
para Gerenciamento 
de Motoristas

5 DICAS
O sucesso do seu negócio depende do sucesso de seus motoristas na estrada. 
Afinal, eles são a face visível da empresa para seus clientes todos os dias. A seguir, cinco 
dicas para gerenciar melhor seus motoristas — ajudando-os a serem mais produtivos, 
aprimorando o atendimento ao cliente e melhorando a eficiência geral de sua frota.

© 2017 Omnitracs, LLC. Todos os direitos reservados. Omnitracs é uma marca comercial da Omnitracs, LLC.   (04/17)

Para saber mais sobre as  
ferramentas que a Omnitracs 
oferece, acesse www.omnitracs.com.

Quantas vezes na semana você acha que seus motoristas estão se 
desviando do trajeto da rota? E quanto a fazer paradas não planejadas, 
não cumprir janelas de tempo de clientes ou excesso de velocidade? Sem 
acompanhar o que realmente ocorreu, você não tem como comprovar e 
corrigir maus hábitos de condução e possíveis problemas de atendimento 
ao cliente — ou ter as informações necessárias para economizar tempo, 
dinheiro e quilômetros extras.

MONITORAMENTO DE EXCEÇÕES 2

Quando um cliente deseja atualização sobre o ETA (horário estimado de 
chegada) de uma entrega, o que você faz? Provavelmente liga para o 
motorista para obter detalhes, o que diminui a produtividade do motorista 
— tudo para manter um bom atendimento ao cliente. Lembre-se, cada 
ligação feita para um motorista é perda de tempo e dinheiro. Com a 
expedição móvel da Omnitracs, os dados de GPS das localizações reais 
são atualizados uma vez por minuto (ante o padrão do setor de uma vez 
a cada 15 minutos). Saber a localização em tempo real de seus veículos 
possibilita um atendimento proativo a clientes importantes. Se o motorista 
estiver atrasado, você conseguirá ligar rapidamente para o cliente a fim 
de avisá-lo. Ou, você pode configurar notificações para que os clientes 
recebam mensagens de texto ou e-mails sobre o status de suas ordens.
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Quando motoristas usam dispositivos móveis dentro e fora dos veículos, 
você pode ajudá-los a serem mais produtivos e melhores em seus trabalhos. 
Recibo de entrega e captura de assinaturas podem ser tarefas obrigatórias 
usando um dispositivo móvel para o motorista concluir uma parada. Os 
motoristas podem até marcar produtos como em excesso, em falta ou 
danificados. Por exemplo, se uma caixa de cerveja se danificar, é possível 
criar uma tarefa para criar notas com imagens quando isso ocorrer. As 
tarefas dos motoristas são úteis ao coletar ou entregar produtos que 
precisam de cuidado especial. Por exemplo, se estiver entregando oxigênio, 
é bom assegurar que ele seja preparado corretamente. Um formulário 
móvel pode ser criado para que o motorista saiba como registrar a pressão 
dos tanques e outros detalhes importantes da entrega em cada cliente. 

MOTORISTAS COM UM DISPOSITIVO MÓVEL
4

Muitos de seus motoristas têm “conhecimento tribal” sobre seus clientes. 
Os clientes provavelmente adoram que seu motorista regular saiba com 
quem conversar quando chegar na parada, como descarregar o produto 
e qual doca de carga usar. Mas você mantém esse nível de atendimento 
ao cliente quando motoristas substitutos são usados? A expedição móvel 
pode lhe ajudar com isso de várias maneiras. Por exemplo, motoristas com 
dispositivos móveis podem revisar tarefas no dispositivo quando chegarem 
nas paradas. Todo esse conhecimento sobre um cliente pode ser carregado 
em um sistema com antecedência. Além disso, comentários de localização 
podem ser lidos em voz alta para o motorista quando ele se aproximar ou 
chegar em uma parada, compartilhando esse “conhecimento tribal” para 
oferecer uma experiência de atendimento ao cliente consistente.

PREPARO E TREINAMENTO DE MOTORISTAS 
SUBSTITUTOS PARA O SUCESSO
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UMA DICA
Gerenciar motoristas é mais fácil quando 
você pode oferecer a eles as ferramentas 

necessárias para o sucesso.

Muitas vezes, roteirizadores criam cuidadosamente um plano para os 
motoristas e presumem que ele será seguido, mas não sabem como 
o plano foi executado. Com expedição e acompanhamento, você tem 
visibilidade total do que está acontecendo na estrada. Quando os 
roteirizadores planejam uma rota de oito horas e um motorista leva nove 
horas e meia para concluí-la, tempo, quilômetros e possíveis horas extras 
desnecessários estão sendo agregados. 

MONITORAMENTO DE DADOS PLANEJADOS X REAIS1


