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Com sua sede localizada junto aos pátios logísticos em São 
Bernardo do Campo, a Tegma tinha o desafio  de integrar as 
diferentes áreas da empresa, principalmente no que se refere 
ao contato entre o administrativo e o   operacional. Além disso, 
a disponibilidade de estacionamento nas unidades Miro e 
Nicola era escassa comparada ao grande número de 
funcionários. Atualmente, essas duas unidades juntas 
compreeendem mais de 500 colaboradores.   

Integrar
colaboradores e
otimizar o uso de
estacionamentos
na sede

O desafio

Em uma iniciativa inovadora, a Tegma decidiu incentivar caronas para promover 
integração entre seus funcionários. A ideia também era otimizar o uso dos seus 
estacionamentos, com uma melhor gestão dos carros que se deslocam às suas 
unidades em São Bernardo do Campo através do compartilhamento. Com o uso do 
Bynd, funcionários poderiam compartilhar caronas de forma simples e eficiente. 
Mensalmente, os funcionários mais ativos do mês anterior eram recompensados com 
vagas de estacionamento garantidas durante o mês atual. 

A solução

O resultado foi impressionante. Em 6 meses, foram mais de 6 mil caronas e 9 mil horas 
de networking entre funcionários, promovendo integração de forma orgânica e 
recorrente diariamente. Cerca de 10% da população dessas unidades participavam de 
caronas todas as semanas.

 

Resultados

A Tegma é um dos maiores operadores logísticos do Brasil. Com atuação 
em todo território nacional, possui mais de 2 mil funcionários distribuídos 
em dezenas de filiais pelo país. A empresa é uma das líderes em seu setor 

e possui capital aberto na Bolsa de Valores 

 

Se interessou pelo bynd? Entre em contato:     +55 11 98279 0983
Bynd é a maior plataforma de caronas corporativas no Brasil e queremos revolucionar a mobilidade no 
mundo, através desse ato de compartilhamento.
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