 20 motoristas que 

trabalham na filial da empresa investigada na cidade de Guarapuava – PR. 

 Visando atender aos objetivos do trabalho, os respondentes desta etapa do teste piloto 

foram escolhidos de forma que abrangesse trabalhadores que vivenciaram a realidade da 

profissão antes da regulamentação e continuam a exercê-la na empresa pesquisada. Dessa forma 

foi possível traçar um comparativo dos principais pontos da lei e a sua relação com a QVT após 

a regulamentação da profissão. 

 Os dados sócios demográficos da população participante do teste piloto mostraram que 

100% da população são do gênero masculino e que 70% têm entre 31 e 50 anos e são na maioria 

casados (75%). Um ponto importante para o desenvolvimento do instrumento foi o nível de 

escolaridade dos respondentes. Todos responderam possuir no máximo ensino médio completo 

(30 % da amostra) a grande maioria possui apenas ensino fundamental completo ou incompleto 

(50% da amostra). A baixa escolaridade levou à alterações de termos utilizados inicialmente no 

instrumento, adaptando-os à uma linguagem mais simples. 
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 Com relação ao tempo que trabalham como motorista 60% dos respondentes disseram 

estar na profissão há mais de 15 anos e a maior parte escolheu a profissão por desejo pessoal de 

exercer esta profissão. A grande maioria está trabalhando na empresa pesquisada entre 1 e 5 

anos e apenas 4 responderam estar nesta mesma empresa há mais de 20 anos. 

 As informações obtidas com a coleta de dados do teste piloto são apresentadas em 

analises descritivas evidenciadas na tabela 2 a seguir:  

 Tabela   2 - Média e desvio padrão resultante do teste piloto 
Critério Média Desvio Padrão 
Em relação ao salário – 
Compensação justa e adequada 

4,41 0,45 

Em relação às condições de 
trabalho 

4,12 0,57 

Em relação ao uso das suas 
capacidades no trabalho 

4,21 0,60 

Em relação às oportunidades no 
trabalho 

3,92 0,61 

Em relação à integração social no 
seu trabalho 

4,14 0,39 

Em relação ao respeito às leis – 
Constitucionalismo 

4,13 0,09 

Em relação ao espaço que o 
trabalho ocupa na vida 

4,40 0,16 

Em relação à importância do seu 
trabalho – Relevância social 

4,60 0,37 

Fonte: dados da pesquisa. Legenda: 1 discordo totalmente – 6 concordo totalmente 

 Descrevem-se na tabela 2, os resultados obtidos em relação aos oito critérios para 

avaliação da QVT conforme modelo de Walton (1973). Os resultados das variáveis que 

mensuravam a opinião dos entrevistados acerca da escala foram avaliados inicialmente com o 

cálculo da média e desvio-padrão. Isto permitiu conhecer qual a tendência central dos 

respondentes quanto aos questionamentos apontados.  

Analisando os resultados pode-se identificar que em todos os critérios, a média dos 

respondentes ficou acima de 4,00 pontos. Exceção para o critério “oportunidades no trabalho” 

que apresentou 3,92 pontos de média. O desvio padrão apresentado evidencia homogeneidade 

na amostra analisada. Considerando ainda que a escala tratada, vai de 1 a 6, ou seja, 0 a 100% 

de concordância pode-se afirmar que as médias apresentadas correspondem a aproximadamente 

a 71% de concordância nos critérios analisados. O critério relevância social é que mais mostrou 

concordância com 77% e o critério com menor avaliação na opinião dos entrevistados foi em 

relação a oportunidades no trabalho que mostrou 65% de concordância. 
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 Para garantir a consistência interna do instrumento de pesquisa, utilizou-se o 

coeficiente alfa de Cronbach, que foi desenvolvido por Lee Cronbach em 1951. De acordo com 

Timossi et al. (2009 p. 402) este coeficiente é uma ferramenta estatística que avalia a 

confiabilidade através da consistência interna de um questionário.  

 De acordo com Almeida; Santos e Costa (2010), o alfa de Cronbach leva em 

consideração a variância atribuída aos sujeitos e as variâncias atribuídas à interação entre 

sujeitos e itens. Os mesmos autores comentam que se pode conceituar este coeficiente como a 

medida pela qual algum construto, conceito ou fator medido está presente em cada item. Assim, 

um grupo de itens que explora um fator comum mostra um valor de alfa de Cronbach elevado.  

 Cortina (1993) considera este coeficiente como uma das ferramentas mais importantes 

e difundidas em pesquisas envolvendo a construção de testes e sua aplicação. Para Hair et al. 

(2005), o Alfa de Cronbach trata da medida de confiabilidade, com variação de 0 a 1, sendo o 

limite inferior de aceitabilidade os valores de 0,60 a 0,70. 

 Neste estudo, considerou-se para verificação da consistência do instrumento a 

classificação proposta por Hair et al. (2005), onde os autores consideram a escala de análise 

evidenciada na tabela 3 abaixo.  

Tabela   3 -  Escala de confiabilidade do alfa de Cronbach 
Valor de α Confiabilidade 

< 0,60 Baixa 
0,60<0,70 Moderada 
0,70< 0,80 Boa 
0,80<0,90 Muito boa 
α >0,90 Excelente 

Fonte: Hair et al (2005) 

 De acordo com Hair et al. (2005) e Freitas e Rodrigues (2005) cabe a cada pesquisador 

decidir o valor mínimo de confiabilidade para o seu instrumento. Já para Almeida; Santos e 

Costa (2010) o valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; segundo os autores, abaixo desse valor a 

consistência interna da escala utilizada é considerada baixa.  Os mesmos autores comentam ainda a 

necessidade de cuidados com valores de alfa acima de 0,90 quando este pode indicar que há 

redundância ou duplicação, ou seja, vários itens estão medindo exatamente o mesmo elemento de 

um construto, devendo estes itens redundantes ser eliminados.  

 A tabela 4 apresenta o resultado da aplicação do coeficiente alfa de Cronbach nos dados 

do teste piloto da pesquisa quanto aos oito critérios de QVT proposto por Walton (1973). 
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Tabela   4 -  Coeficiente alfa de Cronbach do instrumento – Teste Piloto 
Critério Valor do alfa de Cronbach 
Em relação ao salário – Compensação justa e 
adequada 

0,894 

Em relação às condições de trabalho 0,892 
Em relação ao uso das suas capacidades no 
trabalho 

0,819 

Em relação às oportunidades no trabalho 0,900 
Em relação à integração social no seu trabalho 0,804 
Em relação ao respeito às leis – 
Constitucionalismo 

0,837 

Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na 
vida 

0,897 

Em relação à importância do seu trabalho – 
Relevância social 

0,891 

Total 0,872 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Tomando-se como base a classificação dos valores de alfa proposta por Hair et al. 

(2005), pode-se avaliar que todos os critérios estão classificados como de alta consistência, 

enquanto o total do instrumento foi calculado em 0,872, o que garante uma consistência interna 

alta ao instrumento adaptado para esta pesquisa, considerando-se assim, que o instrumento 

proposto está adequado para subsidiar esta pesquisa. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo estão apresentados os resultados obtidos na pesquisa final. Por meio de 

entrevistas, questionários e análise documental, obtiveram-se as características da organização 

pesquisada, as características demográficas dos respondentes, as análises estatísticas da 

pesquisa quantitativa e a análise de conteúdo da pesquisa qualitativa. 

4.1 Caracterização da organização 

 A empresa pesquisada, nomeada como organização Alfa, é uma organização nacional 

de capital fechado e tem sua sede na cidade de Colombo – PR. Foi fundada em 1989 e desde 

então mantem sólida atuação entre as dez maiores empresas no ramo de transporte de produtos 

perigosos, principalmente combustíveis do Brasil. A empresa mantém filial nas cidades de 

Canoas – RS, Duque de Caxias – RJ, Guarapuava – PR, Maringá – PR, Ourinhos – SP, Bauru 

– SP, e Presidente Prudente – SP. 

 A Alfa emprega ao todo 242 pessoas, sendo 40 funcionários administrativos e 202 

motoristas distribuídos entre a matriz e as filiais da seguinte forma: Na matriz atuam 17 

colaboradores administrativos e 15 motoristas; em Canoas – RS são quatro administrativos e 

38 motoristas; a filial de Duque de Caxias – RJ mantém quatro administrativos e 41 motoristas; 

a filial de Guarapuava – PR é uma das maiores e mantém cinco administrativos e 55 motoristas; 

em Maringá – PR são mantidos 3 administrativos e 16 motoristas; em Ourinhos – SP são 2 

administrativos e 10 motoristas; em Bauru – SP dois administrativos e 12 motoristas e em 

Presidente Prudente – SP são mantidos três administrativos e 13 motoristas. Cada uma das 

filiais tem um supervisor que atua na gestão das pessoas, efetuando desde as contratações até a 

execução dos treinamentos.  

 A frota para o transporte é composta por 154 caminhões de várias marcas, modelos e 

capacidade de transporte. Essa frota está dividida entre as filiais da seguinte forma: 13 

caminhões atuam na matriz em Colombo, 29 em Canoas – RS., 30 em Duque de Caxias – RJ., 

44 em Guarapuava – PR., 11 em Maringá – PR., oito em Ourinhos – SP., nove em Bauru – SP., 

e dez em Presidente Prudente - SP.   

 Os principais clientes da empresa são grandes empresas distribuidoras de combustíveis 

e sua atuação é sempre regida por contratos de transporte de longa duração. Os veículos da 

empresa ostentam as marcas de seus clientes e estes prestam serviços de forma exclusiva às 

empresas contratantes. 
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 A missão da empresa foi definida pelos gestores como: “Ser a transportadora mais 

admirada em seu ramo de atuação, promovendo uma busca contínua pela qualidade dos serviços 

prestados a seus clientes”. 

 Sua visão é: “Transportar cargas com segurança, comprometimento, qualidade e 

responsabilidade, promovendo um relacionamento sólido e duradouro com os nossos clientes”. 

 E seus principais valores estão definidos como: Segurança, Comprometimento, 

Qualidade, Responsabilidade, respeito ao meio ambiente. 

 A Alfa entende que para manter a qualidade de seus serviços é necessário a prática 

constante de seus princípios e valores e para isso mantém uma equipe focada em treinamentos 

para disseminar estes conceitos aos colaboradores.  

 Com relação aos aspectos sociais, a Alfa não possui um departamento exclusivo pra 

isso, mas mantém projetos sociais em várias escolas na região de Colombo – PR., onde procura 

passar para a sociedade por meio de palestras e seminários seu compromisso com o meio 

ambiente e a segurança de suas operações, bem como incentivar os alunos e colaboradores nas 

boas práticas ambientais. 

 Esta preocupação da empresa pode ser percebida na fala dos colaboradores 

entrevistados quando relatam: 

[...] nossa empresa é uma empresa séria e que passa segurança e comprometimento 
em suas operações, preocupada com a saúde e segurança de todos, seja colaboradores 
ou pessoas a sua volta onde quer que estejamos (Entrevistado GL1). 
 
[...] a sociedade nos vê como uma empresa séria e que serve de exemplo para as outras. 
Os projetos das escolas são “legal”, as crianças e os professores gostam muito e isso 
me deixa orgulhoso de trabalhar na empresa (Entrevistado MT 2). 
 

 As falas mostram que os valores e princípios defendidos pela organização estão 

disseminados entre os colaboradores e estes sentem orgulho do local onde trabalham. 

 É possível ainda visualizar assuntos relacionados ao meio ambiente, segurança e 

responsabilidade social em documentos da organização e em seu site onde a empresa veicula 

as principais ações das suas filiais. 

4.2 Características dos respondentes 

 Para a porção qualitativa da pesquisa foram realizadas quatro entrevistas junto a dois 

gestores e dois motoristas da organização Alfa (apêndice A e B). A primeira entrevista foi 

realizada com o Gerente de Logística sediado na matriz da organização, nomeado entrevistado 

GL1. A entrevista durou uma hora e sete minutos e contou com a gravação de áudio previamente 
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autorizada pelo entrevistado. O entrevistado GL1 possui 44 anos de idade e está na empresa há 

20 anos, dos quais 12 exercendo a atual função. É formado em Ciências Contábeis e possui pós-

graduação em Logística. Na atual função tem gestão direta sobre 202 motoristas. 

 A segunda entrevista foi aplicada ao gerente de RH também sediado na matriz da 

organização, nomeado de entrevistado RH1. A entrevista durou 47 minutos e contou com a 

gravação de áudio previamente autorizada pelo entrevistado. O entrevistado RH1 possui 37 

anos de idade e é especialista em RH. Trabalha na empresa há 16 anos e está há sete anos na 

função. Na atual função participa diretamente da gestão de toda a força de trabalho. 

 A terceira entrevista foi realizada com um motorista sediado na filial de Guarapuava, 

nomeado de entrevistado MT1. A entrevista durou uma hora e cinco minutos e contou com a 

gravação de áudio previamente autorizada pelo entrevistado. O entrevistado MT1 possui 56 

anos de idade. Trabalha como motorista profissional há 32 anos e está na empresa há 16 anos. 

Sua formação escolar é o ensino fundamental incompleto. 

 A quarta entrevista foi realizada com um motorista sediado na sede matriz, nomeado 

de entrevistado MT2. A entrevista durou 58 minutos e contou com a gravação de áudio 

previamente autorizada pelo entrevistado. O entrevistado MT2 possui 28 anos de idade. 

Trabalha como motorista profissional há oito anos e está na empresa há cinco anos. Sua 

formação escolar é o ensino médio completo. 

 A escolha dos gestores se deu pela relação que a função exercida por eles tem com os 

motoristas que trabalham para a empresa. Já a escolha dos motoristas entrevistados se deu 

considerando a idade e o tempo de profissão, uma vez que ambos vivenciaram a profissão antes 

e depois da regulamentação e são de gerações diferentes e podem representar opiniões distintas. 

Todos os entrevistados assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido – TECLE 

(apêndice 4). 

 Para a porção quantitativa da pesquisa, todos os motoristas da organização foram 

convidados a participar. Ao todo foram distribuídos 202 questionários em todas as filiais do 

grupo. Destes, 20 questionários considerados válidos, aplicados aos motoristas lotados na filial 

de Guarapuava foram utilizados para realização do teste piloto. Dos 182 questionários restantes, 

obteve retorno de 139 e sete foram descartados por apresentar muitas respostas marcadas como 

“desconheço” e por não estarem completamente preenchido, perfazendo assim um total de 132 

questionários considerados válidos para a pesquisa de campo. 

 Os questionários eram compostos totalmente por questões fechadas e algumas 

questões de características sócio demográficas envolvendo aspectos como: gênero, faixa etária, 
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escolaridade, estado civil, tempo de profissão, tempo na empresa, tempo na direção antes e 

depois da regulamentação. 

 Com relação ao gênero, os respondentes são 100% do gênero masculino. A 

predominância do gênero masculino é comum à profissão e também já foi observado em outros 

estudos como Doniak (2014), Huertas (2013), Masson (2009) entre outros. A maioria dos 

entrevistados (90,9) % são casados ou estão em uma união estável. 

 A tabela 5 apresentada a seguir demonstra a distribuição dos respondentes por faixa 

etária. 

Tabela   5 -  Distribuição dos Respondentes por faixa etária 
Faixa Etária Frequência Percentuais 
Entre 18 e 30 anos 10 7,6% 
Entre 31 e 40 anos 52 39,4% 
Entre 41 e 50 anos 41 31,1% 
Entre 51 e 60 anos 29 22% 
Acima de 60 anos 0 0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Por meio da tabela 5 apresentada, verifica-se que 70,5% da população pesquisada estão 

na faixa de 31 e 50 anos e os trabalhadores com mais de 50 anos representam 22% dos 

entrevistados. O percentual de trabalhadores na faixa etária entre 31 e 50 anos está bem próxima 

ao que se obteve na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, onde é 

apresentado o percentual de 61,3% dos trabalhadores do setor com essa faixa etária. Esses dados 

são importantes para a pesquisa porque essas pessoas vivenciaram a profissão antes de ser 

regulamentada e podem contribuir de forma mais contundente com os resultados.  

 A média de idade da população pesquisada é de 42,64 anos com desvio padrão de 

9,245 anos e podem ser analisados no histograma apresentado a seguir. 
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Gráfico 1: Histograma da faixa etária dos motoristas da empresa Alfa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Os dados mostram os valores acima do normal em algumas faixas principalmente acima 

dos 50 anos. Há também uma pequena concentração de indivíduos na faixa compreendida entre 

25 e 30 anos, apontando para o ingresso de jovens na profissão. 

  Obteve-se ainda na pesquisa de campo a informação sobre a escolaridade da população 

pesquisada. Os resultados encontrados são apresentados na tabela 6. 

 Tabela   6 -  Grau de escolaridade dos respondentes 
Escolaridade Frequência Percentuais 
Ensino fundamental incompleto 42 31,8% 
Ensino fundamental completo 24 18,2% 
Ensino médio incompleto 15 11,4% 
Ensino médio completo 51 38,6% 
Ensino superior incompleto 0 0% 
Ensino superior completo 0 0% 
Pós-graduado 0 0% 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 Os dados revelam a baixa escolaridade da população estudada, os trabalhadores 

possuem na sua grande maioria até o ensino médio incompleto representando 61,4% do total e 

os demais 38,6% possuem o ensino médio completo. A baixa escolaridade é comum entre os 

trabalhadores da categoria. Outros trabalhos envolvendo motoristas como o de Doniak (2014), 

Azevedo (2013) e Simmonds (2012) apontam para o mesmo perfil encontrado na pesquisa de 

campo.  

 Os resultados vêm de encontro com o que foi relatado pelo entrevistado RH1 quando 

comenta que: 

[...] o nível de escolaridade dos motoristas não tem tanta importância para a empresa. 
Para nós é importante que o motorista saiba dirigir o caminhão, entenda a mecânica 
do caminhão, saiba economizar combustível, cuidar dos pneus e conheça a legislação 
de transito, então sendo alfabetizado podemos contratá-lo (ENTREVISTADO RH1). 
 

 Por outro lado, o entrevistado GL1 vê a baixa escolaridade da categoria como um 

problema para os negócios, na sua visão, os caminhões estão cada vez mais modernos e a baixa 

escolaridade acaba dificultando a gestão. 

[...] hoje em dia a comunicação é muito importante para conseguirmos o melhor 
resultado da frota. Temos rastreadores em todos os equipamentos, mas muitos têm 
dificuldades em operá-los e muitas vezes perdem muito tempo ou até mesmo se 
irritam em ter que fazer os procedimentos (ENTREVISTADO GL1).  
 
[...] o motorista não pode mais só pensar em dirigir, e a falta de escola acaba 
apresentando dificuldades para o bom andamento da frota. Os motoristas mais antigos 
são melhores na condução, mas tem dificuldades com tecnologia, já para os mais 
jovens falta a experiência. Acredito que em um futuro próximo não será mais possível 
ter motorista semianalfabeto (ENTREVISTADO GL1). 

  
A tabela 7 apresenta os aspectos com relação ao tempo que os respondentes exercem a 

profissão de motorista. 

 Tabela   7 -  Tempo que os respondentes exercem a profissão 
Tempo na profissão Frequência Percentuais 
Entre 1 e 5 anos 9 6,8% 
Entre 6 e 10 anos 24 18,2% 
Entre 11 e 15 anos 23 17,4% 
Entre 16 e 20 anos 28 21,2% 
Acima de 20 anos 48 36,4% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Os dados revelam que a empresa possui profissionais com bastante experiência na 

profissão e 75% da amostra possui mais de dez anos trabalhando como motorista, sendo que 

destes 36,4% possui mais de 20 anos de experiência. Os relatos dos entrevistados RH1 e GL1 

confirmam a estratégia da empresa com relação ao perfil de profissionais que a empresa busca 

em novas contratações. 
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[...] buscamos no mercado profissionais que possuam bastante experiência e consigam 
contribuir no aprendizado dos mais jovens. Buscamos aquele profissional que tenha 
vivencia na estrada e que saiba o que quer e não aventureiros que ficam trocando de 
emprego a cada seis meses (ENTREVISTADO RH1). 

[...] a preferência na contratação sempre está naqueles que já tenha uma certa 
experiência e ainda são jovens na faixa etária entre 30 e 40 anos de idade e que já 
tenham passado na estrada uns 10 anos (ENTREVISTADO RH1). 

[...] a empresa está tendo uma rotatividade alta na função em razão do aquecimento 
do mercado, até mesmo em razão da lei do motorista e buscamos aquele profissional 
mais experiente que já tenha vivenciado as dificuldades da estrada e estejam 
insatisfeitos na atual empresa. A grande maioria que contratamos estão trabalhando 
em outras empresas e buscam uma empresa melhor (ENTREVISTADO GL1). 

A tabela 8 apresentada a seguir demonstra o tempo de trabalho dos respondentes na 
empresa pesquisada. 

 Tabela   8 -  Tempo que os respondentes exercem a profissão na empresa 
Tempo na empresa Frequência Percentuais 
Entre 1 e 5 anos 95 72% 
Entre 6 e 10 anos 20 15,2% 
Entre 11 e 15 anos 9 6,8% 
Entre 16 e 20 anos 0 0% 
Acima de 20 anos 8 6% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Os resultados encontrados revelam que existe uma alta rotatividade na função. A grande 

maioria (87,2%) dos entrevistados possuem menos de dez anos na empresa e destes, 72% (95 

respondentes) estão na empresa há menos de cinco anos. De acordo com o entrevistado GL1 a 

alta rotatividade iniciou-se após a regulamentação da profissão.  
 

[...] com a regulamentação da profissão ocorrida em 2012, houve um aquecimento no 
mercado em busca destes profissionais. A lei do motorista obrigou as empresas a 
aumentarem seu quadro de motoristas. Não que o número de caminhões tenha 
aumentado, mas por causa do tempo de repouso e descanso obrigatório. Muitas 
empresas tiveram que fazer dois turnos pra entregar as cargas e foram obrigadas a 
contratar e muitos dos nossos motoristas optaram por sair e trabalhar em outra 
empresa (ENTREVISTADO GL1). 

