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O SEU GUIA DEFINITIVO 

MANUAL 

Este E-Book é destinado a empresas que têm 

como objetivo a otimização de processos 

logísticos e de informação, gerando o máximo 

em desempenho de frota e de processos.  

Hoje várias empresas atuam de forma 

desorganizada e sem informações relevantes de 

suas frotas. Com uma gestão falha as empresas 

acabam perdendo tempo, oportunidades de  

negócios e principalmente dinheiro.  

Vamos apresentar nesse e-book como você pode 

melhorar a performance da sua frota a partir de 

informações estratégicas que aplicadas de 

forma adequada, trarão ótimos resultados para 

sua empresa.   
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INTRODUÇÃO 

Como gerar informação 
relevante para gestão de 
Frotas. Toda a ação de 
uma empresa é baseada 
em informação desde o 
início de sua criação e 
segue ao longo do tempo. 
Então informação é 
poder! Com ela é possível 
se orientar e determinar 
diretrizes empresariais e 
definir os rumos da sua 
empresa.  

Transformando informação 
em resultados. A informação 
por sí só não tem valor algum, 
é preciso, que ela seja 
apurada, filtrada e 
direcionada a sua empresa. 
Hoje temos um excesso de 
informações, as quais muitas 
empresas não conseguem ou 
não sabem filtrar dados que 
de fato sejam altamente 
relevantes para os seus 
negócios. 

Como aumentar o 
desempenho dos 
motoristas de sua 
frota. Informação é 
poder! E isso se aplica 
quando você tem 
informações de gestão 
e mercado altamente 
relevantes trabalhando 
em prol de sua 
empresa, e é essa 
informação que vai 
proporcionar a sua 
frota ter um maior 
desempenho.  
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Informação de 
Frota Estratégica  
Determina os passos da 

sua empresa!  
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MANUAL 

Para ter um bom desempenho, ainda mais no 

setor logístico de transportes onde o processo 

na maioria das vezes é um tanto complexo, é 

fundamental que o gestor analise todo o 

processo. Esse processo servirá como base do 

“fluxo bruto“ de informações, ou seja, nesse 

primeiro estágio, o gestor irá estudar o processo 

de suas operações a fim de levantar dados sobre 

todas as atividades executadas pela empresa.  

Dependendo do tamanho da sua empresa esse 

processo pode ser muito complexo, porém é 

fundamental para identificar oportunidades de 

melhorias através de informações que 

posteriormente serão devidamente filtradas 

para que se tornem informações estratégicas.  

Capítulo 1 
Levantar Informações   
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MANUAL 

Então o importante é identificar os processos de 

frota que sua empresa tem, como por exemplo: 

Hora de saída e chegada dos veículos; 

Km percorrido; 

Tempo de ociosidade; 

Tempo de carregamento;  

Definição de Rota; 

Controle de velocidade; 

Quantidade de entregas feitas (previsto x 

realizado);  

Consumo de combustível.  

Esses são alguns exemplos para que você 

comece a estudar os processos que envolvem 

cada uma das atividades acima.  

Assim você terá uma ótima base para passar 

para o próximo passo. 

 

Capítulo 1 
Levantar Informações   
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MANUAL 

Após reunir informações é possível treinar a sua 

equipe de entrega.  

Faça reuniões matinais com sua equipe, mostre 

a eles o quanto são importantes para a 

empresa. Nessas reuniões, mostre os resultados 

obtidos no dia anterior, mostre as metas do dia, 

isso vai ajuda-los a compreender o processo e o 

porque de suas atividades, além de estimula-los 

a buscarem o algo a mais em sua rotina de 

trabalho. Discuta com eles sobre opções de 

melhorias para o processo de entrega, não se 

esqueça que eles também são uma ótima fonte 

de informações, pois estão de “frente” com a 

realidade na rua, cheios de informações que por 

circunstâncias não sabem tratar.  

Capítulo 2 
Capacitação da Equipe 

de Entrega   
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MANUAL 

Com o fluxo de informações devidamente 

filtradas em prol das necessidades da empresa, 

é hora de transformar essas informações em 

resultados. Lembra do treinamento da equipe 

no capítulo anterior? É agora que você terá 

munição em mãos, pois na primeira etapa 

levantou informações dos processos internos, na 

segunda etapa treinou e levantou informações 

com a equipe de entrega, agora é a hora de 

usar essas informações a favor da empresa, 

mostrando a todos os envolvidos, quais são as 

metas definidas pela empresa. Essas metas 

serão baseadas em uma realidade de 

informações, não no achismo e nem com 

informações de planilhas que hora são 

atualizadas e outra hora não são.  

Capítulo 3 
Transformar  

Informações em  

Resultados  
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MANUAL 

Desta maneira, é fundamental deixar claro aos 

envolvidos o que a empresa espera, assim ficará 

bem mais fácil criar indicadores de 

desempenho, para avaliar o dia – a – dia das 

tarefas definidas para a equipe.  

Informação é poder, e isso se aplica muito na 

hora de cobrar os resultados esperados. 

Geralmente em toda empresa temos 

profissionais excelentes e ruins, a intenção é 

equiparar toda a equipe, para que a 

performance coletiva sobressaia de forma 

homogênia elevando a produtividade da frota 

de transporte e logística da empresa.  

Capítulo 3 
Transformar  

Informações em  

Resultados  
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MANUAL 

O sucesso da sua operação logística e da 

empresa, passará por uma boa análise de 

resultados. É nessa fase que você irá 

mensurar o resultado de todo o 

planejamento, definindo os erros e acertos 

da operação ao longo do tempo. Essa análise 

poderá ser feita diariamente, semanalmente, 

quinzenalmente e mensalmente, isso porque, 

caso haja algum problema ou imprevisto na 

execução do planejamento a empresa terá 

tempo para corrigir possíveis falhas e não 

comprometer todo o planejamento, e o 

resultado obtido será para mostrar a empresa 

onde a mesma deverá investir ou não investir 

seus esforços financeiros e humanos.  

Capítulo 4 
Análise de  

Resultados  
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MANUAL 

Existem várias formas de se mensurar ações  

provenientes da fase de planejamento, como 

planilhas de excel, sistemas de gestão e 

documentação impressa, esse controle é 

fundamental para direcionar as ações futuras da 

empresa, além de fornecer informações que 

serão arquivadas e futuramente usadas para 

definir prováveis tomadas de decisões e 

também se tornam fonte de pesquisas com 

estudo de casos reais de ações que deram certo 

ou errado.  

 

Capítulo 4  
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CONCLUSÃO: 

Sua empresa será capaz de 
assumir novos desafios e 
sair na frente dos seus 
concorrentes  

TrackMaker é simplesmente um dos 
melhores sistemas de gestão de 
frotas e logística do Brasil. 
Fabricado em Belo Horizonte, o 
equipamento atende a todo o Brasil.  

E ajuda a empresas a se modernizar e 
crescer gradativamente, aumentando a 
rentabilidade da empresa, apenas com 
a redução de custos, que o sistema 
proporciona. Pois leva a empresa 
informações altamente relevantes.   

Hoje em dia no 
mercado não há 
espaço para 
amadorismos 

É necessário se 
profissionalizar a 
cada dia, só assim  

E você o que tem feito 
para gerir as informações 
da sua empresa? 
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Entre em contato e viva uma nova 
experiência em gestão logística de 

frota da sua empresa.  

Welerson Faria  
Especialista em Gerenciamento de Logística e Transporte 

Telefone: 31 3643-0878 
E-mail: mkt@geostudio.com.br 
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