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Proprietário da Carbon Express Diz 
que E-logs (registros eletrônicos) são a 
“Melhor Coisa que Aconteceu no Setor 
de Transporte por Caminhões”
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Proprietário da Carbon Express diz que E-logs  
(registros eletrônicos) são “A Melhor Coisa que Aconteceu  
no Setor de Transporte por Caminhões”
Após décadas brigando com regulamentos de horas de serviço e livros de registro em papel como motorista, 
proprietário-operador e proprietário de frota, Steve Rush chegou a uma conclusão: dispositivos de registro eletrônico 
são a melhor coisa que aconteceu no setor de transporte por caminhões.

Rush iniciou sua carreira em 1965 como motorista sindicalizado em uma transportadora de Nova Jersey. Naquela 
época, transportadoras interestaduais recebiam concessões de permissões operacionais para rotas específicas da ICC 
(Comissão de Comércio Interestadual) dos EUA. Ele diz que a conformidade com HOS não era um grande problema em 
seu cronograma de trabalho previsível.

Aconteciam fraudes de registros, “mas não muitas”, ele se recorda. Tudo isso mudou em 1972 quando ele se tornou um 
proprietário-operador no negócio de caminhões-tanque.

“Quanto mais você fraudasse, mas dinheiro ganhava”, afirmou.

Ele fundou a Carbon Express em 1983 durante o início da desregulamentação da ICC. Conforme novas transportadoras 
entravam no mercado, as tarifas abaixaram e ele admite que os motoristas e operadores proprietários de sua empresa 
excediam regularmente os limites de HOS para manterem a empresa em operação.

A cultura de falta de conformidade na Carbon Express continuou até 
2006. Certo dia, o diretor de segurança da frota sediada em Wharton,  
Nova Jersey, foi até o escritório de Rush. Uma associação setorial,  
a National Tank Truck Carriers, tinha convidado o diretor de segurança  
da Carbon para presidir um comitê de segurança. O diretor de  
segurança disse a Rush que não aceitaria, pois ambos 
sabiam que a conformidade com HOS era de fachada.

“Olhei para ele e refleti”, disse Rush e, em seguida, respondeu: 
“Dou a minha palavra. Vamos mudar isso.”

A alteração ocorreu, mas não foi fácil. Gerentes e motoristas 
às vezes ficavam frustrados, ele conta, mas depois de dois anos a 
Carbon Express já tinha uma cultura de conformidade. A gerência  
então decidiu implementar registros eletrônicos. Para facilitar  
a transição, os motoristas fizeram registros eletrônicos junto  
com registros em papel por seis meses.

“Os E-logs (registros eletrônicos) foram 
um catalisador do crescimento e da 
segurança desta empresa.”
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Carbon Express converteu sua frota para cabines estendidas. 
Agora os motoristas passam as noites em hotéis.

Steve Rush, presidente da Carbon Express.
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A Carbon Express utiliza registros eletrônicos de seu fornecedor de computação de bordo Omnitracs há oito anos  
e cresceu de 23 para 49 caminhões durante esse período. Rush credita a tecnologia por forçar a gerência a ser rentável  
e segura.

“Os registros eletrônicos nos fizeram acordar e perceber que estávamos perdendo dinheiro”, ele afirmou. “Não tínhamos 
escolha, ou teríamos de desistir ou aumentar nossas tarifas.”

Em 2015, a Carbon Express teve zero acidente relatável ao DOT com operações que acumularam mais de cinco milhões de 
milhas (oito milhões de quilômetros). A empresa teve apenas um acidente nos últimos quatro anos.

Seus clientes notaram a cultura e a estabilidade. “Eles querem 
saber que quando o Decreto do ELD chegar em 2017 você 
ainda continuará trabalhando”, disse.

Em 2010, a Carbon Express fez outra mudança significativa. 
Para aumentar a capacidade de carga e a receita, ela substituiu 
a frota de cabines leito por cabines estendidas.  
Isso proporcionou à empresa 20% a mais de capacidade do que 
a concorrência que ainda usava cabines-leito, mas gerou o custo 
adicional de quartos de hotel.