 O relato do entrevistado condiz os dados da pesquisa realizada pela CNT (2012) que 

apontou a existência de um déficit de profissionais para trabalhar no setor de cargas que chegava 

a 100 mil profissionais. O mesmo estudo apontava ainda que em torno de 13% da frota das 

transportadoras estavam paradas por falta de motorista. 

 De acordo com o entrevistado GL1, apesar de a lei ter aumentado a rotatividade da 

função, a empresa não sofreu com a falta de motorista. 

[...] não chegamos a ter falta de motoristas. Nossa empresa é muita bem vista pelo 
mercado e sempre tem motorista querendo trabalhar com a gente. Acho que o ramo 
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do transporte de combustível acaba ajudando neste sentido porque muita coisa que a 
lei criou nós já praticávamos (ENTREVISTADO GL1). 

Entre as causas da falta de profissionais apontada pelo estudo da CNT (2012) está a 

precarização do trabalho provocada principalmente pela excessiva jornada de trabalho exigida 

no exercício da profissão antes da regulamentação da profissão. As tabelas 9 e 10 apresentadas 

a seguir, demonstram a opinião dos respondentes com relação ao tempo de direção diário antes 

e após a regulamentação. 

 Tabela   9 - Tempo de direção por dia atualmente. 
Tempo de direção Frequência Percentuais 
Até 8 horas por dia 55 41,7% 
Entre 9 e 10 horas por dia 59 44,7% 
Entre 11 e 12 horas por dia 18 13,6% 
Acima de 12 horas por dia 0 0% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Tabela   10 - Tempo de direção por dia antes da regulamentação da profissão 
Tempo de direção  Frequência Percentuais 
Até 8 horas por dia 19 14,4% 
Entre 9 e 10 horas por dia 58 43,9% 
Entre 11 e 12 horas por dia 21 15,9% 
Acima de 12 horas por dia 34 25,8% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 A tabela 9 evidencia que todos os entrevistados trabalham atualmente no máximo 12 

horas por dia, conforme prevê a regulamentação da profissão e apenas 18% relatam trabalhar 

mais que 10 horas por dia. Já a tabela 10 demonstra que 55% dos respondentes trabalhavam 

mais de 11 horas por dia e destes 25,8% relataram trabalhar acima de 12 horas por dia antes da 

regulamentação. Quando se faz a comparação do antes e depois da regulamentação, nota-se 

uma grande contribuição da regulamentação na redução da precarização do trabalho.  

Esta é uma análise importante para o estudo uma vez que vários trabalhos realizados 

anteriormente tais como o de Nascimento (2003), Teixeira (2005) Souza; Paiva e Reimao 

(2005), Santos (2007), Masson (2009), Masson; Monteiro (2010); Simmonds (2012), Lima 

(2012), Huertas (2013) e Girotto (2014) apontam o desgaste deste trabalhador devido à 

excessiva jornada de trabalho como uma das principais causas de acidentes nas estradas 

brasileiras. Na opinião dos entrevistados MT1 e MT2 a redução da jornada de trabalho foi o 

principal benefício promovido pela regulamentação da profissão.  

 [...] acho que o mais importante é você não precisar dirigir cansado e com sono. 
Antigamente já rodei muitos quilômetros com sono e já cheguei a cochilar no volante. 
Graças a Deus não aconteceu o pior [...] (ENTREVISTADO MT1). 
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[...] agora a gente dirige com mais tranquilidade. A gente vê nas estradas que os irmãos 
caminhoneiros estão mais atentos. Antigamente nem bem chegava no destino e já 
tinha gente ligando pra ver a hora que você chegava de volta pra carregar de novo. 
Agora não, deu teu horário você para, descansa e o chefe não pode nem ficar bravo... 
(ENTREVISTADO MT2). 

[...] trabalhei muitos anos na carga seca, carregando carga com horário certo pra 
chegar e fazendo muita loucura na estrada pra atender à exigência do patrão. Cheguei 
a dirigir mais de 24 horas parando só pra fazer as necessidades e come um pão. 
(ENTREVISTADO MT1). 

[...] as vezes o dinheiro falava mais alto e a gente fazia loucura pra ganhar um pouco 
mais, dirigia 15, 20 horas na base do rebite pra chegar no destino logo e voltar carregar 
de novo. Cheguei a fazer 4 viagens na semana de Guarapuava pra São Paulo levando 
batata. Nesta semana se dormi mais de 2 horas por dia foi muito, ganhava por 
comissão né... (ENTREVISTADO MT2). 

Observa-se nos relatos que enquanto não havia regulamentação, a exigência do patrão 

e o pagamento por comissão instigavam os trabalhadores a dirigir além da sua capacidade. Na 

opinião dos gestores entrevistados, a redução da carga horária apesar de aumentar os custos da 

empresa, foi de extrema importância para a gestão dos negócios:  

[...] a ausência de uma regra com tempo máximo de direção trazia vários problemas 
desde desgaste do equipamento até problemas de saúde dos motoristas e acidentes. 
Temos hoje um resultado melhor na economia de combustíveis e pneus por exemplo, 
que são um dos principais itens de custo da empresa. Tivemos também redução no 
número de afastamentos por doença, redução de multas por excesso de velocidade, 
redução de acidentes, enfim a redução da jornada foi benéfica para a empresa 
(ENTREVISTADO GL1). 

[...] na análise das ocorrências feitas após um acidente ou um quase acidente 
percebemos que em 87 % dos casos os motoristas estavam dirigindo há mais de 12 
horas. Hoje a situação mudou, não que não exista mais nenhum caso, mas as causas 
são outras. (ENTREVISTADO RH1). 

É importante ressaltar que muitos dos respondentes da pesquisa estavam em outras 

empresas antes da regulamentação e a resposta foi condizente com a situação vivenciada 

naquela empresa. A pergunta feita não teve como objetivo verificar se o tempo na empresa antes 

da regulamentação era maior ou menor que a atual e sim verificar a situação da precarização do 

trabalho na profissão como um todo. 

4.3 Estatística Inferencial 

A verificação e avaliação dos dados é uma etapa importante para facilitar o 

entendimento do comportamento amostral. Os autores destacam essa necessidade e utilizam-se 

das medidas de tendência central e medidas de dispersão de acordo com a escala definida e 

também da análise de confiabilidade da escala utilizada.  
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Conforme Hair et al. (2005), a análise descritiva permite a análise das médias, desvio 

padrões dos escores e das medidas de confiabilidade, tratadas com o alfa de Cronbach. O 

mesmo autor, assim como Field (2009) e Maroco (2003) destacam que a média aritmética é a 

primeira e a mais utilizada das medidas de tendência central. 

Com relação às medidas de dispersão Hair et al. (2005) considera o desvio padrão – 

DP como o índice mais valioso da dispersão. Para Maroco (2003) é também o mais fácil de ser 

interpretado. O mesmo autor destaca também o coeficiente de variação – CV como uma 

importante medida de dispersão relativa ao valor da média. De acordo com o autor, quanto 

menor for o CV mais consistente será a importância atribuída. 

Com relação à análise da confiabilidade da escala, Field (2009) e Hair et al. (2005) 

consideram o Alfa de Cronbach como a medida mais comum de confiabilidade. Field (2009) 

considera valores acima de 0,7 como valores aceitáveis de confiabilidade. Já para Hair et al. 

(2005), o valor acima de 0,6 é aceitável para a amostra. Os autores consideram também que em 

alguns casos valores abaixo deste índice podem ser aceitos dependendo do objetivo do estudo.  

Ainda Hair et al. (2005) recomendam que itens que apresentem valores inferiores a 0,3 

sejam removidos da amostra. Neste estudo, utilizou-se a escala de aceitação proposta por Hair 

et al. (2005), apresentada na tabela 3. 

Nas análises onde o número de variáveis envolvidas é relativamente grande, utilizou-

se da análise fatorial para agrupar as variáveis correlacionadas entre si e para a composição dos 

construtos estabelecidos no modelo teórico. Assim, os indicadores que obtiveram 

confiabilidade assegurada foram substituídos pelo fator resultante da análise fatorial.  

A análise fatorial é uma técnica multivariada utilizada para redução do número de 

variáveis de um banco de dados a partir do padrão de correlações entre elas, resultando em um 

conjunto reduzido de fatores ou dimensões de forma a assegurar que uma parte significativa da 

variância seja explicada (Maroco, 2003). 

Neste estudo, os escores fatoriais permitiram a adequação de cada indicador no fator 

em função da carga fatorial. Para que a análise fatorial seja válida é necessário que o teste de 

Kaiser-Mayer-Olkin - KMO seja maior que 0,5 com a significância dada pelo teste de Bartlett 

menor que 0,05 (HAIR et al., 2005). O teste KMO indica se a realização da análise fatorial é 

viável. Segundo Kaiser (1974) apud Field (2009 p. 579) os valores de KMO entre 0,5 e 0,7 são 

medíocres, valores entre 0,7 e 0,8 são bons, valores entre 0,8 e 0,9 são ótimos e valores acima 

de 0,9 são excelentes. 

O teste de esfericidade de Bartlett é um teste usado para verificar a hipótese de que as 

variáveis não sejam correlacionadas na população estudada, ou seja, a matriz de correlação é 
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uma matriz identidade, onde cada variável se correlaciona perfeitamente com ela mesma, 

porém, não apresenta correlação com as demais variáveis (FIELD, 2009).  

Na sequência são analisadas medidas de tendência central e de dispersão, bem como o 

teste de confiabilidade da escala para cada um dos oito construtos do instrumento desenvolvido 

a partir do modelo de Walton (1973) para avaliação da QVT. 

4.3.1 Construto Compensação Justa e Adequada 

Com relação ao construto compensação justa e adequada, buscou-se mensurar a 

satisfação dos motoristas quanto à remuneração, prêmios e outras gratificações recebidas em 

troca do seu trabalho. A tabela 11 apresenta os dados sumarizados das variáveis. 

 

Tabela   11 – Tendência e distribuição dos dados do construto Compensação justa e adequada 

Variáveis N Média DP CV 
Alfa de 

Cronbach 
Q1 – Satisfação com salário antes da regulamentação. 132 4,81 1,180 25% 

0,832 

Q2 – Satisfação com o salário em relação aos colegas 132 4,54 1,073 47% 
Q3 - Satisfação com salário após a regulamentação 132 4,45 1,256 25% 
Q4 - Satisfação com recompensas e Participação nos 
resultados 132 4,50 1,037 25% 

Q5 – Satisfação com benefícios extras 132 3,66 1,271 12% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 A consistência interna das escalas do construto foi confirmada pelo valor do Alfa de 

Cronbach conforme apresentado na tabela 11 α =0,832 o que de acordo com Hair et al. (2005) 

é considerada muito boa. 

 A percepção média dos respondentes indicam que de maneira geral eles estão 

satisfeitos com a remuneraçao recebida. A satisfação com o salário antes da regulamentação 

(Q1) apresenta um nível de satisfação maior (M=4,81) que o atual (M=4,45). O resultado indica 

que a alteração na forma de remuneração promovidas pela regulamentação não trouxe 

melhorias neste sentido ao trabalhador.  

 De acordo com o relato do entrevistado MT1, a forma de pagamento foi alterado no 

ano em que a regulamentaçao entrou em vigor. 

[...] O pagamento era feito com salario fixo mais comissão, a gente recebia um salário 
mínimo mais a comissao do frete, então a gente trabalhava mais mas ganhava mais. 
Hoje o pagamento é com salario fixo e mais hora extra, mas a empresa reclama das 
horas extras e o salario ficou mais ruim, não diminui, mas também não temos como 
ganhar mais dirigindo mais (ENTREVISTADO MT1). 
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 Já para o entrevistado MT2 a alteração na forma de pagamento possibilitou a redução 

da precarização do trabalho em razão de não precisar dirigir além da sua capacidade pra ganhar 

mais. 

[...] quando recebia por comissao dirigia até 16 horas por dia, se as contas apertavam 
a gente trabalhava mais pra poder pagar no final do mês. Como esta hoje a gente tem 
que se controlar e gastar só o que ganha. Em compensação, trabalho menos e tenho 
mais tempo pra fazer outras coisas que não conseguia no passado (ENTREVISTADO 
MT2). 

 Na visão dos gestores da empresa, a alteração na forma de pagamento trouxe maior 

segurança para a operação e não causou prejuízos financeiros aos motoristas. 

[...] o motorista não passou a receber menos, pelo contrário, na maioria das vezes 
acabou aumentando o salário. Em situação de redução da demanda de frete os 
motoristas recebiam menos e muitas vezes se complicavam porque gastavam 
contando com uma certa quantia e acabava não faturando e consequentemente não 
recebendo. Assim, o motorista viaja mais tranquilo, mais concentrado e mais seguro 
sabendo que no final do mês terá o valor certo pra receber. (ENTREVISTADO GL1). 

[...] hoje nossos motoristas recebem mais que antes e trabalham menos se 
compararmos o antes e o depois da lei. Com a lei, a gente foi forçado a mudar a forma 
de trabalhar, contratamos mais motoristas para fazer o mesmo trabalho e 
consequentemente reduziu o volume de trabalho do motorista. Mas em termos 
salariais foi feito a média que eles recebiam e colocado como salário fixo, além disso 
é pago mais horas extras, então hoje eles recebem mais que antes. (ENTREVISTADO 
GL1). 

[...] acho que nossos motoristas estão satisfeitos com o que recebem, não temos 
reclamações neste sentido. Se compararmos a outras empresas do mercado estamos 
entre as que tem a melhor remuneração. Lógico que tem empresas que pagam mais 
mas a nossa se mantém entre as melhores. (ENTREVISTADO RH1). 

Os dados mostram ainda que os respondentes estão satisfeitos com sua remuneração 

quando comparada com seus colegas (M=4,54) e também estão satisfeitos com as recompensas 

e participação nos resultados (M=4,50).  O menor índice de satisfação apresentado no construto 

foi para o item sobre beneficios extras (M=3,66) apesar de o resultado não ser um índice 

negativo,  apresenta um nível de satisfaçao menor que os demais itens do construto.  O relato 

do entrevistado MT2 evidencia que a classe não espera grandes recompensas extras das 

empresas e segundo a sua experiência, a categoria se satisfaz com pouco. De acordo com o 

entrevistado RH1, a empresa não costuma pagar beneficios extras aos motoristas. 

 [...] acho que a gente ganha bem, são poucas as empresas como a nossa que paga tudo 
certinho e no final do ano te da um agrado. Não é muito mas se o motorista caprichar 
e fizer tudo certinho ganha uns premios no final do ano. É pouco mas ajuda. 
(ENTREVISTADO MT2). 

[...] já trabalhei em empresa maior que essa na carga seca que não dava nada. Lá se 
você trabalhasse você ganhava, se não trabalhasse não ganhava, não tinha nada só a 



 
 

105 
 

 

comissao e no final do ano nem muito obrigado não diziam. (ENTREVISTADO 
MT2). 

 [...] a política da empresa não visa pagamento de beneficios extras como plano de 
saúde por exemplo. Pagamos o está na legislação vigente, o que está previsto na 
convenção coletiva. (ENTREVISTADO RH1). 

[...] Há uma pressão por parte dos colaboradores para receber esse tipo de beneficios, 
mas ainda não foi possível. O plano de saúde está sendo analisado mas o estudo 
envolve participaçao forte do funcionário no custeio. (ENTREVISTADO RH1). 

 Com relação às medidas de dispersão (DP e CV), nota-se que o nível de coesão ficou 

bastante homogêneo entre as variáveis do construto com ligeira variação entre elas. Exceção 

para a variável Q2 (satisfação com o salário em relação aos colegas) que apresentou CV de 

47%, bem acima dos demais dados analisados. 

 O resultado da pesquisa contrapõe a outros trabalhos realizados no segmento, onde é 

notória a insatisfação dos trabalhadores quanto à remuneração. O trabalho desenvolvido por 

Simmonds (2012) entre 110 motoristas na região de Barra do Garças – MT apontou que 75,5% 

dos entrevistados estavam insatisfeitos com a remuneração recebida. O estudo mostrou ainda 

que 68,2% estavam insatisfeitos com prêmios, participação nos resultados e benefícios extras 

pagos pelas empresas.  

 O trabalho de Pettengill (2010) realizado com 160 motoristas aponta que com o valor 

que os trabalhadores recebem por seu trabalho, não conseguem adquirir mais do que aquilo de 

que necessitam para sua subsistência como alimentos, vestimentas e outras necessidades 

básicas e com ínfimas chances de aquisição de bens duráveis na terra, como a própria moradia. 

 A remuneração é considerada por autores como Walton (1973), Westley (1979) e 

Thériault (1980), como fatores importantes para avaliação da QVT nas empresas. Para Walton 

(1973) o trabalho é antes de tudo, um meio do indivíduo ganhar a vida, portanto, o indivíduo 

trabalha pra ser remunerado. Goulart e Sampaio (2004) apontam que os fatores econômicos 

poder produzir sensação de injustiça quando estes são entendidos pelo colaborador como 

insuficiente pelo seu empenho no trabalho, gerando descontentamento e consequentemente a 

redução da produção.   

 Neste sentido, o relato do entrevistado GL1 evidencia a preocupação da empresa para 

que o funcionário tenha a percepção de estar bem remunerado, mantenha-se produtivo e 

satisfeito. 

[...] nós trabalhamos com produtos perigosos, precisamos que nossos motoristas 
estejam satisfeitos com seu trabalho, isso vai nos trazer mais segurança na operação. 
Nós pesquisamos os salários que as outras empresas pagam, sabemos como é o 
mercado e também sabemos o que nossos motoristas pensam a respeito do salário que 
recebem (ENTREVISTADO GL1). 
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[...] a parte de beneficios não é grande, são pequenos prêmios que tem mais a função 
de fazer um agrado ao motorista que cuida do caminhao, que apresenta um melhor 
resultado(ENTREVISTADO GL1).  

[...] a direção da empresa optou por não pagar nada de comissão pra não incentivar o 
motorista a fazer hora extra, pra que ele ande na velocidade correta e dirija de uma 
forma cautelosa sem cometer acidentes. Acho que foi uma decisão acertada, tanto que 
não tivemos perda de produtividade por enrolação dos motoristas. (ENTREVISTADO 
GL1). 

 Nota-se nos relatos do entrevistado que a regulamentação proporcionou uma melhoria 

nas relações de trabalho. A alteração na forma de pagamento, retirando a parcela variável da 

remuneração faz com que o trabalhador produza de acordo com a sua capacidade física e mental 

e reduz a precarização do trabalho. A ação adotada pela empresa corrobora com o pensamento 

de Krein (2013) e Neto e Sant’anna (2013) quando estes afirmam que a correta implantação de 

um sistema de remuneração pode reduzir a precarização do trabalho, gerando maior satisfação 

dos colaboradores e consequentemente gerando aumento na produtividade da organização.  

4.3.2 Construto Condições de Trabalho 

Com relação ao construto condições de trabalho, buscou-se mensurar a satisfação dos 

motoristas quanto às alterações promovidas pela regulamentação da profissão no que diz 

respeito às condições gerais de trabalho. Para avaliação deste construto o primeiro passo foi 

verificar a possibilidade de agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 

18 apresenta o resultado da medida do teste KMO e adequação da amostra e o teste de 

esfericidade de Bartlet assegurando a validade da Análise Fatorial. 

Quadro 18 -  Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Condições de Trabalho 

 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 
 

 
0,662 

Teste de esfericidade de Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 
 

1473,715 

Df 
 

120 

Sig. 
 

0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

A tabela 12 apresenta o resultado da análise fatorial para o construto onde observa-se 

que os componentes extraídos possuem cargas fatoriais elevadas (acima de 0,5) e os 

coeficientes indicam que o escore fatorial foi construído homogeneamente entre os conjuntos.  

Inicialmente o construto era composto por 16 variáveis envolvendo os principais itens em 
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relação às condições gerais de trabalho na organização, e principalmente aqueles que foram 

afetados pela regulamentação da profissão do motorista. A análise fatorial indicou a existência 

de cinco grupos conforme apresentado na tabela 12.   

 

Tabela   12 – Análise Fatorial para o construto Condições de Trabalho 

Variáveis 
Carregamentos 

1 2 3 4 5 
Q14 – Ansiedade em relação ao tempo obrigatório de 
descanso. 

0,839     

Q15 – Flexibilidade do tempo de parada obrigatório para 
descanso 

0,761     

Q17 – Contentamento com tempo de descanso. 0,749     

Q13 – Angustia em relação ao tempo parado 0,575     

Q16 – Satisfação com obrigatoriedade do intervalo entre 
jornadas. 

0,521     

Q9 – Satisfação com a carga de trabalho  0,887    

Q10 – Motivação para dirigir após tempo de descanso 
obrigatório. 

 0,838    

Q12 – Satisfação com os EPI’s  0,644    

Q18 – Satisfação com o tempo máximo de direção 
permitido na regulamentação. 

 0,603    

Q21 – Cansaço com o trabalho  0,587    

Q7 – Satisfação com a jornada   0,846   

Q8 – Descanso entre as jornadas.   0,725   

Q6 – Controle da jornada   0,626   

Q19 – Segurança em relação a acidentes    0,861  

Q20 – Segurança em relação a assaltos e roubos    0,608  

Q11 – Salubridade do trabalho     0,779 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Os cinco indicadores resultantes da análise fatorial explicam 75,69% da variância total 

do conjunto de indicadores conforme apresentado na tabela 13. 

