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As Premiações podem servir a um objetivo específico da empresa. Esta foi a estratégia 
utilizada pela MartinBrower, empresa de transporte rodoviário, para reduzir o número de 
acidentes causados pelos motoristas de suas carretas. A companhia premia anualmente os 
caminhoneiros que não sofreram os chamados “acidentes evitáveis”, ou seja, aqueles nos 
quais o motorista poderia utilizar técnicas de direção defensiva como forma de prevenção. 
 
Criada há nove anos, a premiação garante ao funcionário, no primeiro ano, R$ 400 na forma 
de um cartão de compra. No segundo ano, o benefício vai para R$ 600, e por aí vai até o 
quarto ano, quando o caminhoneiro recebe R$ 1 mil e mais R$ 2 mil em um cartão da CVC, 
que pode ser utilizado para viajar a qualquer lugar do Brasil. 
 
O gerente de Segurança do trabalho e Meio Ambiente da Martin-Brower para a América Latina, 
Carlos Rogério Santos, explica que o cartão de compra e o convênio com a CVC têm como 
objetivo envolver a família do caminhoneiro na busca pelo prêmio. “O cartão de compras não 
permite fazer saques, então ele acaba gastando em materiais de construção ou compras o que 
envolve a família”, explica. “A família é um pilar forte para garantir a prevenção.” Isto não 
elimina a possibilidade de prêmios pessoais. 
 
No quinto ano o caminhoneiro ganha R$ 2 mil no cartão de compra mais um relógio com o 
nome da empresa e o dele inscrito. No décimo ano, em 2012, os profissionais que mantiverem 
o histórico intacto ganharão R$ 6 mil em crédito no cartão de compra, e disputarão o sorteio 
de um carro. 
Dos 229 motoristas da empresa, 32 já foram premiados neste ano. Como muitos começaram a 
trabalhar no meio do ano, é difícil saber quantos receberão alguma espécie de recompensa até 
o final de 2011. Para Santos, o programa cumpriu o seu objetivo. 
 
Nos últimos nove anos, ele custou um total de R$ 750 mil para a Martin-Brower. “Se 
avaliarmos que uma carreta pode custar até meio milhão, é bem barato.” O processo de 
premiação é levado a sério pela empresa. 
 
Comparece à cerimônia anual, em fevereiro, o presidente mundial da empresa. Para garantir 
que o processo seja justo, uma companhia terceirizada realiza uma inspeção do caminhão na 
ida e na volta dos destinos, afirma Jair Rodrigues, caminhoneiro há treze anos na empresa, 
sem nunca ter sofrido um acidente evitável. “Na minha opinião, desde que começou o 
programa, os motoristas estão muito mais cuidadosos. Um risco maior do que dois centímetros 
pode ser considerado um acidente”, diz Rodrigues.  
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