“Quando paramos de usar as cabines estendidas, fizemos para 
conquistar mais negócios. No fim das contas, vimos o que 
quartos de hotel proporcionavam aos motoristas.  
Melhora o autorrespeito e a dignidade deles. Se você perguntar 
aos nossos motoristas, a maioria dirá que não trabalharia para 
outra pessoa tendo de dormir na traseira de um caminhão.”

Rush credita aos registros eletrônicos e estadias em hotéis, 
junto com a alta remuneração dos motoristas, uma taxa de 
rotatividade anual de um dígito. Os motoristas “já se tornaram 
especialistas” em saber onde ficar em suas rotas, ele disse.  
Os motoristas da Carbon Express têm um cartão de 
hospedagem corporativo da American Express e fazem suas 
próprias reservas de hotéis.

Os planejadores na Carbon Express usam os dados de 
registros de motoristas em tempo real em seus softwares de 
expedição TMW Suite para corresponder cargas a motoristas 
com cronogramas e padrões de sono consistentes. A Carbon 
também usa os dados para fixação de preços. Ela cobra 
adicionais por agendamentos de entrega após o expediente 
e nos fins de semana, o que pode exigir o ajuste dos 
cronogramas e padrões de sono dos motoristas, afirmou Rush.

“As pessoas desejam uma rotina adequada”, ele disse.

A Carbon paga aos motoristas por hora para cargas com distâncias inferiores a 250 milhas (402 km) e uma taxa por 
milhagem para trajetos maiores. Os motoristas são pagos por todas as coletas e entregas, além de ganharem um bônus 
quando as circunstâncias exigem que eles façam uma redefinição de 34 horas na estrada.

“Mudamos a cultura aqui e este setor precisa mudar sua cultura”, declarou. “Acreditamos piamente que a combinação 
de adotar registros eletrônicos e cumprir as leis, aliada à eliminação de cabines-leito da nossa frota e à oferta de descanso 
noturno em hotéis aos nossos motoristas, tem sido a principal causa de nosso sucesso nas áreas de segurança, baixa 
rotatividade e melhoria da autoestima de nossos motoristas.

A Melhor Coisa que Aconteceu no Setor de Transporte por Caminhões

“Os registros eletrônicos nos fizeram 
acordar e perceber que estávamos 
perdendo dinheiro”, ele afirmou. “Não 
tínhamos escolha, ou teríamos de 
desistir ou aumentar nossas tarifas.”
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A Carbon Express tem reboques de alumínio não isolados para óleos e 
solventes que permitem maximizar cada carga.
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Sobre a Omnitracs, LLC
 
A Omnitracs, LCC é uma empresa pioneira global em soluções de gerenciamento de frotas, roteirização e análise preditiva 
para frotas privadas e de aluguel. Os quase 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de software como 
serviço para ajudar mais de 50.000 clientes de frotas privadas e de aluguel a gerenciar cerca de 1,5 milhão de ativos em mais 
de 70 países. A empresa foi pioneira no uso de telemática veicular comercial há 25 anos e hoje atua como uma potência em 
tecnologias inovadoras e intuitivas.  A Omnitracs transforma o setor de transporte por meio de tecnologia e ideias, com as 
melhores soluções da categoria para serviços de conformidade, segurança, produtividade, telemática e acompanhamento, 
TMSs (sistemas de gerenciamento de transporte), planejamento e entrega, dados e análises e profissionais.

Redigido por Aaron Huff
 
Aaron Huff é o Editor Sênior do Commercial Carrier Journal. A carreira de Huff no setor de transportes começou em uma 
empresa familiar de transportes por caminhão e expandiu-se para o CCJ (Commercial Carrier Journal), onde nos últimos 
14 anos ele se especializou em cobrir as áreas de negócios e tecnologia para os leitores da publicação on-line e impressa, 
além de fazer palestras em eventos do setor. Ganhador de vários prêmios regionais e nacionais, Huff é Bacharel pela 
Universidade Brigham Young e tem um Mestrado pela Universidade de Alabama.
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