 

 



 
 

108 
 

 

Tabela   13 – Indicadores da AF do construto Condições de Trabalho 

Componente 
Valores próprios iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 
quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 5,830 36,438 36,438 5,830 36,438 36,438 
2 2,103 13,143 49,581 2,103 13,143 49,581 
3 1,652 10,327 59,908 1,652 10,327 59,908 
4 1,356 8,472 68,380 1,356 8,472 68,380 
5 1,170 7,310 75,690 1,170 7,310 75,690 
6 0,899 5,619 81,309    
7 0,790 4,938 86,247    
8 0,615 3,843 90,089    
9 0,452 2,825 92,914    
10 0,334 2,090 95,005    
11 0,207 1,297 96,301    
12 0,174 1,090 97,391    
13 0,132 0,823 98,214    
14 0,124 0,778 98,992    
15 0,105 0,653 99,645    
16 0,057 0,355 100,000    

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Ainda na tabela 12, observa-se que o grupo de variáveis sugerido no fator um da 

análise fatorial, indicou o agrupamento das variáveis 13, 14, 15, 16 e 17 que estão relacionadas 

ao tempo de descanso entre e durante as jornadas de trabalho, e que se tornaram obrigatórios 

após a regulamentação da profissão do motorista. Dessa forma, denominou-se esse fator como 

“Tempo de descanso obrigatório”. A análise da consistência interna deste fator foi confirmada 

pelo valor do Alfa de Cronbach α=0,788 o que conforme a escala de confiabilidade proposta 

por Hair et al. (2005) é considerada como boa. 

 O fator dois da análise fatorial indicou o agrupamento das variáveis 9, 10, 12, 18 e 21, 

que estão relacionadas com a satisfação dos respondentes quanto à quantidade de trabalho que 

ele realiza, ou seja, a atual carga de trabalho da sua profissão. Assim, denominou-se esse fator 

como “Carga de Trabalho”.  

 A análise da consistência interna deste fator pelo valor de Alfa de Cronbach sugere 

que a eliminação da variável 21 do conjunto de variáveis que compõe o fator elevaria o valor 

do Alfa de Cronbach de 0, 836 para 0,862 conforme demonstrado na tabela 14.  
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Tabela   14 – Análise do Alfa de Cronbach do fator 2 da Análise Fatorial 

 
Média de escala 

se o item for 
excluído 

Variância de 
escala se o item 

for excluído 

Correlação 
de item total 

corrigida 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Q9 17,23 11,952 0,742 0,659 0,778 
Q10 17,20 11,752 0,731 0,663 0,779 
Q12 16,99 12,801 0,664 0,479 0,801 
Q18 17,25 11,777 0,650 0,448 0,799 
Q21 18,38 11,214 0,502 0,254 0,862 

Fonte: Saída do SPSS – elaborado pelo autor 

 A variável 21 trata da questão do cansaço que o respondente sente no trabalho. O 

cansaço deste trabalhador foi uma das principais formas de precarização do trabalho da 

categoria devido à carga de trabalho que este trabalhador se submetia antes da regulamentação 

da profissão, como foi visto na revisão teórica deste estudo.  

 Assim, pode-se inferir que atualmente os trabalhadores não se sentem cansados já que 

a grande maioria dos respondentes vivenciou a profissão antes da regulamentação e estavam 

habituados a cargas de trabalho muito superior a atual. Dessa forma, optou-se por excluir a 

variável do conjunto. 

 O valor do Alfa de Cronbach α=0,862 considerada muito boa na escala de 

confiabilidade proposta por Hair et al. (2005) confirma a consistência interna da escala deste 

fator. 

 Ainda na tabela 12, observa-se que o grupo de variáveis indicado no fator três da 

análise fatorial, sugere o agrupamento das variáveis 6, 7 e 8. Essas variáveis estão relacionadas 

ao controle de jornada de trabalho que foi criado a partir da regulamentação da profissão, onde 

se estabeleceu um tempo máximo diário para o motorista dirigir, e um tempo mínimo de 

descanso entre as jornadas de trabalho. Dessa forma, denominou-se esse fator como “Jornada 

de Trabalho”.  

 O valor do Alfa de Cronbach α=0,685 considerada como moderada na escala de 

confiabilidade proposta por Hair et al. (2005) confirma a consistência interna da escala deste 

fator. 

 Pode-se observar ainda na tabela 12 que o fator quatro da análise fatorial agrupa as 

variáveis 19 e 20 que tratam de acidentes, roubos e assaltos nas estradas após a regulamentação 

da profissão, assim denominou-se esse fator de “Segurança nas Estradas”.  

 O valor do alfa de Cronbach deste fator foi de 0,472, valor considerado na escala de 

confiabilidade de Hair et al. (2005) como ruim. No entanto, os mesmos autores comentam que 

escalas com valores de alfa de Cronbach superiores a 0,03 podem ser utilizadas nas análises 
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dependendo do objetivo do estudo.  Assim, optou-se por utilizar o fator sugerido na análise 

fatorial por se tratar de duas variáveis consideradas importantes devido aos problemas 

verificados em estudos anteriores, quanto à exposição destes trabalhadores a esse tipo de riscos 

envolvidos na sua profissão.  

 A tabela 12 apresenta ainda o fator cinco da análise fatorial onde apenas a variável 11 

que trata do ambiente de trabalho o aparece isolada. Dessa forma, optou-se por manter a 

denominação como Ambiente de trabalho.  

Assim, apresenta-se na tabela 15 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis do construto “Tempo de descanso obrigatório”. 

 
Tabela 15 – Tendência e distribuição dos dados do construto tempo de descanso obrigatório 

Variáveis N Média DP CV 
Alfa de 

Cronbach 
Q13 – Angustia em relação ao tempo parado. 132 3,31 1,349 20% 

0,788 

Q14 – Ansiedade em relação ao tempo 
obrigatório de descanso. 132 3,30 1,553 12% 

Q15 – Flexibilidade do tempo de parada para 
descanso. 132 4,16 1,472 12% 

Q16 – Satisfação com obrigatoriedade do 
intervalo entre jornadas. 132 4,59 0,924 19% 

Q17 – Contentamento com tempo de 
descanso. 132 4,70 0,808 11% 

Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina no Trânsito – ABRAMET a 

jornada de trabalho dos motoristas deveria ser de seis horas diárias, com intervalos de dez 

minutos a cada duas horas na direção para que o motorista possa se alongar. Ainda de acordo 

com a ABRAMET, após a oitava hora de direção o grau de concentração do motorista reduz de 

forma significativa, daí a necessidade dos intervalos determinados na regulamentação.  

O tempo de descanso entre e durante as jornadas é o ponto mais importante da 

regulamentação da profissão. A origem da lei que regulamentou a profissão do motorista está 

na precarização do trabalho provocado pela exaustiva jornada de trabalho a que esses 

profissionais eram submetidos, sem ter o intervalo necessário para descanso. 

De acordo com Moraes (2012), a exaustiva jornada de trabalho levava os profissionais 

a o uso de drogas e medicamentos para suportar tal jornada colocando em risco a vida dos 

profissionais e de toda a sociedade.  

A percepção média dos respondentes apresentada na tabela 15, mostra que os 

respondentes estão satisfeitos quanto a este item da regulamentação (Q16 M=4,59 e Q17 
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M=4,70). O resultado vem de encontro aos anseios dos profissionais que relataram em trabalhos 

anteriores como de Doniak (2014), Símmonds (2012); Masson (2009) ter que suportar longas 

horas de trabalho sem descanso e repouso necessários para o desenvolvimento da função. 

De acordo com Ribeiro (2008), a característica do trabalho e a pressão exercida pelas 

empresas empregadoras, como o cumprimento de horário, submetiam o motorista a exaustivas 

horas de trabalho seguidas sem intervalos para descanso, afetando o desempenho do 

profissional e resultando em doenças ocupacionais devido a fatores ergonômicos e 

psicossociais, decorrentes da organização do trabalho. 

Ao analisar as variáveis Q13 M=3,30 e Q14 M=3,31, podemos verificar que há uma 

divisão de opiniões entre os participantes e muitos se sentem angustiados e ansiosos por ficar 

muito tempo parado. Os valores apresentados na média das respostas estão muito próximos da 

insatisfação, concordando com o trabalho de Doniak (2014), onde os respondentes relataram 

que o tempo parado é muito longo e acaba interferindo na sua produtividade. Cabe ressaltar que 

no trabalho de Doniak (2014), os motoristas atrelavam sua produtividade à remuneração 

variável, e isso pode ter influenciado nas respostas dos participantes. 

O resultado do construto “tempo de descanso obrigatório” condiz com o resultado 

encontrado no construto “jornada de trabalho” uma vez que ambos estão intimamente ligados. 

 Com relação às medidas de dispersão (DP e CV), nota-se que o nível de coesão foi 

homogêneo entre as variáveis do construto. 

 A tabela 16 apresenta o resultado encontrado no construto “jornada de trabalho”.  

 
Tabela   15 – Tendência e distribuição dos dados do construto Jornada de Trabalho 

Variáveis N Média DP CV 
Alfa de 

Cronbach 

Q6 – Controle da jornada 132 4,61 1,264 10% 
,850 

 Q7 – Satisfação com a jornada 132 4,58 1,388 8% 
Q8 – Descanso entre as jornadas. 132 4,38 1,561 8% 
Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

Observa-se na tabela 16 que os motoristas estão satisfeitos com a atual jornada de 

trabalho (Q7 M=4,58) e com o controle obrigatório das jornadas e intervalos criados a partir da 

regulamentação da profissão (Q6 M=4,61). A tabela 16 mostra ainda que na opinião dos 

respondentes, o descanso entre as jornadas está satisfatório (Q8 M=4,38). 

Oliveira (2012) destaca que a conquista de direitos fundamentais como descanso e 

controle de jornada estabelecidos na regulamentação, foi um grande avanço para esta categoria 

de trabalhadores, que impactou em toda a sociedade brasileira com a redução de acidentes e 
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prejuízos ocasionados com mortes e invalidez dos usuários das rodovias (DONIAK, 2014). 

Neste sentido, Doniak (2014) afirma também que o reconhecimento deste direito ao 

trabalhador, retira das rodovias os profissionais cansados e sem condições físicas de exercerem 

suas atividades com o devido cuidado. 

Entre os estudos que tratam da excessiva jornada de trabalho destes profissionais no 

Brasil, elenca-se o estudo realizado por Swerts (2013) com 195 motoristas onde este mostrou 

que a jornada diária e a distância percorrida contribuíram para o surgimento de dor 

osteomuscular.  

Outra pesquisa realizada por Girotto (2014) com 670 motoristas de caminhão no porto 

de Paranaguá – PR identificou que 10,9% dos entrevistados utilizavam substancias psicoativas, 

a grande maioria anfetaminas para suportar a exaustiva jornada de trabalho.  

Moreno e Rotemberg (2009) com o foco de identificar fatores que poderiam atuar 

como determinantes de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho realizaram uma pesquisa 

com 100 motoristas de diversas empresas que atuam no estado de São Paulo. O resultado 

revelou que os respondentes faziam uso de estimulantes para suportar a jornada de trabalho e 

cumprir horários, sendo essa uma prática comum entre os motoristas. 

Um estudo realizado por Souza, Paiva e Reimão (2005), com 260 motoristas de 

caminhão no estado do Mato Grosso do Sul apontou que 43,2% dos motoristas dirigiam mais 

de 16 horas e dormiam menos de 5 horas por dia e destes 13,1% estiveram envolvidos em 

acidentes de trânsito.  

É importante observar que mesmo com a lei que regulamentou a profissão estando em 

vigor desde 2012, os trabalhos de Swerts (2013) e Girotto (2014) mostram que os profissionais 

continuam sendo submetidos a exaustivas jornadas de trabalho, evidenciando assim falta de 

fiscalização pelo poder público para o cumprimento da lei. A falta de fiscalização pelos órgãos 

competentes foi observada pelo entrevistado GL1 como uma concorrência desleal que acaba 

prejudicando quem cumpre a lei. 

[...] se todos cumprissem a lei, seria melhor. O grande problema é que não tem 
fiscalização e muitos não cumprem a lei. Já perdemos muitos contratos por que nosso 
preço é maior que o dos concorrentes porque cumprir a lei deixa o custo mais elevado. 
(ENTREVISTADO GL1). 

O relato dos entrevistados MT1, MT2, RH1 e GL1 revelam que o tempo de descanso 

e o controle de jornada foram os principais benefícios para o trabalhador e para a sociedade. 

[...] nosso trabalho exige concentraçao, transportamos gasolina e um acidente pode 
resultar numa tragédia, então acho que não podemos dirigir cansado. A gente tinha 
consciencia disso, mas o patrão mandava e a gente tinha que fazer. Depois da lei 
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melhorou bastante. Tem vezes que é difícil ficar parado esperando, mas ficou melhor. 
(ENTREVISTADO MT1). 

[...] dirigir com sono e cansado é a pior coisa que existe, quando menos você espera 
você fecha o olho. No passado já sofri acidente porque dormi no volante, graças a 
Deus não machuquei ninguém e estava numa subida. Naquele dia tinha dirigido a 
noite inteira e estava trabalhando ainda e já era quase quatro horas da tarde. 
(ENTREVISTADO MT2). 

[...] o tempo de descanso é uma coisa necessária, o motorista gostando ou não. Pra 
empresa teve dois lados, o lado ruim é que reduziu a produtividade e aumentou os 
custos e o lado bom é que reduziu o indice de acidentes e afastamento por doenças e 
hoje os motoristas dirigem com mais cuidado e concentração. Nunca exigimos demais 
do motorista, mesmo antes da lei, mas a gente sempre acabava pedindo pra ele dar um 
jeitinho de chegar né...  (ENTREVISTADO GL1). 

[...] antes da regulamentaçao tinha o motorista mais fominha, aquele cara que dirigia 
várias horas seguidas sem parar pra ganhar mais no final do mês. A comissão fazia 
ele rodar sem descansar e nós não reclamávamos disso, acháva até bom pois sempre 
podia contar com aquele motorista, mas nossos estudos mostravam que a maioria dos 
acidentes tinham pessoas com esse perfil envolvidas, é os dois lados da moeda 
...(ENTREVISTADO GL1). 

[...] a jornada de trabalho dos motoristas hoje é igual a qualquer outro trabalhador no 
Brasil, a diferença é que este profissional acaba envolvendo a sociedade no 
desempenho do seu trabalho, então acho que o controle do tempo obrigatório para os 
motoristas é benéfico não só para eles mas pra todos que usam as estradas no dia a 
dia. (ENTREVISTADO RH1). 

O resultado mostra também que apesar de estarem satisfeitos com o tempo obrigatório 

de parada os respondentes acham que deveria haver uma flexibilidade no tempo de descanso 

(Q15 M=4.16), isso também é percebido no relato do entrevistado MT2 quando este afirma 

que:  

[...] o problema do tempo obrigatório é que muitas vezes você já descansou o 
suficiente e precisa ficar parado aguardando. Às vezes você tá cheio de coisa pra fazer 
em casa e ainda tem que cumprir o tempo do descanso, mas fazer o que né? Tem que 
esperar. (ENTREVISTADO MT2). 

 

Já na opinião do entrevistado GL1, o controle deve ser rigoroso e não haver 

flexibilidade,  

[...] se deixar na mão do motorista volta a ser como era antes, ele vai fazer o horário 
que der na sua cabeça e vai dirigir mesmo cansado. (ENTREVISTADO GL1). 

 

Confirmando os relatos acima, o resultado da pesquisa mostrou que os respondentes 

se sentem indiferentes com relação à ansiedade e angústia com o tempo obrigatório de descanso 

(Q13 M=3,31 e Q14 M=3,30).  
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Com relação às medidas de dispersão (DP e CV), todas as variáveis apresentaram alto 

nível de coesão entre as variáveis do construto. 

A tabela 17 apresenta as medidas de tendência e de distribuição das variáveis do 

construto “Carga de trabalho”. 

Tabela   16 – Tendência e distribuição dos dados do construto Carga de Trabalho 

Variáveis N Média DP CV 
Alfa de 

Cronbach 
Q9 – Carga de trabalho 132 4,53 0,969 19% 

0,862 Q10 – Motivação para dirigir 132 4,56 1,013 47% 
Q12 – Satisfação com os EPI’s 132 4,77 0,896 19% 
Q18 – Carga máxima de trabalho 132 4,52 1,095 35%  
Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

 A consistência interna da escala foi confirmada pelo valor do Alfa de Cronbach de 

0,862. De acordo com Hair et al. (2005) é considerada muito boa. 

A percepção média dos respondentes mostra satisfação quanto à carga de trabalho 

suportada pelos trabalhadores. Em todas as variáveis do construto, a média de satisfação foi 

superior a 4,5 evidenciando melhoria na QVT.  

O resultado da pesquisa contrapõe ao resultado encontrado em outros trabalhos 

desenvolvidos no setor como o de Teixeira (2005), Doniak (2014), Boaretto (2013) Oliveira 

(2012), Swets (2013), Girotto (2014) e Sinagawa (2015) que associam a carga de trabalho destes 

profissionais a diversos problemas de saúde tais como insônia, problemas cardíacos, dores, 

problemas na coluna, hipertensão entre outros. 

O relato dos entrevistados MT1 e GL1 corrobora com o resultado da pesquisa. 

[...] nosso trabalho não é pesado, o carregamento é feito por bombas e o único peso 
que erguemos é da mangueira de descarga, o trabalho mesmo é dirigir e agora estamos 
dirigindo no máximo 10 horas por dia, quem sofre mais são os motoristas da carga 
seca. (ENTREVISTADO MT1). 

[...] a carga de trabalho não é grande nem pesada, eles trabalham igual a qualquer 
outro trabalhador, tem o que fazer o tempo todo, nunca ficam parado, mas é normal 
como em qualquer outra profissão. (ENTREVISTADO GL1). 

 Para o entrevistado MT1, a carga de trabalho diminuiu com o passar do tempo e com 

os equipamentos mais modernos que a empresa disponibiliza, no entanto, continua sendo uma 

carga de trabalho pesada. 

[...] eu não estou reclamando da quantidade de trabalho, já foi bem pior, hoje 
trabalhamos com caminhões modernos que nos dão mais conforto, mas ainda é pesado 
você carregar, viajar e descarregar, as vezes duas, três, quatro  “veiz” por dia, a gente 
não para. (ENTREVISTADO MT2). 
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Em relação aos problemas de saúde observados em trabalhos de outros autores, é 

importante observar que neste estudo não houve relatos de doenças provocadas pela carga de 

trabalho, tanto por parte dos motoristas quanto por parte dos gestores. 

Os entrevistados MT1 e MT2 afirmam não ter problemas de saúde como diabetes, 

hipertensão, colesterol, dores entre outras. Os mesmos afirmaram ainda não fazer uso de 

medicamentos para nenhum tipo de doença e não conhecem nenhum colega da empresa que 

faça uso de medicamentos ou sofra de alguma doença relacionada à carga de trabalho. Os 

entrevistados GL1 e RH1, afirmaram conhecer dois motoristas que tomam medicamento 

controlado em razão de hipertensão, mas afirmam que o problema de saúde não está relacionado 

à carga de trabalho.  

Quando questionados quanto à melhoria que a regulamentação proporcionou à saúde 

dos motoristas, os entrevistados acreditam que o resultado será sentido no longo prazo, uma 

vez que os profissionais deixaram de trabalhar exaustivamente. 

[...] não sofro de nenhum tipo de doença graças a Deus, então acho que neste momento 
a lei não mudou nada, talvez se continuasse como estava no futuro ia sentir alguma 
coisa mas nesse momento não tenho nada. (ENTREVISTADO MT1). 

[...] não tem como saber se a lei melhorou minha saúde, acho que ainda sou novo e 
por isso não tenho nenhum problema, mas a gente sabe que o nosso serviço judia da 
corpo, vejo pelo meu pai que trabalhou muitos anos na carga seca e hoje tem vários 
problemas de saúde, principalmente na coluna. Eu acho que a lei vai aliviar os 
problemas no futuro. (ENTREVISTADO MT2). 

 [...] fazemos exames periódicos anualmente e não temos casos de doenças no quadro 
de funcionarios, talvez um ou dois casos de problemas com pressão, comum em 
algumas pessoas, nada de anormal. Também raramente temos casos de afastamento 
por doenças. Desconheço alguma doença em nossos motoristas provocadas pelo 
trabalho (ENTREVISTADO RH1). 

[...] o que nós percebemos é que os motoristas estão achando mais tempo pra ir ao 
médico, estão se cuidando mais, talvez isso tenha relação com o pagamento não ser 
mais comissionado, então se eles estão se cuidando mais podemos dizer que a 
regulamentaçao trouxe melhorias para a saúde deles. (ENTREVISTADO RH1). 

[...] não temos muitos casos de doenças entre os motoristas, conheço uns dois ou tres 
que sofrem de pressao alta, mas acho que é mais relacioando com a idade do que com 
o trabalho. Talvez a regulamentaçao ajude quando os motoristas ficarem mais velhos, 
talvez eles não sofram tanto quanto os que trabalhavam 15, 16 horas por dia. 
(ENTREVISTADO GL1). 

Com relação às medidas de dispersão do construto (DP e CV), percebe-se que o nível 

de coesão entre as variáveis oscila, mas ainda próximas na maioria delas. A exceção da maior 

coesão dos respondentes foi na variável Q10 - motivação para dirigir.  
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A tabela 18 apresenta as medidas de tendência e de distribuição das variáveis do 

construto “Segurança no Trabalho”. 

Tabela   17 – Tendência e distribuição dos dados do construto Segurança no trabalho 

Variáveis N Média DP CV 
Alfa de 

Cronbach 
Q19 – Segurança em relação a acidentes 132 4,13 1,378 3% 

0,472 Q20 – Segurança em relação a assaltos e 
roubos 132 3,30 1,209 12% 

Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

A consistência interna da escala pelo Alfa de Cronbach apresentou resultado de 0,472. 

O valor apresentado fica abaixo do valor considerado por Hair et. al. (2005) como baixa. No 

entanto, o mesmo autor afirma que valores acima de 0,03 podem ser utilizados dependendo do 

objetivo do estudo. Neste caso optou-se por utilizar o construto, por ser um ponto importante 

na relação entre a QVT e a regulamentação da profissão. 

Em um estudo realizado pela CNT (2013) os indicadores mostravam que o índice de 

acidentes havia caído 17% após a regulamentação. Os números mostravam ainda um aumento 

dos casos de assaltos e roubos havia aumentado em 23%. O pesquisador associou o aumento 

nos casos de assaltos e roubos ao maior tempo que os motoristas ficavam parados nos postos 

de combustíveis nas rodovias, sem uma estrutura adequada, e assim facilitariam a ação dos 

bandidos. Da mesma forma, o trabalho de Simmonds (2012) relatou que a categoria estava 

sujeita a ação de assaltantes por estarem constantemente sozinhos e transportando cargas com 

valores significativos, além do valor do veículo que estavam conduzindo. 

A percepção média dos respondentes mostram resultados contrários com relação a 

assaltos e roubos (Q20 M=3,30), ou seja, para os respondentes a regulamentação não os deixou 

mais expostos a assaltos e roubos. O relato do entrevistado GL1 corrobora com o resultado da 

pesquisa. No entanto, em sua opinião, o uso de tecnologia utilizada para rastrear os caminhões 

inibe a prática de assaltos e faz com que o índice de casos diminua. Já na opinião do entrevistado 

MT2 a cautela com os locais de parada é fundamental para não ser assaltado. 

[...] para a nossa empresa não houve diferença, até porque fazemos uso de rastreadores 
em todos os nossos equipamentos. Os ladrões preferen os camihões que estão mais 
facil. Nos últimos anos não tivemos casos de roubos e assaltos em nossos caminhões, 
mas sabemos que tem muito roubo de carga no nosso setor, principalmente na região 
de Araucária. (ENTREVISTADO GL1). 

[...] todo dia a gente escuta uma história de roubo de carga, principalmente 
combustível, mas isso já tinha antes da lei. Então acho que o cara deve ver bem onde 
ele para, tem que procurar os lugar mais seguros, mais conhecido. Graças a Deus 
comigo nunca aconteceu..(ENTREVISTADO MT2). 
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Com relação a acidentes, os respondentes da pesquisa entendem que a regulamentação 

proporcionou maior segurança nas estradas (Q19 M=4,13). O resultado condiz com o trabalho 

de Sinagawa (2015) onde os entrevistados entendem que se as diretrizes da regulamentação 

forem cumpridas e fiscalizadas o número de acidentes reduziria significativamente. 

O resultado encontrado também está condizente com o resultado dos estudos 

realizados pelo poder público. O balanço de atividade da PRF (2014) apontou que em 2014 os 

acidentes de trânsitos diminuíram em relação a 2013 em torno de 15,3%. A pesquisa CNT 

(2015) das rodovias brasileiras aponta um crescimento na frota nacional de 118,7% nos últimos 

10 anos onde houve uma redução de 7,79% no número de acidentes 

De acordo com o DETRAN do Paraná, a frota aumentou 41,3% desde 2008. Naquele 

ano haviam registrado no estado do Paraná 4.358.093 veículos e foram registrados 45.631 

acidentes com vítimas. Em 2013, o número de veículos cresceu para 6.159.417 e foram 

registrados 42.532 acidentes com vítimas. Os números nos mostram um resultado muito 

positivo, pois a frota nacional cresceu e o número de acidentes reduziu em 7%.  

Os dados do Detran (2013) revelam ainda que de 2012 para 2013, houve um 

crescimento na frota de 6,24% e uma redução no número de acidentes de 6,49%. Desta forma, 

pode-se inferir que a regulamentação da profissão do motorista ocorrida em abril de 2012, 

contribui com a redução do número de acidentes na estrada, condizendo com o resultado desta 

pesquisa.  

A pesquisa qualitativa corrobora com o resultado apresentado. Na fala dos 

entrevistados percebe-se que a regulamentação deixou as estradas mais seguras. 

[...] Graças a Deus nossa empresa tem um índice muito baixo de acidentes, e isso já 
acontecia antes da regulamentação. O que temos percebido é que não ouvimos mais 
tantos relatos de imprudência nas estradas e acho que isso é devido aos motoristas 
estarem dirigindo mais descansados. (ENTREVISTADO GL1)., 

[...] a gente que está na estrada todo dia ve muitas coisa, mas hoje não vemos mais 
motorista com pressa, dirigindo feito louco, claro que sempre tem um ou outro mais 
diminuiu, então eu acho que a lei melhorou neste ponto. (ENTREVISTADO MT1). 

[...] só tive um acidente em toda a minha vida e foi provocado porque o motorista do 
caminhão que estava vindo no sentido contrário dormiu no volante. Hoje não vemos 
mais esse tipo de coisa, antigamente a cada roda de conversa tinha alguém falando de 
acidentes desse tipo. Acho que os motorista estão mais tranquilos pra dirigir. 
(ENTREVISTADO MT2). 

Com relação às medidas de dispersão do construto (DP e CV), percebe-se um alto nível 

de coesão entre as variáveis.  
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A tabela 19 apresenta as medidas de tendência e de distribuição das variáveis do 

construto “Ambiente de trabalho”. 

 Tabela   18 – Tendência e distribuição dos dados do construto Ambiente de trabalho 
Variáveis N Média DP CV 

Q11 – Ambiente de trabalho 132 4,26 1,123 19% 
Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

Conforme Walton (1973), um dos principais componentes da QVT é manter o ambiente 

psicológico e físico do trabalho sempre adequado. Neste mesmo sentido Robbins (2005), 

esclarece que a satisfação com o trabalho está diretamente relacionada com as condições do 

ambiente onde serão desenvolvidas as atividades. Para o autor, quando o ambiente é percebido 

pelo trabalhador como seguro, confortável e agradável, tende-se a ter rendimento produtivo 

superior e níveis de satisfação elevados. Ainda segundo Robbins (2005), os trabalhos realizados 

em condições inadequadas podem levar a um estado de estresse excessivo prejudicando a saúde 

do trabalhador. 

A percepção dos respondentes apresentada na tabela 19 revela que os respondentes 

estão satisfeitos com seu ambiente de trabalho (Q11 M= 4,26). O resultado retrata o que foi 

constatado em outros estudos realizados no segmento. O trabalho de Simmonds (2012) e de 

Ribeiro (2008), por exemplo, destacam que apesar de os motoristas profissionais estarem 

submetidos a uma diversidade de ambientes e condições de trabalho dos quais decorrem vários 

agravos à sua saúde, os motoristas entrevistados naqueles estudos estavam satisfeitos quanto ao 

ambiente de trabalho. 

De acordo com Símmonds (2012), a origem da preocupação com a QVT se deu em 

ambientes industriais, diferenciando da realidade vivenciada pelos motoristas, cujas atividades 

são realizadas no interior dos veículos que conduzem e se estende por todo lugar onde passam 

transportando mercadorias.  

Assim, o indicador de satisfação dos motoristas quanto ao ambiente de trabalho é de 

extrema importância para este estudo e para a avaliação da QVT, pois avalia o ponto de vista 

de uma classe com características especificas.  

O relato dos entrevistados MT1 e MT2 revela similaridade com o resultado apontado 

no construto. Pode-se observar que os motoristas sentem orgulho da sua profissão e fazem o 

que gostam.   

[...] o caminhão é minha casa. Gosto muito de ser motorista, entao não posso reclamar 
do local que trabalho. A gente é livre pra trabalhar, não tem a pressão dos outros 
trabalhos. Basta você dirigir de forma correta e está tudo bem. (ENTREVISTADO 
MT1). 
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[...] tem ambiente melhor? viajar o dia todo, ouvindo musica, conversando com os 
amigos pelo rádio, conhecendo pessoas novas a cada entrega de mercadoria, vendo 
lugares diferentes. Eu gosto de ser motorista, gosto de caminhão, tenho amor à 
profissão (ENTREVISTADO MT1). 

[...] ser motorista pra mim é motivo de orgulho, se as pessoas entendessem a 
importancia da nossa profissao para o país seríamos mais valorizados, não tem comida 
na mesa se não passar pelo caminhao, não tem passeio de carro se não o motorista não 
descarregar a gasolina no posto, entao o tempo que passo sozinho no meu ambiente 
de trabalho, na minha casa, me deixam orgulhoso  (ENTREVISTADO MT1). 

De acordo com a fala do gestor entrevistado (GL1) a tecnologia empregada nos 

caminhões atualmente contribui para que os motoristas tenham um local de trabalho digno e 

confortável.   

[...] 99,9% dos motoristas amam o que fazem, eles gostam da estrada da liberdade. 
Hoje viajar de caminhão é muitas vezes mais confortavel que viajar de carro. Os 
caminhoes de hoje são máquinas modernas, feita pensando no conforto para o 
motorista já considerando as longas horas de volante. (ENTREVISTADO GL1). 

Oliveira (2012) comenta que os veículos mais modernos contribuem para a melhoria 

do ambiente de trabalho e consequentemente proporciona melhor resultado na QVT dos 

motoristas. Para o autor, equipamentos como: ar condicionado, que melhora a ventilação e 

controla a temperatura interna, bancos reajustáveis e suspensão a ar que proporcionam menor 

vibração, volante regulável, piloto automático, caixa de câmbio automática, embreagem 

hidráulica que favorecem a ergonomia, cabines espaçosas e camas confortáveis que propiciam 

melhor qualidade no descanso, são itens que interferem de forma positiva na avaliação da QVT. 

4.3.3 Construto Uso de Capacidades no Trabalho 

Para Walton (1973) o trabalho tende a ser fracionado, inábil e fortemente controlado, 

muitas vezes provocando insatisfação no trabalhador. O construto “uso de Capacidades no 

trabalho”, buscou mensurar a satisfação dos motoristas quanto às alterações promovidas pela 

regulamentação da profissão no que diz respeito às oportunidades imediatas para desenvolver 

seu trabalho. Abordam-se neste construto as potencialidades e o desafio pessoal e profissional 

por meio de indicadores como: autonomia, capacitação e autoestima.  

Para avaliação deste construto o primeiro passo foi verificar a possibilidade de 

agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 19 apresenta o resultado da 

medida do teste KMO de adequação da amostra e o teste de esfericidade de Bartlet assegurando 

a validade da Análise Fatorial. 
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Quadro 19 - Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Uso de capacidades no 

trabalho 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,582 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 1000,864 
df 78 
Sig. 0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Inicialmente o construto era composto por 13 variáveis envolvendo os principais 

aspectos em relação ao uso das capacidades individuais na organização. A análise fatorial 

indicou a existência de quatro grupos conforme apresentado na tabela 20.   

Tabela   19 – Análise Fatorial para o construto Uso de Capacidades no Trabalho 

Variáveis 
Carregamentos 

1 2 3 4 

Q33 – Satisfação com o nível de responsabilidades. 0,892    

Q32 – Satisfação com relação à avaliação desempenho. 0,847    

Q31 – Importância do trabalho que executo. 0,644    

Q34 – Autonomia no trabalho. 0,611    

Q29 – Poder de escolha do que fazer no seu trabalho. 0,539    

Q30 – Produtividade em relação à regulamentação. 0,517    

Q27 – Exigência de iniciativa.  0,919   

Q26 – Exigência de habilidades e conhecimentos específicos.   0,735   

Q22 – Execução de tarefas com rapidez.  0,602   

Q28 - Poder de escolha de como fazer o trabalho.  0,602   

Q23 – Intensidade do trabalho.   0,925  

Q24 – Exigência excessiva do trabalho.   0,759  

Q25 – Tempo para cumprir tarefas.    0,904 
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Observa-se na tabela 20 que os componentes extraídos possuem cargas fatoriais 

elevadas (acima de 0,5) e os coeficientes indicam que o escore fatorial foi construído de forma 

homogênea entre os conjuntos. Os quatro indicadores resultantes da análise fatorial explicam 

72,40% da variância total do conjunto de indicadores conforme apresentado na tabela 21. 
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Tabela   20 – Indicadores da AF para o construto Uso de capacidades no trabalho 

Componente 
Valores próprios iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 
quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 4,058 31,212 31,212 4,058 31,212 31,212 
2 2,512 19,327 50,539 2,512 19,327 50,539 
3 1,668 12,831 63,370 1,668 12,831 63,370 
4 1,174 9,032 72,402 1,174 9,032 72,402 
5 0,956 7,353 79,755    
6 0,811 6,236 85,992    
7 0,532 4,089 90,081    
8 0,432 3,324 93,405    
9 0,234 1,802 95,206    
10 0,223 1,714 96,921    
11 0,193 1,481 98,402    
12 0,135 1,037 99,439    
13 0,073 0,561 100,000    
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Na tabela 20, pode-se observar que o grupo de variáveis sugerido no fator um da 

análise fatorial, indicou o agrupamento das variáveis 29, 30, 31, 32, 33 e 34 que buscam analisar 

como o trabalhador avalia seu trabalho. Dessa forma, denominou-se esse fator de “Avaliação 

do trabalho pelo trabalhador”. A análise da consistência interna deste fator pelo valor de Alfa 

de Cronbach sugere que, a eliminação da variável 30 do conjunto de variáveis que compõe o 

fator, elevaria o valor do Alfa de Cronbach de 0,779 para 0,794 conforme demonstrado na tabela 

22.  

Tabela   21 – Análise do Alfa de Cronbach do fator 1 da Análise Fatorial do construto Uso de 
Capacidades no trabalho 

 
Média de escala 

se o item for 
excluído 

Variância de 
escala se o item 

for excluído 

Correlação 
de item total 

corrigida 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Q29 22,54 12,831 0,429 0,245 0,779 
Q30 22,17 13,229 0,377 0,232 0,794 
Q31 21,35 13,694 0,601 0,608 0,732 
Q32 21,30 13,907 0,618 0,608 0,731 
Q33 21,49 13,626 0,658 0,558 0,722 

Fonte: Saída do SPSS – elaborado pelo autor 

 A variável 30 trata da questão da produtividade em relação à regulamentação da 

profissão. A pergunta foi feita devido a um dos artigos da lei que regulamenta a profissão prever 

a inibição do pagamento por comissão. Buscava-se identificar problemas na produção 

vinculada ao pagamento de comissões. No entanto, desde que a regulamentação entrou em vigor 

a empresa investigada neste estudo optou por não pagar mais prêmios por produtividade, assim, 
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optou-se por excluir a variável, uma vez que situação vivenciada pelos respondentes não é a 

situação inicialmente prevista no estudo.  

 O valor do Alfa de Cronbach de 0,794, após a exclusão da variavel é considerada boa 

na escala de confiabilidade proposta por Hair et al. (2005) confirmando a consistência interna 

da escala deste fator. 

 Ainda na tabela 20, observa-se que o grupo de variáveis indicado no fator dois da 

análise fatorial, sugere o agrupamento das variáveis 22, 26, 27 e 28. Essas variáveis estão 

relacionadas às exigências que o trabalhador sofre na execução das suas tarefas. Assim optou-

se por denominar esse fator de “Exigências do trabalho”. O valor do Alfa de Cronbach de fator 

foi α=0,773 considerada como boa na escala de confiabilidade proposta por Hair et al. (2005) 

confirmando a consistência interna da escala deste fator. 

 O fator três da análise fatorial agrupou as variáveis 23 e 24 que estão relacionadas ao 

grau de energia dispendida pelos trabalhadores na execução das suas tarefas. Dessa forma, 

denominou-se esse fator de “Grau de energia dispendida no trabalho”. A análise da consistência 

interna da escala desse fator foi confirmada pelo Alfa de Cronbach que apresentou valor de 

0,739, o que segundo Hair et al. (2005), é considerada boa. 

 A análise fatorial apontou ainda o fator quatro onde a variável 25 que trata do tempo 

que o trabalhador tem para executar suas tarefas aparece isolada, assim optou-se por manter a 

denominação do fator com o mesmo nome da variável. 

 A seguir, apresentam-se na tabela 23 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis dos construtos gerados a partir da análise fatorial. 

Tabela  22 – Tendência e distribuição dos dados do construto Uso de Capacidades no 
Trabalho. 

Construtos gerados na 
análise fatorial Variáveis N Média DP CV 

Alfa de 

Cronbach 

Avaliação do trabalho 
pelo trabalhador 

Q29 – Poder de escolha do que 
fazer no seu trabalho. 132 3,49 1,263 47% 

0,794 

Q31 – Importância do trabalho que 
executo. 132 4,68 0,868 25% 

Q32 – Satisfação com relação à 
avaliação desempenho. 132 4,73 0,811 12% 

Q33 – Satisfação com o nível de 
responsabilidades. 132 4,54 0,823 10% 

Q34 – Autonomia no trabalho. 132 4,73 1,069 8% 
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Tabela 23 – Continuação. 

Construtos gerados na 
análise fatorial Variáveis N Média DP CV 

Alfa de 

Cronbach 

Exigências do trabalho 

Q22 – Execução de tarefas com 
rapidez. 132 3,42 1,179 0% 

0,773 
Q26 – Exigência de habilidades 
e conhecimentos específicos. 132 4,48 1,269 26% 

Q27 – Exigência de iniciativa. 132 4,08 1,105 47% 
Q28 - Poder de escolha de como 
fazer o trabalho. 132 3,92 1,491 25% 

Grau de energia  
Dispendida no trabalho 

Q23 – Intensidade do trabalho. 132 3,41 1,091 19% 
0,739 Q24 – Exigência excessiva do 

trabalho. 132 3,76 0,974 11% 

Tempo para cumprir 
tarefas 

Q25 – Tempo para cumprir 
tarefas. 132 4,26 0,879 12%  

Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

A organização do trabalho constitui-se no principal objetivo das ações voltadas para a 

QVT e visam garantir a eficácia e a produtividade da organização e, ao mesmo tempo, o 

atendimento das necessidades dos trabalhadores (FERNANDES, 1996).  

Observa-se na tabela 23 que os respondentes estão satisfeitos com a forma que seu 

trabalho está organizado. Todas as variáveis apresentam um bom índice de satisfação quanto à 

avaliação do seu trabalho. A menor média apresentada foi no construto grau de energia 

dispendido no trabalho que teve média Q23 M=3,41 e Q24 M=3,76, representando ainda um 

índice de satisfação de 60%. Os demais construtos apresentam médias acima de 4,5 na maioria 

das variáveis, o que representa um índice de satisfação de aproximadamente 75%.  

O resultado encontrado na pesquisa evidencia que na opinião dos respondentes a 

empresa está preocupada com a QVT e que a organização está alinhada com a literatura sobre 

o assunto.  Walton (1973) comenta que a organização preocupada com a QVT busca gerar uma 

organização mais humanizada, envolvendo simultaneamente, alto grau de responsabilidade e 

autonomia ao trabalhador, bem como o retorno sobre o seu desempenho na função, além disso, 

preocupa-se para que as tarefas sejam adequadas, variadas, com o enriquecimento do trabalho 

e privilegia a ênfase ao desenvolvimento pessoal do indivíduo. 

Nesta mesma linha de raciocínio Hackman e Lawler (1971, p. 259) entendem a QVT 

tem como objetivo tornar os cargos mais produtivos e satisfatórios. Para os autores, os 

indivíduos são capazes de obter uma satisfação pessoal significativa quando eles desempenham 

os trabalhos que experimentam com elevada variedade, autonomia, identidade da tarefa e 

feedback. Já Limongi-França (2010) acredita que o desempenho organizacional está 

diretamente ligado à organização do trabalho e, mais precisamente, entre as características das 
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pessoas e as características das atividades desempenhadas, onde se aliam os objetivos 

individuais e organizacionais.  

Para Timossi et al. (2009) a autonomia, as múltiplas habilidades a perspectiva e o 

feedback são qualidades necessárias para o indivíduo desenvolver suas habilidades e 

conhecimentos promovendo a QVT. Assim pode-se inferir pelo resultado da pesquisa que os 

respondentes estão satisfeitos com a QVT na organização uma vez que os resultados mostram 

que a organização favorece esses elementos aos colaboradores. 

O resultado encontrado neste estudo contrapõe ao que foi observado no estudo de 

Símmonds (2012) em um trabalho que envolveu 110 motoristas. Naquele estudo 75% dos 

entrevistados relataram não ter autonomia para tomar nenhuma decisão e 72% disseram estar 

insatisfeitos com relação ao nível de responsabilidades e de exigências do seu trabalho, bem 

como quanto à importância do seu trabalho. O estudo apontou ainda que a maioria dos 

entrevistados não recebia feedback dos seus superiores quanto ao seu desempenho.  

O trabalho desenvolvido por Pettengill (2010) com motoristas de ônibus apresentou 

resultados semelhantes ao que foi constatado por Simmonds (2012), em seu estudo a principal 

reclamação dos motoristas foi quanto à falta de autonomia para desenvolver suas atividades. 

A porção qualitativa do estudo, além de avaliar o construto como um todo, teve o 

propósito de identificar alterações do uso de capacidade dos trabalhadores após a 

regulamentação da profissão. Os relatos dos entrevistados dos entrevistados RH1, GL1 e MT2 

condizem com o resultado encontrado na pesquisa quantitativa. Já o relato do entrevistado MT1 

deixa dúvidas quanto à sua satisfação. 

De acordo com os entrevistados RH1 e GL1 os motoristas são livres para decidir como 

fazer seu trabalho.  

[...] o desempenho da função do motorista depende exlusivamente dele, então ele tem 
total liberdade para ditar o ritmo do seu trabalho. Ele não pode escolher o que fazer, 
mas pode escolher como fazer, a velocidade com que faz, enfim ele faz como achar 
melhor, [...] ele tem autonomia pra decidir como fazer, cobramos dele apenas o 
resultado da viagem, mas a maioria das decisões é dele. [...] a regulamentação não 
influenciou em nada neste sentido, o trabalho continua sendo o mesmo e feito da 
mesma forma... (ENTREVISTADO RH1). 

[...] o trabalho do motorista exige muitas habilidades que só ele sabe fazer, é ele que 
decide como conduzir o caminhão. [...] Na verdade ele não tem chefe durante a 
execução do seu trabalho, entao ele faz no ritmo que achar melhor, logicamente temos 
controle pra verificar a velocidade com que ele fez o trabalho dele, mas ele tem total 
autonomia pra trabalhar como ele achar melhor. [...] não posso interferir na forma 
como ele dirige. [...] acho que a regulamentaçao apenas deu um limite de horario pra 
eles mas não interferiu no desempenho do seu trabalho. (ENTREVISTADO GL1). 
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 O relato dos entrevistados evidencia que a organização dá liberdade aos gestores para 

gerir a força de trabalho. Na opinião dos gestores a regulamentação da profissão não influenciou 

no uso de capacidades no trabalho dos motoristas. Percebe-se ainda que os motoristas tem 

autonomia pra decidir o ritmo com que executam suas atividades. Nota-se também que a 

empresa deixa a organização do trabalho acontecer conforme o motorista achar conveniente.  

 A fala do entrevistado MT2, confirma tanto os relatos dos gestores quanto o resultado 

encontrado na pesquisa quantitativa. 

[...] nosso trabalho é sossegado, parece que não temos chefe, é so trabalhar direitinho 
que não temos problemas. A maior cobrança vem do tempo de viagem, tem uns colega 
que enrolam pra não viajar mais e eles controlam bastante [...] A lei foi muito boa 
neste sentido, a questão da exigência que você perguntou, do tempo pra fazer o 
serviço, isso melhorou bastante, porque antes não tinha limite pra viajar e a gente era 
mais exigido, depois da lei colocaram mais caminhão e hoje fazemos no máximo duas 
entregas por dia entao é bem tranquilo. (ENTREVISTADO MT2). 

 O relato do entrevistado MT2 é bastante claro com relação aos itens avaliados no 

construto. Em sua fala pode-se observar um alto grau de satisfação tanto quanto à 

regulamentaçao quanto à sua liberdade e autonomia para executar suas atividades. 

 Já o relato do entrevistado MT1 não condiz com o que foi visto no estudo. 

[...] a gente faz o que o chefe manda e não o que a gente quer. Tem um monte de gente 
que manda, é o pessoal da companhia (embarcador) é o cliente e mais o gerente 
mandando, a gente faz o que mandam. (ENTREVISTADO MT1). 

[...] a direção é por minha conta, mas a velocidade é controlada, se você precisar frear 
meio forte acusa no rastreador e tem que explicar. Se voce liga o limpador com 
velocidade acima de 60 tem que explicar, tudo tem cobrança, entao a gente dirige no 
ritmo que eles querem.. (ENTREVISTADO MT1). 

[...] a responsabilidade que nós temos é gigante, tem dia que saio da cia com 35.000 
litros de gasolina em cima do caminhão, já pensou você causar um acidente? Pegar 
fogo num caminhão deste, olha o valor da carga, olha a responsabilidade, isso deixa a 
gente nervoso e eles não reconhecem isso. (ENTREVISTADO MT1). 

 A fala do entrevistado MT1 deixa transparecer certa revolta com a falta de 

reconhecimento por parte dos gestores, constrariando os resultados vistos no relato dos demais 

entrevistados e na porção quantitiva do estudo e também contraria as premissas estabelecidadas 

pela literatura no que diz respeito à avaliaçao da QVT. Em sua opinião, seu trabalho exige alto 

nivel de responsabilidade e há excesso de controles que acabam inibindo o uso de suas 

capacidades no desenvolvimento das suas atividades.  
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4.3.4 Construto Oportunidades no Trabalho 

Para Walton (1973), a avaliação desta categoria conceitual está relacionada com 

oportunidades futuras que a organização oferece aos seus empregados e para a segurança do 

seu emprego. Para o autor, é necessário que o trabalho além de ser significativo, gere 

expectativas positivas no trabalhador quanto ao crescimento pessoal, perspectivas de avanço 

salarial, possibilidade de carreira, reconhecimento por colegas, familiares e comunidade.  

Para avaliação deste construto o primeiro passo foi verificar a possibilidade de 

agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 20 apresenta o resultado da 

medida do teste KMO de adequação da amostra e o teste de esfericidade de Bartlet assegurando 

a validade da Análise Fatorial. 

Quadro 20 - Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Oportunidades no trabalho 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,761 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 574,519 
df 10 
Sig. 0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

No entanto, o agrupamento sugeriu que todas as variáveis do construto estariam 

agrupadas no mesmo fator conforme apresentado na tabela 24, demonstrando que o instrumento 

utilizado explica o fenômeno investigado com segurança.  

Tabela   23 – Análise Fatorial para o construto Oportunidades no trabalho 

Variáveis 
Carregamento 

Fator 1 
Q37 – Possibilidade de seguir carreira na empresa. 0,897 
Q36 – Segurança no emprego. 0,882 
Q39 – Incentivo ao estudo. 0,843 
Q35 - Crescimento profissional 0,826 
Q38 - Treinamentos para realização do trabalho 0,816 
Fonte: Saída do SPSS – dados da pesquisa 

Observa-se na tabela 24 que os componentes possuem cargas fatoriais elevadas (acima 

de 0,8) e os coeficientes indicam que o escore fatorial foi construído homogeneamente. O fator 

gerado explica 72,8% da variância do conjunto de indicadores conforme demonstrado na tabela 

25  
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Tabela   24 – Indicadores da AF para o construto Oportunidades do Trabalho 

Componente 
Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 3,641 72,812 72,812 3,641 72,812 72,812 
2 0,793 15,865 88,678    
3 0,351 7,022 95,700    
4 0,124 2,484 98,184    
5 0,091 1,816 100,000    

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

O valor do Alfa de Cronbach do fator foi α=0,903 considerada como excelente na escala 

de confiabilidade proposta por Hair et al. (2005) confirmando assim a consistência interna da 

escala deste fator. 

 A seguir, apresentam-se na tabela 26 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis dos construtos gerados a partir da análise fatorial. 

Tabela   25 – Tendência e distribuição dos dados do construto Oportunidades do trabalho 

Variáveis N Média CV 
Desvio 
padrão 

Alfa de 
Cronbach 

Q35 - Crescimento profissional 132 3,64 8% 1,219 

0,903 
 

Q36 – Segurança no emprego. 132 3,79 19% 1,126 
Q37 – Possibilidade de seguir carreira na empresa 132 3,86 47% 0,994 
Q38 - Treinamentos para realização do trabalho 132 3,71 12% 0,961 
Q39 – Incentivo ao estudo. 132 3,71 19% 0,961 
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

A gestão de pessoas nas organizações lida com fatores humanos complexos, sendo 

necessária uma preocupação constante com elementos confiáveis de mensuração, sobretudo 

fatores relacionados à saúde e bem-estar dos colaboradores (PAULA, 2015). Para análise do 

construto Oportunidades no trabalho, tomou-se como pressuposto de que o trabalho com 

sentido pode ser significativo às demais necessidades da vida do colaborador (FILC; RAM, 

2014; MORIN, 2001). Assim, faz-se necessário criar oportunidades individuais e coletivas para 

que os trabalhadores encontrem significado nas atividades que desenvolvem (PAULA, 2015). 

Observa-se na tabela 26 que na opinião dos respondentes, a organização oferece 

elementos favoráveis a QVT no que diz respeito ao construto oportunidades no trabalho. A 

média de respostas para as variáveis do construto foi bastante homogênea variando de M=3,64 

a M=3,86 o que representa um grau de satisfação de aproximadamente 62% em todas as 

variáveis. As medidas de dispersão (DP e CV) evidenciam homogeneidade dos dados, exceção 

para a variável Q37 que ficou acima das demais. 
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A característica da função favorece a empresa na avaliação deste construto. Os 

profissionais avaliados possuem baixo grau de instrução o que na maioria das vezes 

impossibilita seu crescimento hierárquico, fazendo com estejam satisfeitos na função que 

ocupam. Os relatos dos entrevistados MT1 e MT2 confirmam essa conclusão. 

[...] promoção de sair de motorista pra gerente de alguma coisa nunca vi acontecer na 
empresa e olha que já estou na empresa faz 16 anos. Tem motorista que vira motorista 
instrutor que ganha um pouco mais, mais continua sendo motorista. 
(ENTREVISTADO MT1). 

[...] o mais comum é o motorista que dirige truck pegar uma carreta, depois pega um 
bitrem ou rodotrem. Isso na cabeça do chefe é promoção, mas não sei se é? O salário 
fica um pouco melhor e os caminhão são melhor também. (ENTREVISTADO MT1). 

 [...] acho que o crescimento profissional é na tua cabeça, eu sei que só vou ser 
motorista, eu escolhi a profissão em vez do estudo, então não posso esperar mais que 
isso, não sei fazer outra coisa. [...] a empresa valoriza os motoristas, quem tem mais 
tempo de casa pega o caminhão mais novo mais confortável, e pra nóis tá bom né? 
(ENTREVISTADO MT2). 

 A fala dos entrevistados deixa claro que eles não têm expectativas de alçar para cargos 

superiores e não veem a simples troca de caminhão de um menor para um maior ou de um 

menos confortável para um mais confortável, como uma promoção, mesmo que isso aumente 

o seu salário e proporcione algum conforto a mais no exercício da função. 

 O relato feito pelos gestores tem um enfoque diferente e na sua visão, a empresa 

oferece condições necessárias para o crescimento profissional dos motoristas.  

[...] sempre procuramos premiar aqueles que se destacam. A empresa está sempre 
renovando a frota e os melhores motoristas recebem os caminhões mais novos, mais 
confortáveis (ENTREVISTADO GL1). 

[...] não tem como tirar eles da função de motorista eles não tem conhecimento para 
fazer outra coisa, não estão preparados, não tem perfil pra outras funções. Então a 
forma que empresa encontrou pra promovê-los foi dando um caminhão maior, que 
acaba melhorando o seu salário (ENTREVISTADO RH1). 

[...] aqui funciona assim, normalmente quando contratamos o motorista ele vai dirigir 
um caminhão pequeno , que transporta entre 15 e 20 mil litros, com o passar do tempo 
ele vai pra uma carreta que transporta 30, 35 mil litros e quando ele estiver no topo, 
vai dirigir um rodotrem que transporta 65 mil litros, depois disso não tem mais como 
subir, ai ele passa a receber os caminhões mais novos (ENTREVISTADO GL1). 

[...] a cada aumento de caminhão o salário sobre cinco ou dez por cento, então eu acho 
que isso é uma  forma de seguir carreira na empresa uma forma de incentivá-los a 
produzir mais. (ENTREVISTADO RH1). 
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 Claramente o ponto de vista dos gestores é contrário ao pensamento dos motoristas 

sobre a questão do que é ou não um crescimento profissional ou uma ascensão na carreira. Para 

os gestores, a troca de caminhões ou a troca dos equipamentos, caracteriza-se como uma 

oportunidade de crescimento profissional, por gerar um rendimento maior trabalhando com os 

melhores equipamentos. 

 O resultado encontrado neste estudo contrapõe aos achados de Brito e Macedo (2011), 

onde as percepções dos motoristas participantes daquele estudo relataram falta de incentivo 

para o desenvolvimento e crescimento profissional. Já o estudo realizado por Gouveia et al. 

(2012), com 91 motoristas, mostrou um resultado próximo da insatisfação e os pesquisadores 

associaram o resultado à baixa escolaridade da população estudada. No trabalho de Símmonds 

(2012) a percepção dos motoristas revela que o seu potencial é subutilizado por serem raras as 

oportunidades de crescimento. 

 A situação vivenciada na empresa pesquisa e a percepção dos gestores se assemelham 

ao observado no trabalho de Timossi (2009, p.47). A autora observa que mesmo que a 

oportunidade de carreira esteja associada à educação formal que, em grupos de trabalhadores 

da área de produção se constitui num fator limitante, essa dificuldade pode ser contornada com 

a expansão e diversificação das atividades. Para a autora, a diversificação das atividades evita 

que o trabalhador entre na monotonia e veja seu trabalho como algo obsoleto. Assim, pode-se 

entender que a que a gestão da empresa favorece a QVT e esse fato é percebido pelos 

trabalhadores. 

4.3.5 Construto Integração Social no Trabalho. 

 De acordo com Dejours, (1999), o trabalho não se limita à somente à produção, mas 

também à convivência entre todos que trabalham na mesma organização. Para Timossi (2009) 

a integração social no trabalho se dá quando há convivência harmoniosa entre os trabalhadores 

dentro da organização e esta privilegie a igualdade de oportunidades.  

 Para Walton (1973) a integração social compreende os aspectos ligados ao 

relacionamento pessoal e à autoestima no local de trabalho. Para o autor, a ausência de 

preconceitos de cor, raça, gênero, credo, nacionalidade, estilo de vida e aparencia física são 

fundamentais para que exista uma boa convivência no ambiente de trabalho. Fernandes (1996) 

acrescenta ainda que a integração social no trabalho deve contemplar um grau de 

relacionamento marcado por auxílio recíproco, apoio sócio-emocional, abertura interpessoal e 

senso comunitário.  
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Para avaliação deste construto o primeiro passo foi verificar a possibilidade de 

agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 21 apresenta o resultado da 

medida do teste KMO de adequação da amostra e o teste de esfericidade de Bartlet assegurando 

a validade da Análise Fatorial. 

Quadro 21 -  Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Integração Social no trabalho 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,743 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 407,733 
df 21 
Sig. 0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Inicialmente o construto era composto por sete variáveis envolvendo os principais 

aspectos em relação à convivência dos trabalhadores na empresa. A análise fatorial indicou a 

existência de dois grupos conforme apresentado na tabela 27.   

Tabela   26 – Análise Fatorial para o construto Integração Social no trabalho 

Variáveis 
Carregamentos 

1 2 
Q44 – Gosto pelo trabalho. 0,890  
Q41 – Relacionamento com colegas e superiores 0,839  
Q43 – Equipe comprometida com os resultados. 0,762  
Q42 – Apoio de colegas para execução das atividades. 0,734  
Q40 – Ambiente Calmo e Agradável. 0,690  
Q45 – Valorização de ideias por colegas e superiores 0,628  
Q46 – Discriminação no trabalho  0,909 
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Observa-se na tabela 27 que os componentes extraídos possuem cargas fatoriais 

elevadas (acima de 0,5) e os coeficientes indicam que o escore fatorial foi construído com 

homogeneidade entre os conjuntos. Os dois indicadores resultantes da análise fatorial explicam 

65,1% da variância total do conjunto de indicadores conforme apresentado na tabela 28. 
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Tabela   27 – Indicadores da AF para o construto Integração Social no Trabalho 

Componente 
Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 3,513 50,180 50,180 3,513 50,180 50,180 
2 1,047 14,961 65,141 1,047 14,961 65,141 
3 ,838 11,971 77,113    
4 ,707 10,105 87,218    
5 ,439 6,266 93,484    
6 ,283 4,037 97,521    
7 ,174 2,479 100,000    

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Na tabela 27, observa-se que o grupo de variáveis sugerido no fator um da análise 

fatorial, indicou o agrupamento das variáveis 40, 41, 42, 43, 44 e 45 que buscam analisar a 

convivência do trabalhador em seu ambiente de trabalho, tratando de itens como 

relacionamento, autoestima e senso comunitário. Dessa forma, denominou-se esse fator de 

“Convivência no Trabalho”. A análise da consistência interna deste fator pelo valor de Alfa de 

Cronbach sugere que, a eliminação da variável 45 do conjunto de variáveis que compõe o fator, 

elevaria o valor do Alfa de Cronbach de 0,849 para 0,857 conforme demonstrado na tabela 29. 

Assim, optou-se por excluir a variável do fator.  

Tabela   28 – Análise do Alfa de Cronbach do fator 1 da Análise Fatorial Integração Social no 
trabalho 

 
Média de escala 

se o item for 
excluído 

Variância de 
escala se o item 

for excluído 

Correlação 
de item total 

corrigida 

Correlação 
múltipla ao 
quadrado 

Alfa de Cronbach 
se o item for 

excluído 
Q40 22,06 19,874 0,578 0,431 0,834 
Q41 21,58 18,459 0,751 0,612 0,803 
Q42 21,65 17,771 0,618 0,593 0,830 
Q43 21,45 18,647 0,627 0,511 0,825 
Q44 21,41 17,831 0,806 0,738 0,792 
Q45 21,61 20,254 0,458 0,412 0,857 

Fonte: Saída do SPSS – elaborado pelo autor 

 O valor do Alfa de Cronbach de 0,857 após a exclusão da variável é considerado muito 

bom na escala proposta por Hair et al. (2005) e confirma a consistência interna das escala deste 

fator. 

 A análise fatorial apontou ainda o fator dois onde a variável 46 que trata da 

discriminação radial, social, religiosa e gênero, assim optou-se por denominar esse fator como 

“Discriminação”. 
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 A seguir, apresentam-se na tabela 30 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis dos construtos gerados a partir da análise fatorial. Nota-se por meio das medidas 

dispersão (DP e CV) que o nível de coesão ficou bastante homogêneo entre as variáveis do 

construto com ligeira variação entre elas.  

Tabela   29 – Tendência e distribuição dos dados do construto Integração Social no trabalho. 

Construtos 
gerados na 

analise fatorial 
Variáveis N Média DP CV 

Alfa de 
Cronbach 

Convivência no 
Trabalho 

 

Q40 – Ambiente Calmo e Agradável. 132 3,89 1,036 0% 

0,857 

Q41 – Relacionamento com colegas e 
superiores. 132 4,37 1,044 19% 

Q42 – Apoio de colegas para 
execução das atividades. 132 4,30 1,307 9% 

Q43 – Equipe comprometida com os 
resultados. 132 4,50 1,162 0% 

Q44 – Gosto pelo trabalho. 132 4,55 1,073 0% 
Q45 – Valorização de ideias por 
colegas e superiores. 132 4,34 1,145 20% 

Discriminação 
no trabalho 

Q46 – Discriminação no trabalho. 132 4,58 1,337 12%  

Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

De acordo com Paula (2015) as diferenças individuais afetam a percepção do sentido 

do trabalho e sentido no trabalho influenciando as percepções quanto à QVT na organização. O 

trabalho de Pinto (2013) apontou que o ambiente interno é o que mais impacta na satisfação 

dos trabalhadores quanto à QVT, e a integração do ambiente de trabalho com as relações 

pessoais interfere substancialmente na produtividade das organizações. 

Na avaliação dos respondentes, a convivência no trabalho está satisfatória em todos os 

sentidos avaliados. A média das respostas das variáveis ficou entre M=3,89 e 4,55 o que 

representa um índice de satisfação acima de 70%. Somente a variável Q40 apresentou um índice 

menor, mas ainda assim, demonstra 65% de satisfação. Pode-se considerar então, que a 

organização trabalha promovendo a QVT. 

Para o construto Discriminação no trabalho, o grau de satisfação dos respondentes 

apresentou média de M=4,58 que representa 76,5% de satisfação, mostrando que não há 

problemas com qualquer tipo de discriminação na organização, contribuindo para a QVT. 

A porção qualitativa da pesquisa mostrou que os entrevistados têm opinião semelhante 

à encontrada na porção quantitativa. 

[...] Nosso ambiente de trabalho sempre foi bom, não temos problemas quanto a isso. 
[...] A gente percebe que os motoristas na grande maioria são unidos e estão sempre 
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se ajudando... [...] há algum tempo a empresa tem um programa de incentivo que tem 
como objetivo escutar as ideias dos motoristas. O motorista que apresentar uma ideia 
bacana que melhore as condições de trabalho, ou traga algum retorno pra empresa, é 
premiado, normalmente com um eletrodoméstico ou algo pra ele usar em casa 
(ENTREVISTADO RH1). 

[...] acho que o relacionamento entre chefes e motoristas sempre foi muito bom na 
empresa, acho que já está na cultura da empresa. (ENTREVISTADO GL1). 

[...] a maioria do pessoal é gente boa, tá sempre disposto a te ajudar. O chefe não 
incomoda, a gente faz o que tem que ser feito e ninguem fica no teu pé, é bem 
tranquilo, é uma empresa boa pra trabalhar. (ENTREVISTADO MT1). 

[...] não tem nada não (com relaçao à discriminação) só entre nós (risos) que 
chamamos o colega de negão, de preto, que fulano é viado, dos crente, a gente brinca, 
mas sempre na brincadeira, todo mundo sacaneia todo mundo, mas não tem 
preconceito nada não.(ENTREVISTADO MT2). 

Os relatos deixam transparecer que o clima organizacional está em harmonia, e a visão 

dos gestores estão condizentes com a fala dos motoristas. Na fala dos motoristas pode-se 

observar também que a convivência no trabalho está prazerosa, eles trabalham em um ambiente 

onde há cumplicidade e ajuda mútua e esses são fatores positivos para a promoção da QVT.  

Neste sentido, Pinto et al. (2014) comentam que um trabalho só será significativo 

quando também der prazer as pessoas que o executam. De acordo com Geldenhuys, Łaba e 

Venter (2014), um trabalho significativo pode trazer benefícios para as empresas, aumentando 

a produtividade contribuindo para a retenção e fidelização de talentos profissionais além de 

gerar resultados positivos para os trabalhadores proporcionando aumento da satisfação, 

engajamento e comprometimento individual com a organização de trabalho. 

O resultado deste estudo está em desacordo com o trabalho desenvolvido por 

Símmonds (2012) com 110 motoristas na região de Barra do Garças – MS. Seu trabalho 

constatou que os motoristas estão satisfeitos com a profissão e a vida pessoal, mantém boa 

interação com os companheiros de trabalho, porém, entendem que o desempenho do seu 

trabalho é mais individual que coletivo, além disso, há pouca integração social na organização. 

A pesquisadora associou o resultado à característica da profissão. 

Já o resultado encontrado no trabalho de Gouveia (2012) corrobora com os resultados 

encontrados nesta pesquisa. O trabalho de Gouveia (2012) pesquisou 91 motoristas que 

trabalhavam na indústria petrolífera e os participantes do estudo revelaram estar satisfeitos com 

os fatores “relacionamento com os colegas de trabalho” e com o senso comunitário. A 

pesquisadora associou o resultado às oportunidades que a organização oferece ao 

desenvolvimento profissional e à ausência de discriminação no ambiente de trabalho. 



 
 

134 
 

 

Da mesma forma, o trabalho de Brito e Macedo (2011) mostrou resultado semelhante 

ao encontrado neste estudo. Os motoristas que participaram daquele estudo avaliaram possuir 

uma boa relação e entendimento com sua equipe de trabalho, no entanto, disseram haver pressão 

excessiva por parte dos gestores. Outra observação deste estudo foi que os respondentes alegam 

é que não há diálogo com superiores para que estes possam expor suas ideias. 

4.3.6 Construto Constitucionalismo. 

 O desenvolvimento deste construto está associado principalmente ao reconhecimento 

de direitos do trabalhador. Walton (1973) explica essa dimensão da QVT a partir da necessidade 

de definir normas, princípios e regras nas organizações. Destaca ainda a necessidade de haver 

respeito aos direitos do indivíduo e proteção contra atos arbitrários por parte dos gestores. 

Fernandes (1996 p.51) complementa explicando que essa categoria de análise tem por 

finalidade medir o grau em que os direitos do trabalhador são respeitados na organização, 

incluindo o acesso à apelação, o grau de privacidade que o trabalhador possui dentro da 

instituição, a forma como o empregado deve se expressar, além de verificar como as normas e 

rotinas da empresa influenciam o desenvolvimento do seu trabalho. 

Para avaliação deste construto o primeiro passo foi verificar a possibilidade de 

agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 22 apresenta o resultado da 

medida do teste KMO de adequação da amostra e o teste de esfericidade de Bartlet assegurando 

a validade da Análise Fatorial. 

Quadro 22 -  Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Constitucionalismo 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,809 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 310,461 
Df 15 
Sig. 0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

O agrupamento da análise fatorial sugeriu que todas as variáveis do construto estariam 

agrupadas no mesmo fator conforme apresentado na tabela 31, demonstrando que o instrumento 

utilizado explica o fenômeno investigado com segurança.  
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Tabela   30 – Análise Fatorial para o construto Constitucionalismo 

Variáveis 
Carregamento 

Fator 1 
Q50 – Respeito aos direitos dos trabalhadores pela organização; 0,828 
Q51 – Satisfação quanto às normas e regras da organização. 0,815 
Q52 – Respeito às características individuais. 0,798 
Q49 – Tratamento igualitário. 0,761 
Q47 – Respeito aos direitos trabalhistas após a regulamentação. 0,641 
Q48 – Liberdade de expressão. 0,609 
Fonte: Saída do SPSS – dados da pesquisa 

Observa-se na tabela 31 que os componentes possuem cargas fatoriais elevadas (acima 

de 0,6) e os coeficientes indicam que o escore fatorial foi construído de forma homogênea. O 

fator gerado explica 72,8% da variância do conjunto de indicadores conforme demonstrado na 

tabela 32.  

Tabela   31 – Indicadores da AF para o construto Constitucionalismo 

Componente 
Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

1 3,347 55,781 55,781 3,347 55,781 55,781 
2 0,943 15,713 71,494    
3 0,629 10,487 81,981    
4 0,427 7,120 89,101    
5 0,375 6,252 95,353    
6 0,279 4,647 100,000    

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

O valor do Alfa de Cronbach do fator foi α=0,828 considerada como muito boa na escala 

de confiabilidade proposta por Hair et al. (2005) confirmando assim a consistência interna da 

escala deste fator. 

 A seguir, apresentam-se na tabela 33 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis do construto gerado a partir da análise fatorial. As medidas de dispersão (DP e CV) 

mostram que o nível de coesão ficou bastante homogêneo entre as variáveis do construto com 

ligeira variação entre elas. Exceção para a variável Q50 que apresentou CV de 35%, ficando 

acima dos demais dados analisados. 
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Tabela   32 – Tendência e distribuição dos dados do construto Constitucionalismo. 

Variáveis N Média DP CV Alfa de 
Cronbach 

Q47 – Respeito aos direitos trabalhistas após a 
regulamentação. 132 4,42 0,996 12% 

0,828 
 

Q48 – Liberdade de expressão. 132 4,33 1,015 19% 
Q49 – Tratamento igualitário. 132 4,20 1,087 11% 
Q50 – Respeito aos direitos dos trabalhadores 
pela organização; 132 4,46 0,814 35% 

Q51 – Satisfação quanto às normas e regras da 
organização. 132 4,48 0,824 0% 

Q52 – Respeito às características individuais. 132 4,54 0,805 12% 
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

 De acordo com Pedroso (2010) o construto constitucionalismo do modelo proposto 

por Walton (1973) é uma dimensão que afeta a QVT de forma indireta, ou seja, a relevância da 

dimensão não está associada ao trabalho em si, mas pela forma como este é conduzido. Para o 

autor, os trabalhadores são afetados pelas decisões tomadas no ambiente organizacional e o 

constitucionalismo tem o objetivo de proteger os trabalhadores de ações arbitrárias. 

A tabela 33 evidencia que na opinião dos respondentes, a organização oferece 

elementos favoráveis à QVT no que diz respeito ao constitucionalismo. A média de respostas 

para as variáveis do construto mostrou coesão nos resultados variando de M=4,20 a M=4,54 o 

que representa um grau de satisfação acima de 70% em todas as variáveis. 

O relato dos entrevistados na porção qualitativa do estudo demonstrou que a 

regulamentação da profissão contribuiu para o resultado encontrado na pesquisa.  

[...] na verdade a gente não tinha direito antes da lei. Nenhuma empresa respeitava 
nada e a gente concordava com isso. Hoje aqui as companhia exigem que a lei seja 
cumprida, entao ficou melhor (ENTREVISTADO MT1). 

[...] a empresa já cumpria os direitos antes da lei, a gente sempre foi registrado, a 
empresa sempre pagou no dia certo, só a questão do horário mesmo é que mudou, 
antes a gente trabalhava mais, mais ganhava por comissão então acho que ficou elas 
por elas. [...] a gente fica meio vendido, não entende nada de lei, a gente sabe o que 
houve falar, a gente nota que eles tão mais preocupado com isso... (ENTREVISTADO 
MT2) 

A fala do entrevistado MT1 atribui o respeito aos direitos trabalhistas às cobranças das 

companhias embarcadoras do produto transportado após a regulamentação da profissão, 

deixando clara a contribuição da regulamentação para que seus direitos fossem respeitados.  

Já o relato do entrevistado MT2 demonstra desconhecimento dos seus direitos quando 

este relaciona o pagamento por comissão às jornadas de trabalho acima das oito horas diárias 

estabelecidas na CLT como sendo algo comum e normal. A visão deste entrevistado revela 
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ainda que em sua opinião seus direitos estão limitados a receber seus vencimentos no dia correto 

e ao registro em carteira do contrato de trabalho, desconhecendo outros direitos trabalhistas.  

De acordo com Macedo et al. (2004) o desconhecimento dos trabalhadores quanto aos 

seus direitos acaba prejudicando-os, uma vez que estes não se mobilizam para exigi-los e assim, 

sentem-se desvalorizados e inseguros em relação ao trabalho. 

Já com relação às outras dimensões verificadas no construto, o relato dos entrevistados 

evidencia que existe respeito à liberdade de expressão, respeito igualitário, respeito às 

características individuais e satisfação quanto às normas da empresa. 

[...] o chefe tá sempre conversando com a gente sobre como foi a viagem, como está 
o caminhão, se a gente tá cansado e se a gente conta algum problema ele procura 
resolver. [...] nosso serviço é cheio de regra e norma, mas quem mexe com 
combustível tem que se acostumar com isso, faz parte... (ENTREVISTADO MT1). 

[...] quem mais pega no pé é a companhia com as normas principalmente de segurança, 
mas a gente entende que é pra segurança de todo mundo que tá lá dentro ou no posto 
onde descarregamos. [...] as normas é pra todos os motoristas. (ENTREVISTADO 
MT2). 

 A fala dos entrevistados MT1 deixa transparecer que sua opinião é importante para 

seus gestores. Tanto o entrevistado MT1 quanto o MT2 atribuem as normas e regras da sua 

organização à empresa embarcadora das mercadorias e à característica do produto que 

transportam. Infere-se que por se tratar de transporte de produtos inflamáveis e altamente 

poluente, existem regras e normas rígidas a serem cumpridas. No entanto, ambos demonstram 

satisfação quanto a esse item. Ainda o entrevistado MT2 deixa claro que a gestão da 

organização respeita as características individuais quando relata que: 

[...] tem uns motoristas que são mais devagar mesmo, outros são mais ligeiro mais é 
o jeito do cara trabalhar, acho que os chefes já sabem disso e não incomodam, são 
bem tranquilo (ENTREVISTADO MT2). 

 De acordo com o relato dos gestores, a empresa busca cumprir o que a legislação 
determina. 

[...] o ramos de transporte de combustíveis é muito rigido quanto à legislação. Tem 
normas das companhias que precisam ser respeitadas, principalmente relacionadas à 
segurança, é uma atividade de risco e precisa de normas pra direcionar as pessoas. 
(ENTREVISTADO GL1). 

[...] a empresa faz tudo certinho, trabalha conforme manda a legislação, não tem 
sonegação de nada. [...] acho que a regulamentação ajudou muito nas condições de 
trabalho dos motoristas, principalemente em relação ao descanso, tempo de direção e 
segurança nas estradas. Antes era comum o motorista dirigir mais de 12 horas por dia, 
mas não era só na nossa empresa, todas eram assim, não tinha um limite, quem fazia 
o limite era o próprio motorista (ENTREVISTADO RH1). 



 
 

138 
 

 

 Pode-se extraír do relato do gestor GL1 que a profissão do motorista que transporta 

combustíveis tem a caracaterística de possuir normas definidadas pelo embarcador dos 

produtos. Os relatos dos gestores GL1 e RH1 evidenciam que a empresa busca atender a 

legislação e respeitar o direito dos trabalhadores. O relato do gestor RH1 evidencia também a 

contribuição da regulamentação no que diz respeito ao constitucionalismo. 

 O trabalho de Brito e Macedo (2011) que envolveu motoristas de nove empresas que 

transportavam diversos tipos de mercadoria, apresentou resultados semelhantes ao que foi 

identificado neste estudo. Naquele estudo os entrevistados afirmaram ter seu direitos 

trabalhistras respeitados pela organização, no entanto, acreditavam que as leis se restringiam ao 

pagamento de salário e férias em dia e muitas vezes confundiam beneficios oferecidos pela 

organização com direitos do trabalhador previstos na legislação. 

 Já o trabalho desenvolvido por Gouveia (2012) mostrou que os participantes 

concordam parcialmente com as afirmativas relativas à liberdade de expressão com os gestores  

e afirmam ter todos os seus direitos trabalhistas respeitados pela organização. O trabalho de 

Símmonds (2012) identificou que 77% dos trabalhadores sentiam constrangimento por 

desconhecer as normas e regulamentos da empresa.  

 Neste estudo, pode-se inferir tanto pelos resultados obtidos na pesquisa quantitativa 

como na porção qualitativa que a organização faz seu papel em relação ao constitucionalinso. 

Infere-se também que os participantes da pesquisa sentem-se confortáveis com relação a esta 

dimensão da QVT.  

4.3.7 Construto  Trabalho e o Espaço Total de Vida 

 Este construto está relacionado com espaço que o trabalho ocupa na vida do indivíduo. 

Walton (1973) destaca que a QVT será favorecida quando houver equilíbrio entre o trabalho e 

a vida pessoal do empregado. Para o autor, a experiência de trabalho de um indivíduo pode ter 

efeitos negativo ou positivo sobre outras esferas da vida. Assim, a organização do trabalho deve 

considerar a expectativa de carreira, progresso, estabilidade de horário, poucas mudanças 

geográficas e o tempo que o colaborador terá para o lazer e para a família.  

Para avaliação deste construto o primeiro passo foi verificar a possibilidade de 

agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 23 apresenta o resultado da 

medida do teste KMO de adequação da amostra e o teste de esfericidade de Bartlet assegurando 

a validade da Análise Fatorial. 
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Quadro 23 - Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Trabalho e o espaço total de 

vida 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,750 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 663,371 
Df 15 
Sig. 0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

O agrupamento da análise fatorial sugeriu que todas as variáveis do construto estariam 

agrupadas no mesmo fator conforme apresentado na tabela 34, demonstrando que o instrumento 

utilizado explica o fenômeno investigado com segurança.  

Tabela   33 – Análise Fatorial para o construto Trabalho e o espaço total de vida 

Variáveis 
Carregamento 

Fator 1 
Q56 – Satisfação quanto à influência do trabalho sobre a vida e 
rotina pessoal. 

0,937 

Q55 – Convivência familiar após a regulamentação 0,886 
Q58 – Satisfação com os horários de descanso. 0,883 
Q57 – Satisfação quanto à influência do trabalho sobre o lazer. 0,846 
Q54 - A qualidade de vida após a regulamentação 0,762 
Q53- Estabilidade de horários de trabalho 0,510 
Fonte: Saída do SPSS – dados da pesquisa 

A tabela 34 mostra que os componentes possuem cargas fatoriais elevadas, acima de 

0,7, com exceção da variável Q53 que apresentou carga de 0,51. A maioria dos coeficientes 

indica homogeneidade na constituição do escore fatorial. O fator gerado explica 66,6% da 

variância do conjunto de indicadores conforme demonstrado na tabela 35.  

Tabela   34 – Indicadores da AF para o construto Trabalho e o espaço total de vida  

Componente 
Valores próprios iniciais 

Somas de extração de carregamentos ao 
quadrado 

Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

Total % de 
variância 

% 
cumulativa 

1 3,998 66,632 66,632 3,998 66,632 66,632 
2 ,925 15,410 82,042    
3 ,634 10,567 92,610    
4 ,241 4,017 96,627    
5 ,117 1,944 98,570    
6 ,086 1,430 100,000    

Fonte: Saída do SPSS – dados da pesquisa 
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A análise da consistência interna deste fator pelo valor de Alfa de Cronbach sugere que, 

a eliminação da variável Q53 do conjunto de variáveis que compõe o fator, elevaria o valor do 

Alfa de Cronbach de 0,881 para 0,917. No entanto, a variável Q53 trata da estabilidade de 

horários na profissão e de acordo com Walton (1973) esta é uma dimensão importante para 

avaliação da QVT. Assim, optou-se por manter a variável no construto uma vez que o valor de 

0,881 é considerado na escala proposta por Hair et al. (2005) como muito boa, confirmando a 

consistência interna da escala deste fator mesmo mantendo a variável. 

 A seguir, apresentam-se na tabela 36 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis do construto gerado a partir da análise fatorial. As medidas de dispersão (DP e CV) 

mostram que o nível de coesão ficou homogêneo entre as variáveis do construto. 

Tabela 36 – Tendência e distribuição dos dados do construto Trabalho e o espaço total de vida 

Variáveis N Média DP CV Alfa de 
Cronbach 

Q53- Estabilidade de horários de trabalho 132 4,19 1,153 19% 

0,881 
 

Q54 - A qualidade de vida após a regulamentação 132 4,39 0,993 0% 
Q55 – Convivência familiar após a 
regulamentação 132 4,61 0,987 19% 

Q56 – Satisfação quanto à influência do trabalho 
sobre a vida e rotina pessoal. 132 4,71 0,878 11% 

Q57 – Satisfação quanto à influência do trabalho 
sobre o lazer. 132 4,56 0,902 20% 

Q58 – Satisfação com os horários de descanso. 132 4,61 0,863 23% 
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

 As condições ideais de trabalho na visão de Walton (1973) passam, entre outras coisas, 

pela necessidade de a organização proporcionar ao trabalhador o equilíbrio entre o trabalho e a 

vida pessoal. O desiquilíbrio entre estes dois fatores é considerado por Antunes (2002) como 

uma das principais formas de precarização do trabalho. Para o autor, o trabalho ocupa um 

espaço central na vida social do indivíduo e sua precarização dificulta o processo de 

identificação e construção de si, tornando-o alienado e estranho ao trabalho. 

 Timossi et al. (2009) destacam também que a jornada de trabalho exaustiva e as 

constantes mudanças de residência podem se transformar em sérios problemas familiares. Para 

os autores, o tempo de trabalho adequado e com intensidade física adequada proporcionam ao 

trabalhador realizar mais atividades de lazer na presença de seus familiares, melhorando a 

qualidade de vida e a QVT. 
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 Já Para Dutra (2002) e Quintanilla (2002) o equilíbrio entre a organização e os 

indivíduos que nela trabalham é a principal função da gestão de pessoas e tem o objetivo de 

direcionar as organizações para que se obtenha os melhores resultados.  

 Todas as variáveis do construto foram avaliadas pelos respondentes com alto grau de 

satisfação variando de M=4,19 a M=4,71, o que representa um índice de satisfação superior a 

70%. A variável Q53 que trata da estabilidade de horário de trabalho foi a que apresentou o 

menor índice de satisfação (70%), ainda assim, um bom índice. De acordo com Girotto (2014) 

a falta de um horário fixo de trabalho é uma característica da profissão do motorista, visto que 

estes dependem de vários fatores que interferem na sua jornada, tais como, carga e descarga do 

caminhão, condições do veículo e transito.  

 A porção qualitativa da pesquisa corrobora com o resultado encontrado na porção 

quantitativa. Os entrevistados MT1 e MT2 consideram que o tempo dedicado ao trabalho está 

de acordo com suas expectativas e estes se sentem satisfeitos com o espaço que o trabalho ocupa 

na sua vida. 

[...] o trabalho de motorista sempre nunca vai ter um horário fixo, porque a lei exige 
que a gente tenha um intervalo de 11 horas depois que a gente para. Entao se hoje foi 
preciso fazer quatro horas extras amanhã eu começo mais tarde e assim vai. Mais isso 
não interfere em casa, porque a familia já se acostumou assim, sempre sobra um tempo 
pra um churrasquinho... (ENTREVISTADO MT1). 

[...] A gente tem tempo pra lazer só que a gente precisa entender que não vai ser 
sempre no mesmo horário. No final de semana posso contar com o domingo pra sair 
com a família e com os amigos, durante a semana é mais difícil, mas se tiver algum 
compromisso marcado o pessoal arruma pra gente ficar mais perto de casa. 
(ENTREVISTADO MT2). 

 As falas dos motoristas confirmam o que foi apontado por Girotto (2014) quanto às 

características da função em não ter horários pré-definidos para execução do trabalho. Deixam 

transparecer também que estão satisfeitos com relação à forma como o trabalho está organizado. 

Os relatos apontam ainda não haver prejuízos na relação familiar provocados pelo tempo que o 

trabalho ocupa em suas vidas. 

 A opinião dos gestores é condizente com os relatos dos motoristas. 

[...] os horário de trabalho dos motoristas depende sempre do desenvolvimento do 
trabalho no dia anterior, porque ele precisa comprir o intervalo entre uma jornada e 
outra. Então o único horário que ele tem definido é o de início da segunda-feira, os 
demais dias dependem um do outro (ENTREVISTADO GL1). 

[...] depois da regulamentação acredito que o serviço do motorista ficou mais 
organizado. Como aumentou o número de caminhão e de motorista, a carga de 
trabalho dividiu e com isso acaba sobrando mais tempo pra todos. (ENTREVISTADO 
GL1). 
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[...] a média de horas extras na empresa é de uma a duas horas por dia, pra todos os 
motoristas, isso porque não encontramos uma forma de eliminar as horas extras. A 
gente depende de muitos fatores, da liberação pra carregamento na companhia, da fila 
de carregamento, do trânsito, do equipamento e ainda da liberação pra descarga no 
cliente, então sempre vai existir horas extras, não temos como definir horário de 
trabalho para o motorista, vai ter dia que sua jornada vai acabar a 100 quilometros da 
sua casa e ele vai fazer horas extras pra chegar em casa. A partir daí espera 11 horas 
e começa de novo.(ENTREVISTADO RH1). 

[...] acredito que eles estejam satisfeitos com a forma que tratamos o trabalho deles, 
somos bem flexíveis. A gente tem como programar o motorista que tem algum 
compromisso no final do dia pra que ele viaje mais perto. Todo dia tem viagem longa 
e curta. Quando nos pedem algum favor normalmente atendemos (ENTREVISTADO 
GL1). 

 Percebe-se nos relatos que apesar da impossibilidade de se definir horário fixo para 

início e término das jornadas, existe uma flexibilidade por parte dos gestores que possibilitam 

organizar a rotina de trabalho buscando atender aos interesses dos motoristas.  

 O trabalho de Brito e Macedo (2011) apresentou um resultado contrário ao verificado 

neste estudo. Para os participantes do estudo, o fato do horário de trabalho ser imprevisível traz 

desconforto e interferência na vida privada dos motoristas, sobretudo com relação à 

disponibilidade de tempo para lazer e família. Os participantes relataram ainda a 

impossibilidade de se organizar para participar de eventos pessoais como casamentos e 

aniversário, afetando toda a família.  

 O trabalho de Oliveira (2008) relacionou a presença de horários indefinidos como 

fonte de sofrimento entre os motoristas. Os participantes relataram privação do sono devido aos 

horários rotativos de trabalho e a consequente dificuldade de dormir em momentos diferentes 

do dia, provocando desorganização do período de repouso. 

 Neste estudo, os resultados encontrados evidenciam que a empresa investigada 

promove a QVT no que diz respeito ao tempo que o trabalho ocupa na vida dos motoristas. Os 

respondentes tanto da porção qualitativa quanto da porção quantitativa entendem que a 

organização do trabalho está próxima do ideal, mostrando que há equilíbrio entre trabalho e 

vida pessoal da população investigada.  

4.3.8 Construto Relevância Social do Trabalho. 

Este construto trata da percepção do indivíduo quanto à imagem da sua empresa perante 

si e perante a sociedade. Walton (1973) entende que as atitudes éticas e posturas inapropriadas 

adotadas pela organização contribuem para que os trabalhadores encarem negativamente seu 

trabalho, afetando sua autoestima.  
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Fernandes (1996) complementa que essa dimensão busca avaliar a QVT por meio da 

percepção do funcionário em relação à responsabilidade social da organização, à qualidade dos 

serviços prestados à sociedade e ao atendimento a seus empregados, incluindo a imagem da 

instituição do ponto de vista do empregado, a importância da organização para a sociedade, o 

orgulho e a satisfação do trabalhador em fazer parte da organização. 

 Para avaliação deste construto inicialmente foi verificado a possibilidade de 

agrupamento das variáveis por meio da análise fatorial. O quadro 24 apresenta o resultado da 

medida do teste KMO de adequação da amostra e o teste de esfericidade de Bartlet assegurando 

a validade da Análise Fatorial. 

Quadro 24 - Resultado do KMO e do teste de Bartlett para o construto Relevância social do seu 

trabalho 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,777 

Teste de esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado aprox. 366,796 
Df 15 
Sig. 0,000 

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Inicialmente o construto era composto por seis variáveis envolvendo os principais 

aspectos em relação à percepção dos funcionários quanto à importância social do seu trabalho. 

A análise fatorial indicou a existência de dois grupos conforme apresentado na tabela 37.   

Tabela   35 – Análise Fatorial para o construto Relevância social do seu trabalho 

Variáveis 
Carregamentos 

1 2 
Q61 - A qualidade dos serviços da organização. 0,882  
Q63 – Importância do papel da organização na sociedade. 0,862  
Q62 – Satisfação com políticas de RH. 0,860  
Q59 - Orgulho em trabalhar na organização. 0,787  
Q60 - Importância da minha profissão perante a sociedade.  0,887 
Q64 – Benefício da regulamentação para a sociedade.  0,700 
Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Observa-se na tabela 37 que os componentes extraídos possuem cargas fatoriais 

elevadas (acima de 0,7) e os coeficientes indicam que o escore fatorial foi construído com 

homogeneidade entre os conjuntos. Os dois indicadores resultantes da análise fatorial explicam 

73,5% da variância total do conjunto de indicadores conforme apresentado na tabela 38. 
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Tabela   36 – Indicadores da AF para o construto Relevância social do seu trabalho 

Componente 
Valores próprios iniciais Somas de extração de carregamentos ao 

quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
1 3,330 55,507 55,507 3,330 55,507 55,507 
2 1,085 18,081 73,588 1,085 18,081 73,588 
3 0,658 10,967 84,555    
4 0,478 7,963 92,519    
5 0,232 3,865 96,383    
6 0,217 3,617 100,000    

Fonte: Saída do SPSS - Dados da pesquisa 

Na tabela 37, observa-se que o grupo de variáveis sugerido no fator um da análise 

fatorial, indicou o agrupamento das variáveis Q59 (orgulho em trabalhar na organização), Q61 

(a qualidade dos serviços da organização), Q62 (satisfação com as políticas de RH) e Q63 

(Importância do papel da organização na sociedade). Essas variáveis buscam analisar dois 

aspectos, o primeiro trata da qualidade dos serviços e da satisfação com as políticas de RH e o 

outro trata do orgulho que o funcionário sente por fazer parte da organização. Assim, optou-se 

por denominar esse fator como: “Orgulho e Satisfação do colaborador”.  

A análise da consistência interna da escala deste fator foi confirmada pelo valor de 

Alfa de Cronbach de α=0,889 considerado como muito boa de acordo com Hair et al. (2005).  

 A análise fatorial apontou ainda o fator dois que sugere o agrupamento das variáveis 

Q60 (importância da minha profissão perante a sociedade) e a variável Q64 (benefício da 

regulamentação para a sociedade) que tem por objetivo verificar a opinião dos respondentes 

sobre a percepção que a sociedade tem sobre seu trabalho, sobretudo após a regulamentação.  

Assim, denominou-se esse fator como “Importância social do trabalho”.  

A análise da consistência interna da escala deste fator apresentou o valor de Alfa de 

Cronbach de α=0,508 considerado ruim de acordo com Hair et al. (2005). No entanto, o mesmo 

autor sugere que escalas que apresentam valores inferiores a 0,6 e superiores a 0,3 podem ser 

utilizadas dependendo do objetivo do estudo. Assim, optou-se por manter o construto por se 

tratar de um aspecto importante na avaliação da QVT após a regulamentação. 

 A seguir, apresentam-se na tabela 39 as medidas de tendência e de distribuição das 

variáveis dos construtos gerados a partir da análise fatorial. Nota-se por meio das medidas 

dispersão (DP e CV) que nível de coesão ficou homogêneo entre as variáveis do construto com 

ligeira variação entre elas principalmente na variável Q61 que apresentou CV=47%.  

Tabela 37 – Tendência e distribuição dos dados do construto Relevância social do seu trabalho 
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Construtos 
gerados na 

análise fatorial 
Variáveis N Média DP CV 

Alfa de 
Cronbach 

Orgulho e 
Satisfação do 
colaborador 

Q59 - Orgulho em trabalhar na 
organização. 132 4,98 0,945 25% 

0,889 

Q61 - A qualidade dos serviços da 
organização. 132 4,72 0,968 47% 

Q62 – Satisfação com políticas de 
RH. 132 4,57 0,867 25% 

Q63 – Importância do papel da 
organização na sociedade. 132 4,90 0,980 25% 

Importância 
social do 
trabalho 

Q60 - Importância da minha profissão 
perante a sociedade. 132 3,92 1,145 12% 

0,508 Q64 – Benefício da regulamentação 
para a sociedade. 132 4,18 1,337 10% 

Fonte: Saída do SPSS – Dados da pesquisa 

De Acordo com Walton (1973), a percepção do trabalhador de que seu trabalho é 

valorizado pela organização e o sentimento de orgulho que este tem de fazer parte da empresa 

são fatores que geram motivação e consequentemente proporciona aumento da produtividade. 

Detoni (2001) complementa afirmando que essa dimensão da QVT busca avaliar a 

forma de ação de algumas empresas que acabam promovendo uma depreciação nos trabalhos 

executados e nas carreiras dos trabalhadores que afetam a autoestima e reduz a produtividade. 

Neste sentido, Albuquerque (2002), entende que a motivação e a valorização do indivíduo nas 

organizações são um diferencial importante para obtenção de vantagem competitiva sobre os 

concorrentes.  

O trabalho de Walton (1973) identificou também que manter o nível de satisfação e a 

autoestima do indivíduo elevada são essenciais para promoção da QVT e associou a satisfação 

das necessidades individuais à imagem que o empregado fazia de si mesmo e da organização 

que ele trabalha. 

Neste estudo, o construto orgulho e satisfação do colaborador teve uma excelente 

avaliação por parte dos respondentes, demonstrando que os trabalhadores sentem orgulho em 

trabalhar na organização (Q59 M=4,98), estão satisfeitos com a qualidade dos serviços que a 

empresa oferece (Q61 M=4,72), estão satisfeitos também quanto às políticas de recursos 

humanos e também mostram satisfação quanto ao papel da organização na sociedade (Q63 

M=4,90). A média das respostas representa um índice de satisfação acima de 76% em todas as 

variáveis. Entende-se então, que a empresa está promovendo a QVT nesta dimensão. 

Os relatos dos entrevistados MT1 e MT2 estão de acordo com o que foi demonstrado 

na pesquisa quantitativa deste estudo. 
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[...] acho o trabalho do motorista muito importante pra tudo mundo, veja quando teve 
a greve, tudo para, tudo depende do caminhão pra transportar, principalmente nóis 
que transportamos combustível, se não leva o combustível não tem caminhão na 
estrada, não tem carro, então acho que meu trabalho é importante, acho que todo 
mundo depende do caminhão.(ENTREVISTADO MT1). 

[...] a gente tem consciência de que o nosso trabalho é importante, mas acho acho que 
a sociedade só foi perceber depois das greve que tudo mundo parou e começou a faltar 
as coisa no mercado.(ENTREVISTADO MT2). 

[...] a empresa é forte, tem nome, tem respeito, quando a gente fala que trabalha na 
empresa Alfa, as pessoas ficam olhando. Tem muita gente que queria ta no meu 
lugar.(ENTREVISTADO MT1). 

[...] acho que toda empresa é importante, gera emprego, sustenta as famílias. A nossa 
empresa é uma das maiores daqui da região e tem um monte de gente que vive dela. 
Além da gente, tem o mecânico, o borracheiro, o lavador, a zeladora, a lanchonete da 
esquina, então acho que a empresa é importante.(ENTREVISTADO MT2). 

Transparece dos relatos que os dois motoristas sabem da importância do seu trabalho 

para a sociedade e estes se sentem orgulhosos com sua função. É possível extrair também que 

os dois entrevistados sentem orgulho em fazer parte da organização. Ambos citam as 

consequências das recentes greves e paralisações dos caminhoneiros como forma da sociedade 

enxergar a importância do seu trabalho.  

Neste sentido, a avaliação do construto importância social do trabalho demonstrou que 

a população pesquisada está satisfeita com a importância da profissão perante a sociedade (Q60 

M=3,92) demonstrando um índice de satisfação de 65%. Com relação aos benefícios que a 

regulamentação trouxe para sociedade, a avaliação dos respondentes apresentou um índice de 

satisfação de 70% (Q64 M=4,18). 

Na visão dos gestores, a organização tem desempenhado seu papel social onde ela 

atua, tanto internamente com os colaboradores, quando externamente quando envolve a 

sociedade. Mostra ainda a preocupação da organização em ser percebido pela sociedade, como 

uma empresa importante que gera empregos e contribui com a economia do local onde está 

inserida. 

[...] hoje empregamos mais de 200 pessoas diretamente, fazemos parte de programas 
nas escolas onde nossos colaboradores ensinam cuidados com o meio ambiente. 
Procuramos incentivar o comércio local, comprando peças e insumos nas lojas que 
ficam na cidade. Tem também os empregos indiretos, como borracheiro, mecânicos, 
restaurantes. Acho a empresa  muito importante pra sociedade.(ENTREVISTADO 
RH1). 

[...]é bom trabalhar em empresa grande, todo mundo quer. Somos referência nacional 
em transporte de produtos perigosos, atuando em várias cidades do país, então acho 
que somos importantes para a sociedade.(ENTREVISTADO GL1). 
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Quando perguntados sobre os benefícios que a regulamentação da profissão trouxe 

para a sociedade, tanto os gestores quanto os motoristas afirmam que todos foram beneficiados 

com a regulamentação e apontam a redução no número de acidentes como o maior benéfico 

para a sociedade. Os entrevistados associam a redução da jornada de trabalho e o tempo 

obrigatório estabelecidos na regulamentação com a redução do número de acidentes nas 

estradas. 

Divergindo dos resultados encontrados nesta pesquisa, os achados de Brito e Macedo 

(2011) mostram que os motoristas participantes daquele estudo se sentem desvalorizados na 

organização em que trabalham. Apresentam como principais motivos, o local de descanso 

inadequado, uniforme e comidas ruins e a falta de possibilidade de carreira. Outro ponto 

importante levando no estudo de Brito e Macedo é que os participantes enxergam a valorização 

da profissão por pessoas de fora da organização, amigos e outros profissionais, sobretudo com 

a imagem positiva que a empresa tem na sociedade, no entanto, em sua opinião, não condiz 

com a realidade vivenciada na empresa. 

O resultado encontrado neste estudo está de acordo com o que preconiza Walton 

(1973) ao afirmar que organizações que não participam de projetos sociais se omitem em 

relação ao reconhecimento. Para o autor, os trabalhadores têm o sentimento que seu trabalho e 

sua carreira não são recebem o reconhecimento merecido, o que acaba afetando a autoestima e 

sua percepção da organização e influenciando na QVT. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo foi dedicado a analisar as normas estabelecidas na regulamentação da 

profissão do motorista e a consequência da sua implementação nos níveis de satisfação da QVT 

e nas relações de trabalho dos motoristas profissionais com as empresas de transporte rodoviário 

de cargas, na percepção dos motoristas que atuam na empresa Alfa. 

O tema QVT tem sido tratado com muita ênfase no meio acadêmico, haja vista o grande 

número de publicações relacionadas com o tema. A vasta literatura direciona o entendimento 

da QVT para a combinação de um conjunto de ações que tem por objetivo proporcionar um 

ambiente de trabalho saudável, onde se tenha o equilíbrio entre a produtividade e satisfação 

pessoal dos indivíduos e onde os trabalhadores vejam sentido nas atividades que executam. 

Assim, buscar entender como proporcionar o equilíbrio entre os a vida pessoal dos 

profissionais e as organizações, e propor reflexões e recomendações é um desafio constante que 

se constitui em uma grande e relevante contribuição para a Administração e para o universo 

acadêmico. 

Apesar da extensa literatura abordando a QVT, pode-se verificar que ainda existe uma 

carência muito grande de estudos direcionados para a área de administração abordando a QVT 

e a profissão do motorista, em especial após a regulamentação da profissão. A literatura 

disponível mostrou que a grande maioria dos estudos que envolvem a profissão do motorista 

estão associados à precarização do trabalho, a problemas de saúde do profissional e a problemas 

sociais provocados principalmente por acidentes em que estes profissionais estão envolvidos. 

Ao identificar o transporte rodoviário de cargas no Brasil, foi possível visualizar que 

a profissão dos motoristas de modo geral, é caracterizada na literatura pela sobrecarga de 

trabalho e às condições ambientais precárias a que este profissional é submetido diariamente 

no desempenho da sua função, colocando em risco sua saúde, afetando seu desempenho e 

trazendo prejuízo tanto para si como para terceiros. 

A regulamentação da profissão do motorista, notadamente é um grande avanço para a 

categoria, já que garante aos trabalhadores direitos fundamentais como descanso e controle de 

jornada de trabalho entre outros. O reconhecimento dos direitos deste trabalhador retira das 

rodovias os profissionais cansados e sem condições físicas de exercerem suas atividades com o 

devido cuidado, promovendo a redução de acidentes e consequentemente prejuízos ocasionados 

para toda a sociedade com mortes ou invalidez dos usuários das rodovias, além de proporcionar 

melhorias significativas nas condições de trabalho destes profissionais. 
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Ao analisar as relações de trabalho e as estratégias de gestão da QVT na empresa 

pesquisada, ficou claro que a regulamentação da profissão interferiu de forma positiva na 

organização da rotina de trabalho dos motoristas e consequentemente na QVT, principalmente 

nas questões relacionadas à jornada de trabalho, tempo de descanso e ao equilíbrio entre tempo 

de trabalho e tempo para família e lazer. A precarização do trabalho antes percebida por meio 

das longas jornadas, pela grande parcela de remuneração variável e pela sonegação de direitos 

do trabalhador, não foi observada neste estudo. 

O viés social da regulamentação da profissão é visível, com vários benefícios ao 

trabalhador que podem ser traduzidos como melhorias na QVT destes profissionais, e que 

certamente contribuem na segurança das estradas beneficiando a sociedade de modo geral. Do 

ponto de vista comercial, veem-se novas obrigações às empresas que resultam em novas formas 

de gestão das relações de trabalho, onde as empresas necessitam adaptar-se para manter o 

ambiente em harmonia, atendendo a legislação e mantendo o equilíbrio entre a produtividade e 

interesses individuais dos motoristas. 

A questão problema que motivou este estudo aliando a QVT e a regulamentação da 

profissão, nasceu do convívio do pesquisador com esta classe trabalhadora. Após ouvir relatos 

de todos os tipos, muitos motoristas dizendo ser favoráveis e outros desfavoráveis às normas 

instituídas e, considerando ainda o impacto que a regulamentação trouxe à gestão das empresas 

envolvidas com o transporte rodoviário de cargas, tornou-se importante analisar as diretrizes da 

regulamentação e a consequência nos níveis de satisfação da QVT nestas organizações. 

A porção qualitativa do estudo possibilitou analisar, comparar e confrontar os relatos 

dos gestores e dos motoristas com os resultados encontrados na porção quantitativa, fazendo 

com que as lacunas fossem preenchidas e contribuindo consideravelmente na interpretação dos 

resultados. 

A análise das oito dimensões sugeridas por Walton (1973) possibilita, nas palavras do 

autor, entender que estas produzem uma organização mais humanizada, envolvendo certo grau 

de responsabilidades e autonomia em nível de cargos e recursos de feedback.  

De acordo com os dados produzidos pelo estudo, de forma geral, percebe-se que a 

organização apresenta características positivas que favorecem à QVT. Os achados permitem 

afirmar que há um grande equilíbrio entre os interesses individuais e organizacionais, uma vez 

que o índice de satisfação na grande maioria das variáveis usadas para avaliar as dimensões do 

modelo de Walton (1973) apresentou resultados positivos. 
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No entanto, nota-se que ainda não existe um programa de QVT estabelecido na 

organização. O que se vê são ações isoladas, em fase embrionária, mas que produzem resultados 

percebidos pelos colaboradores como geradores de QVT. 

Entre os fatores que interferem na QVT de acordo com o modelo de Walton (1973), 

foi possível observar que a regulamentação da profissão abrangeu principalmente: a) 

Remuneração justa e adequada, uma vez que se retirou a parcela variável paga pela 

produtividade e inseriu-se o pagamento de horas extraordinárias; b) Condições de trabalho, 

principalmente relacionado ao tempo máximo de direção diária e o descanso obrigatório; e c) 

Trabalho e espaço total de vida, pois com os limites de jornada de trabalho estabelecidos, restou 

mais tempo para a família e lazer dos motoristas. Os resultados apontados no estudo mostram 

um nível de satisfação superior a 75% nestas três dimensões, reforçando ainda mais a 

contribuição da regulamentação com a QVT. 

O estudo permitiu auferir ainda, que a precarização do trabalho, característica 

marcante da profissão e presente maciçamente em outros estudos envolvendo a categoria, e uma 

das principais razões para a promulgação da lei que regulamentou a profissão em 2012, não se 

fez presente neste estudo. Os resultados contrários à maioria dos estudos realizados com esta 

categoria de trabalhadores podem ter sido influenciados pelo tipo de mercadoria que os 

participantes deste estudo transportam.  

O transporte de combustíveis é regulamentado por leis específicas que colocam o 

embarcador e o transportador como responsáveis solidários, principalmente, em casos de 

acidentes com danos ao meio ambiente. Diante disso, os embarcadores estabelecem, controlam 

e fiscalizam as normas de transporte das suas mercadorias, fazendo com que a organização do 

trabalho seja regida pelas leis vigentes no país. Infere-se a partir daí que as diretrizes da 

regulamentação da profissão interferiram positivamente nas relações de trabalho da 

organização pesquisada, produzindo efeitos que proporcionaram melhorias na QVT da 

categoria.  

Percebeu-se também, que essa especificidade que envolve interesses do embarcador 

das mercadorias e que se fizeram presente no ambiente pesquisado, foi uma limitação do estudo, 

não sendo possível afirmar que resultados semelhantes seriam encontrados em estudos que 

envolvam motoristas e empresas de outro segmento de transporte. Assim, sugere-se que novos 

estudos sejam elaborados com tema envolvendo empresas e trabalhadores de outros segmentos 

de transporte. 
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6 APÊNDICES 

6.1 Apêndice 1 – Roteiro de entrevistas - Gestores 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Sou pesquisador do programa de Mestrado Profissional em Administração, vínculados a Universidade 

Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO. Trata-se de uma pesquisa realizada sob orientação do Professor Dr. 

Erivelton Fontana de Laat, desta instituição de ensino superior. Atualmente, estamos trabalhando em uma pesquisa, 

de caráter qualitativo, que tem como objetivo identificar a percepção dos gestores da empresa e dos motoristas 

profissionais no tocante às relações de trabalho entre as transportadoras e os motoristas após a regulamentação da 

profissão. 

Ressaltamos que todas as informações coletadas durante a pesquisa estarão sob estrito sigilo. 

Estamos a disposição para esclarecer dúvidas referente à pesquisa. 

Pesquisador 

Mário Luis Brunetti – e-mail: Brunetti@ig.com.br – Guarapuava – PR. 

Professor orientador 

Erivelton Fontana de Laat – e-mail eriveltonlaat@hotmail.com – Irati – PR. 

Caracterização do entrevistado. 
 

1. Genero 
(  ) Masculino (  ) Feminino   

 
2. Qual sua idade?____________ 
 
3. Estado civil: 
(  ) solteiro (  ) casado (  ) união estável (  ) viúvo (  ) separado (  ) outros 
 
4. Formação escolar: 
(  ) 1º grau incompleto (  )1º grau completo (  ) 2º grau incompleto (  ) 2º grau completo 
(  )superior incompleto (  ) curso Técnico (  ) superior completo (  ) Especialista (   ) Mestre   (   ) Doutor. 
 
5. Dados Profissionais: 

1. Há quanto tempo trabalha nesta empresa?____________ 
 
2. Qual o cargo que ocupa?__________________________ 
 

Roteiro de entrevista 

1) Vínculo de trabalho. 
1.1. Quantos motoristas estão sob sua gestão? 
1.2. Como é o vínculo de emprego destes motoristas? Próprios, autônomos ou terceirizados? 
1.3. Quantos são próprios e quantos têm outras formas de vínculo? 
1.4. Houve alteração neste quadro com a regulamentação da profissão do motorista? 
1.5. Em relação a direitos trabalhistas em sua opinião a regulamentação trouxe melhorias ao 

profissional? e para a empresa qual foi o impacto? 
 

2) Organização do trabalho 
2.1. O ritmo de trabalho dos motoristas foi alterado com a regulamentação? 
2.2.  A empresa exige que os motoristas desenvolvam o trabalho em ritmo diferente do que era antes 

de regulamentação? 
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2.3. A empresa dá autonomia aos motoristas para exercer o trabalho da forma que ele achar melhor? 
Isso mudou depois da regulamentação? 

2.4. O motorista participa da organização do seu trabalho com opiniões e ideias aceitas pela 
organização? Isso mudou depois da regulamentação? 

3. Gestão da força de trabalho 
 

3.1. A empresa estabelece metas para os motoristas?  
3.2. Que tipo e como as metas são elaboradas? 
3.3. As metas da empresa foram alteradas com a regulamentação? Ficaram mais difíceis de serem 

atingidas? 
3.4. Como é feito o controle de desempenho do motorista? Isso mudou com a regulamentação? 

 
4. Condições de trabalho 

 
4.1. Em relação à jornada de trabalho, quais foram as alterações mais significativas na gestão de 

pessoas da sua empresa se comparado o antes e o depois da regulamentação? 
4.2. Em relação às horas extras e descanso entre jornadas e intrajornadas, quais foram as alterações 

mais significativas se comparado o antes e o depois da regulamentação?  
4.3. Em sua opinião, a regulamentação trouxe melhoria para a saúde do motorista? 
4.4. Em sua opinião, a carga de trabalho dos motoristas está adequada? E esse cenário mudou com a 

regulamentação? 
4.5. Em sua opinião, o número de acidentes de trabalho foi reduzido com a regulamentação? Se sim 

qual a maior contribuição da regulamentação para esse fator? 
4.6. Em sua opinião, a regulamentação aumentou a segurança no trabalho destes profissionais? 
4.7. Em sua opinião a regulamentação reduziu o desgaste da profissão? 
4.8. Em sua opinião a regulamentação trouxe melhorias na qualidade do sono dos motoristas? 
4.9. Em relação à afastamento do trabalho por motivos de saúde, a regulamentação trouxe mudanças 

no quadro? Aumentou ou diminuiu o numero de afastamentos 
4.10. Tem algum motorista que tenha problemas graves de saúde? Quais? 
4.11. Algum motorista ficou internado após a regulamentação? 
4.12. Tem algum motorista que faça uso de remédios contínuos? 
4.13. Tem algum motorista que tenha doenças como diabetes, hipertensão, colesterol etc? 

 
5. Remuneração 

5.1. Como é o sistema de remuneração da empresa? Salario fixo; Salario variável; bonificação; PLR? 
5.2. O pagamento por comissões (variável) era usado antes da regulamentação? Ou ainda é usado 

mesmo após a regulamentação? 
5.3. Em sua opinião os motoristas estão satisfeitos com o que recebem? Houve mudanças após a 

regulamentação? 
5.4. Em relação à outras empresas o salario pago ao motorista está justo? Houve mudanças após a 

regulamentação? 
 

6. Aspectos sociais 
 
6.1. Em sua opinião a regulamentação da profissão melhorou a qualidade de vida do motorista? 
6.2. Em sua opinião, após a regulamentação o motorista tem mais tempo pra sua vida pessoal? Se 

sim, isso tem impacto no desenvolvimento do trabalho? 
6.3. Em relação aos horários de trabalho, a empresa mantem horários definidos? Os motoristas 

trabalham sempre no mesmo horário? 
6.4. Você acha que o motorista sente orgulho em trabalhar para essa empresa? 
6.5. Como você acha que a sociedade enxerga essa empresa? 
 

7. Geral 
 
7.1. De modo geral como a empresa vê a regulamentação da profissão? 
7.2. A empresa busca qualificar os motoristas para atender as diretrizes da regulamentação?,  
7.3. Como está o turnover de motoristas? Houve mudanças com a regulamentação? 
7.4. A empresa busca algum artificio para reter talentos na empresa? 
7.5. A regulamentação modificou o cenário de disponibilidade de mão de obra? 
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6.2 Apêndice 2 – Roteiro de entrevistas - Motoristas 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Sou pesquisador do programa de Mestrado Profissional em Administração, vínculados a Universidade 

Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO. Trata-se de uma pesquisa realizada sob orientação do Professor Dr. 

Erivelton Fontana de Laat, desta instituição de ensino superior. Atualmente, estamos trabalhando em uma pesquisa, 

de caráter qualitativo, que tem como objetivo identificar a percepção dos gestores da empresa e dos motoristas 

profissionais no tocante às relações de trabalho entre as transportadoras e os motoristas após a regulamentação da 

profissão. 

Ressaltamos que todas as informações coletadas durante a pesquisa estarão sob estrito sigilo. 

Estamos a disposição para esclarecer dúvidas referente à pesquisa. 

Pesquisador 

Mário Luis Brunetti – e-mail: Brunetti@ig.com.br – Guarapuava – PR. 

Professor orientador 

Erivelton Fontana de Laat – e-mail eriveltonlaat@hotmail.com – Irati – PR. 

Caracterização do entrevistado. 
 

1. Genero 
(  ) Masculino (  ) Feminino   

 
2.  Qual a sua idade:___________________ 
 
3. Estado civil: 
(  ) solteiro (  ) casado (  ) união estável (  ) viúvo (  ) separado (  ) outros 
 
4. Formação escolar: 
(  ) 1º grau incompleto (  )1º grau completo (  ) 2º grau incompleto (  ) 2º grau completo 
(  )superior incompleto (  ) curso Técnico (  ) superior completo  
 
5. Dados Profissionais: 

1. Há quanto tempo trabalha nesta empresa?____________________ 
 
 
2. Há quanto tempo trabalha como motorista?___________________ 

Roteiro de entrevista 

1. Vínculo de trabalho. 
1.1. Como é o seu vínculo de emprego com a transportadora? Próprio, autônomo ou terceirizado? 
1.2. Houve alteração no seu vínculo após a regulamentação da profissão do motorista? 
1.3. Em relação a seus direitos trabalhistas a regulamentação trouxe melhorias?  

 
2. Organização do trabalho 

2.1. O ritmo do seu trabalho foi alterado com a regulamentação? 
2.2.  A empresa exige que os motoristas desenvolvam o trabalho em ritmo diferente do que era antes 

de regulamentação? 
2.3. A empresa dá autonomia aos motoristas para exercer o trabalho da forma que ele achar melhor? 

Isso mudou depois da regulamentação? 
2.4. O motorista participa da organização do seu trabalho com opiniões e ideias aceitas pela 

organização? Isso mudou depois da regulamentação? 
 

3. Gestão da força de trabalho 
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3.1. A empresa estabelece metas para os motoristas?  
3.2. Que tipo e como as metas são elaboradas? 
3.3. As metas da empresa foram alteradas com a regulamentação? Ficaram mais difíceis de serem 

atingidas? 
3.4. Como é feito o controle de desempenho do motorista? Isso mudou com a regulamentação? 

 
4. Condições de trabalho 

 
4.1. Em relação à jornada de trabalho, quais foram as alterações mais significativas no 

desenvolvimento do seu trabalho se comparado o antes e o depois da regulamentação? 
4.2. Em relação às horas extras e descanso entre jornadas e intrajornadas, quais foram as alterações 

mais significativas se comparado o antes e o depois da regulamentação?  
4.3. Em sua opinião, a carga de trabalho dos motoristas está adequada? E esse cenário mudou com a 

regulamentação? 
4.4. Em sua opinião, o número de acidentes de trabalho foi reduzido com a regulamentação? Se sim 

qual a maior contribuição da regulamentação para esse fator? 
4.5. Em sua opinião, a regulamentação aumentou a segurança no trabalho? 
4.6. Em sua opinião a regulamentação reduziu o cansaço da profissão? 
4.7. A regulamentação trouxe melhorias na qualidade do sono dos motoristas? 
4.8. Em relação à afastamento do trabalho por motivos de saúde, após a regulamentação você ficou 

afastado do trabalho? E antes da regulamentação? 
4.9. Você tem algum problemas de saúde? Quais? 
4.10. Você ficou internado após a regulamentação? 
4.11. Você faz uso de algum medicamento? 
4.12. Você tem alguma doenças como diabetes, hipertensão, colesterol etc 
4.13. Em sua opinião, a regulamentação trouxe melhoria para a saúde do motorista? 

 
 

5. Remuneração 
5.1. Como é o sistema de remuneração da empresa? Salario fixo; Salario variável; bonificação; PLR? 
5.2. O pagamento por comissões (variável) era usado antes da regulamentação? Ou ainda é usado 

mesmo após a regulamentação? 
5.3. Os motoristas estão satisfeitos com o que recebem? Houve mudanças após a regulamentação? 
5.4. Em relação à outras empresas o salário pago ao motorista está justo? Houve mudanças após a 

regulamentação? 
 

6. Aspectos sociais 
 
6.1. Em sua opinião a regulamentação da profissão melhorou a qualidade de vida dos motoristas? 
6.2. Em sua opinião, após a regulamentação os motoristas têm mais tempo pra sua vida pessoal? Se 

sim, isso tem impacto no desenvolvimento do seu trabalho? 
6.3. Em relação aos horários de trabalho, as empresas mantem horários definidos? Os motoristas 

trabalham sempre no mesmo horário? 
6.4. Você sente orgulho em trabalhar para essa empresa? 
6.5. Como você acha que a sociedade enxerga a sua empresa? 

 
 

7. Geral 
 
7.1. De modo geral como você vê a regulamentação da profissão? 
7.2. A empresa busca qualificar os motoristas para atender as diretrizes da regulamentação? 
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6.3  Apêndice 3 – Questionário de avaliação da QVT 

Prezado(a) Colaborador(a), 

Sou pesquisador do programa de Mestrado Profissional em Administração, vínculados a Universidade 

Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO. Trata-se de uma pesquisa realizada sob orientação do Professor Dr. 

Erivelton Fontana de Laat, desta instituição de ensino superior. Atualmente, estamos trabalhando em uma pesquisa, 

de caráter quantitativo, que tem como objetivo identificar a percepção dos motoristas profissionais no tocante à 

QVT após a regulamentação da sua profissão. 

Ressaltamos que todas as informações coletadas durante a pesquisa estarão sob estrito sigilo. 

Estamos a disposição para esclarecer dúvidas referente à pesquisa. 

Pesquisador 

Mário Luis Brunetti – e-mail: Brunetti@ig.com.br – Guarapuava – PR. 

Professor orientador 

Erivelton Fontana de Laat – e-mail eriveltonlaat@hotmail.com – Irati – PR. 

Questionário: 
De acordo com sua realidade, marque a alternativa mais adequada. A sua resposta a todas as questões é de 
fundamental importância para a confiabilidade dos resultados da pesquisa. 

 
1. Genero 

(  ) Masculino (  ) Feminino   
 

2. Qual sua idade? _______________ 
 
3. Estado civil: 
(  ) solteiro (  ) casado (  ) união estável (  ) viúvo (  ) separado (  ) outros 
 
4. Formação escolar: 
(  ) 1º grau incompleto (  )1º grau completo (  ) 2º grau incompleto (  ) 2º grau completo 
(  )superior incompleto (  ) curso Técnico (  ) superior completo 
 
4. Dados Profissionais: 

1. Há quanto tempo está na profissão de motorista?_______________________ 
 
2. Qual o motivo da escolha da profissão? 
(  ) influência familiar (  ) falta de oportunidade (  ) desejo pessoal (  ) outros Qual?____ 
 
3. Há quanto tempo trabalha nesta empresa?_______________________________ 
 

5. Condições de trabalho: 

1. Quantas horas em média você dirige por dia? 
(  ) até 8 horas (  ) entre 9 e10 horas (  ) entre 11 e 12 horas (  ) acima de 12 horas 
 
2. Quantas horas você dirigia por dia antes da regulamentação da profissão? 
(  ) até 8 horas (  ) entre 9 e10 horas (  ) entre 11 e 12 horas (  ) acima de 12 horas 
 
 
 

 
Nas perguntas da página seguinte, atribua uma nota que expresse sua concordância quanto às 

interferências da lei do motorista na sua vida pessoal e profissional, considerando a escala abaixo: 
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1 2 3 4 5 6 7 
Discorda 

Totalmente 
Discorda 

Parcialmente 
Discorda Concorda 

Concorda 
Parcialmente 

Concorda 
Totalmente 

Desconheço 

Interferências da lei do motorista na Qualidade de Vida no Trabalho - QVT 
1. Em relação ao salário (compensação) justo e adequado: 
1.1. Estou satisfeito com o salário que recebo 1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Fico satisfeito com o salário que recebo quando comparo com os meus colegas. 1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Sinto-me satisfeito com minha remuneração após a regulamentação da profissão. 1 2 3 4 5 6 7 

1.4. Receber por comissão me deixa angustiado devido ao tempo de repouso. 1 2 3 4 5 6 7 
1.5. Por receber por comissão, sofro quando fico parado cumprindo as determinações da 
regulamentação. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.6. Acho que a remuneração não deveria ser atrelada a produtividade. 1 2 3 4 5 6 7 

1.7. Estou satisfeito com as recompensas e participação em resultados que recebo da empresa 1 2 3 4 5 6 7 
1.8. Estou satisfeito com os benefícios extras (alimentação, transporte, médico) que a empresa 
oferece 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Em relação as suas condições de trabalho: 

a. A regulamentação da profissão trouxe maior controle na minha jornada de trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

b. Estou satisfeito com minha atual jornada de trabalho (horas trabalhadas) 1 2 3 4 5 6 7 
c. Com a regulamentação da profissão obtive mais tempo para descansar durante as jornadas de 
trabalho. 

1 2 3 4 5 6 7 

d. Estou satisfeito com minha carga de trabalho (quantidade de trabalho) 1 2 3 4 5 6 7 

e. Com maior tempo de descanso consigo dirigir mais motivado. 1 2 3 4 5 6 7 

f. Estou satisfeito com a salubridade do meu local de trabalho (condições de trabalho). 1 2 3 4 5 6 7 
g. Estou satisfeito com os equipamentos de segurança, proteção individual e coletiva 
disponibilizados pela empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 

h. As normas da regulamentação me deixam angustiado por ficar muito tempo parado. 1 2 3 4 5 6 7 

i. A obrigatoriedade do tempo de descanso entre as jornadas me deixa ansioso. 1 2 3 4 5 6 7 

j. Acho que o tempo de parada deveria ser flexível de acordo com a necessidade do motorista. 1 2 3 4 5 6 7 

k. Estou satisfeito com obrigatoriedade do tempo de descanso entre as jornadas. 1 2 3 4 5 6 7 

l. Consigo trabalhar mais contente após a obrigatoriedade do tempo de descanso. 1 2 3 4 5 6 7 

m. Estou satisfeito com o tempo máximo de direção permitido na regulamentação. 1 2 3 4 5 6 7 

n. A regulamentação da profissão tornou as estradas mais seguras em relação a acidentes 1 2 3 4 5 6 7 
o. A regulamentação da profissão proporcionou maior segurança nas estradas em relação a 
assaltos e roubos 

1 2 3 4 5 6 7 

p. Meu trabalho me deixa cansado 1 2 3 4 5 6 7 

3. Em relação ao uso das suas capacidades no trabalho: 
3.1. Você tem que fazer suas tarefas de trabalho frequentemente com muita rapidez. 1 2 3 4 5 6 7 

3.2. Você necessita trabalhar intensamente, isto é, produzir muito em pouco tempo. 1 2 3 4 5 6 7 

3.3. Seu trabalho exige demais de você? 1 2 3 4 5 6 7 

3.4. Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

3.5. Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados. 1 2 3 4 5 6 7 

3.6. Seu trabalho exige que você tenha iniciativas. 1 2 3 4 5 6 7 

3.7. Você pode escolher como fazer seu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

3.8. Você pode escolher o que quer fazer no seu trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

3.9. Estou satisfeito com a importância do trabalho que executo 1 2 3 4 5 6 7 

3.10. Percebo que minha produtividade diminuiu com a regulamentação da profissão. 1 2 3 4 5 6 7 
3.11. Sinto-me satisfeito com avaliação de desempenho do meu trabalho feito por meus 
superiores. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12. O nível de responsabilidade do meu trabalho está satisfatório 1 2 3 4 5 6 7 
3.13. No desempenho do meu trabalho tenho autonomia suficiente (oportunidade de tomar 
decisões). 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 
Discorda 

Totalmente 
Discorda 

Parcialmente 
Discorda Concorda 

Concorda 
Parcialmente 

Concorda 
Totalmente 

Desconheço 

Interferências da lei do motorista na Qualidade de Vida no Trabalho - QVT 
4. Em relação às oportunidades que você tem no seu trabalho: 
4.1. Meu trabalho me proporciona crescimento profissional 1 2 3 4 5 6 7 

4.2. Sinto-me seguro no meu emprego. 1 2 3 4 5 6 7 

4.3. Sinto medo de ser demitido. 1 2 3 4 5 6 7 

4.4. Recebo treinamentos para realizar meu trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

4.5. A empresa me incentiva a estudar 1 2 3 4 5 6 7 

5. Em relação à integração social no seu trabalho: 
5.1. Existe um ambiente calmo e agradável onde você trabalha. 1 2 3 4 5 6 7 

5.2. Tenho um bom relacionamento com meus colegas e chefes no trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

5.4. A minha equipe de trabalho está comprometida com o desempenho do trabalho. 1 2 3 4 5 6 7 

5.5. Eu gosto de trabalhar com meus colegas. 1 2 3 4 5 6 7 

5.6. Minhas ideias e iniciativas são valorizadas por meus colegas e chefes do trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

5.7. No meu trabalho não há discriminação racial, social, religiosa ou sexual; 1 2 3 4 5 6 7 

6. Em relação ao constitucionalismo (respeito às leis) do seu trabalho: 
6.1. Com a regulamentação da profissão, consegui mais respeito aos meus direitos trabalhistas 

(horas extras, horário, registro em carteira etc...) 
1 2 3 4 5 6 7 

6.2. No meu ambiente de trabalho tenho liberdade de expressão, posso emitir opiniões. 1 2 3 4 5 6 7 

6.3. No meu ambiente de trabalho todos são tratados de forma igual. 1 2 3 4 5 6 7 

6.4. A empresa respeita os direitos dos trabalhadores; 1 2 3 4 5 6 7 

6.5. Estou satisfeito com as normas e regras do meu trabalho 1 2 3 4 5 6 7 

6.6. No meu trabalho já respeito quanto às minhas características individual e particular 1 2 3 4 5 6 7 

7. Em relação ao espaço que o trabalho ocupa na sua vida: 
7.1. Meu expediente de trabalho inicia-se sempre no mesmo horário 1 2 3 4 5 6 7 

7.2. A regulamentação da profissão me proporcionou maior qualidade de vida. 1 2 3 4 5 6 7 

7.3. Minha convivência familiar aumentou com a regulamentação da profissão. 1 2 3 4 5 6 7 

7.4. Estou satisfeito com a influência do trabalho sobre a minha vida e minha rotina familiar 1 2 3 4 5 6 7 

7.5. Estou satisfeito com a influência do trabalho sobre minha possibilidade de lazer. 1 2 3 4 5 6 7 

7.6. Estou satisfeito com meus horários de descanso 1 2 3 4 5 6 7 

8. Em relação à relevância social e importância do seu trabalho: 
8.1. Tenho orgulho em trabalhar nesta empresa. 1 2 3 4 5 6 7 

8.2. A sociedade enxerga a importância da minha profissão. 1 2 3 4 5 6 7 

8.3. A qualidade dos serviços prestados pela minha empresa é excelente 1 2 3 4 5 6 7 

8.4. Estou satisfeito com a política de recursos humanos da minha empresa; 1 2 3 4 5 6 7 

8.5. A empresa em que trabalho exerce um papel importante na sociedade 1 2 3 4 5 6 7 

8.6. Acho que a sociedade como um todo foi beneficiada com a regulamentação da profissão 1 2 3 4 5 6 7 
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6.4 Apêndice 4 - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Prezado(a) Colaborador (a), 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A qualidade de vida no trabalho do motorista 

e as relações de trabalho sob a perspectiva da regulamentação da profissão: um estudo de caso em uma 

empresa transportadora de combustíveis”, sob a responsabilidade de Mario Luis Brunetti, que irá investigar, 

normas estabelecidas na regulamentação da profissão do motorista e a consequência da sua implementação na 

QVT e nas relações de trabalho das empresas de transporte rodoviário de cargas com os motoristas profissionais.  

Assim, justifica-se o desenvolvimento desta pesquisa uma vez que estudos científicos no setor de 

transportes envolvendo as relações de trabalho e a QVT podem contribuir para o desenvolvimento da compreensão 

das diretrizes da regulamentação por parte dos empresários e apoiá-los na escolha da melhor estratégia para 

enfrentar as mudanças promovidas pela lei.  

Além disso, compreender a ótica do ator principal em relação às mudanças na sua profissão irá auxiliar 

não somente o motorista na busca por seus direitos como também o gestor que terá conhecimento da 

satisfação/dificuldade do seu funcionário e poderá ser mais competitivo no mercado. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deverá responder a um 

questionário que contem perguntas diretas e objetivas referentes a seus dados pessoais e profissionais acerca do 

tema 

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode 

desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o(a) os(as) entrevista sem nenhum prejuízo para você. 

2. RISCOS E DESCONFORTOS: No questionário utilizado para realização da pesquisa o colaborador 

poderá sentir-se constrangido perante as questões. A pesquisa apresenta um risco mínimo, que será reduzido com 

o cancelamento da pesquisa. Se precisar de tratamento por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer 

algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabilizara pela assistência integral, imediata e gratuita 

encaminhando o servidor para um serviço de saúde para atendimento especializado. 

3. BENEFÍCIOS: Pesquisas nesta perspectiva podem contribuir como um meio de aperfeiçoamento para 

todos os agentes envolvidos no processo.  

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o (a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 

conseguidas pelo instrumento de pesquisa serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus (suas) respostas, dados 

pessoais, ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em nenhum lugar dos (as) questionários nem quando os 

resultados forem apresentados. 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados 

na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável e/ou o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNICENTRO. 

Nome do pesquisador responsável: Mario Luis Brunetti 

Endereço: Rua Paraná, 1035 

Telefone para contato: (42) 9119-9286 

Horário de atendimento: 08h00min às 12h00min e 13h00min as 17h00min de segunda a sexta feira. 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli 
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Telefone: (42) 3629-8177 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o (a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não receberá 

nenhuma compensação financeira. 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o (a) Sr.(a) estiver de acordo em participar deverá 

preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em duas vias, sendo que uma via 

ficará com você. 

8. CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr.(a) 

___________________________________________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade __________________, declara que, após leitura minuciosa do TECLE, teve oportunidade de fazer 

perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e 

procedimentos aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma 

seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa. 

E, por estar de acordo, assim o presente termo. 

 

_________________, ______ de ____________________ de ______. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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