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LKQ fornece peças alternativas e especializadas para reparo e acessórios de automóveis e outros veículos. É uma distribuidora e 
comerciante líder de equipamentos e acessórios de pós-venda especializados na América do Norte, o maior distribuidor de peças 
mecânicas e alternativas de colisão no Reino Unido e o maior distribuidor de peças mecânicas na Holanda. 

Cumprindo a Promessa de Entrega em Um Dia Útil 
 
Na operação norte americana da empresa, havia uma oportunidade para melhorar eficiências e o atendimento ao cliente ao 
implementar um processo de otimização de rotas que usa algoritmos de máquina para complementar decisões e compromissos 
humanos enquanto mantém as preferências específicas dos clientes para fornecer uma solução de rotas oportuna e eficiente — este 
é o motivo: Com mais de 400 locais de pós-venda e recuperação em todos os EUA e Canadá, o objetivo da LKQ é fornecer aos seus 
clientes as peças especializadas de que precisam em um dia útil. 

Historicamente, a LKQ dependia muito de seu sistema ERP (planejamento  
de recursos empresariais). Os clientes ligavam e a equipe de vendas  
recebia as ordens dos clientes e inseria as informações no ERP. 
No momento da expedição, a LKQ puxava as ordens e imprimia 
a rota para o motorista.

Remoção do Fardo dos Motoristas 
 
Os motoristas geralmente faziam a mesma rota todos os dias, o que 
permitiu que eles conhecessem os clientes. No entanto, os motoristas  
também eram responsáveis por determinar a melhor forma de chegar  
a cada parada. Isso repassava o fardo da otimização de rotas nos  
motoristas e também significava que havia falta de visibilidade  
no processo. 

Algumas rotas eram locais — em um raio de 10 a 15 milhas (16 a 24 km) —  enquanto outras faziam o motorista pegar estrada 
por mais de uma hora antes de chegar no raio de entrega. Todos esses fatores estavam aumentando o tempo que os motoristas 
passavam na estrada — o que, por sua vez, aumentava o custo da entrega. 

“Sabíamos que se implementássemos um software de otimização de rotas, poderíamos reduzir custos e tempos ajudando nossos 
motoristas a concluírem as rotas com mais rapidez e eficiência”, disse Allan Hicks, gerente de projetos.
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as rotas com mais rapidez e eficiência.”
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Colocação do Roadnet Anywhere® em Teste 
 
Após determinar que uma ferramenta de planejamento de rotas geraria a visibilidade e a eficiência necessárias, 
a LKQ identificou o Omnitracs Roadnet Anywhere® como a solução certa para a tarefa. Hicks foi encarregado de 
fazer a solução funcionar para os armazéns e motoristas da empresa, mas não foi muito fácil. 

A LKQ enfrentou vários desafios exclusivos com sua logística e 
infraestrutura. O primeiro obstáculo foi a frequência em que ordens 
estavam sendo efetuadas. “Temos ordens que chegam cinco 
minutos antes do horário de saída de um caminhão da doca”, 
afirmou Hicks. “Estávamos lidando ordens em tempo real e tendo 
que garantir que elas eram contabilizadas.”

Hicks também explicou as dificuldades que surgiam devido às 
distintas linhas de negócios da LKQ. A empresa tem um negócio 
de pós-venda e um negócio de recuperação, e ambos são duas 
pessoas jurídicas completamente diferentes que foram compradas 
pela LKQ em momentos diferentes e depois combinadas.

“As peças são diferentes com um conjunto separado de números de série e os dois sistemas não se integram bem 
um ao outro”, relatou Hicks. “Foi uma implementação desafiadora para a nossa equipe e a Omnitracs, mas eles 
certamente se superaram para enfrentar esses desafios. E, por fim, permanecemos com a Omnitracs. Ela cumpriu o 
prometido e gerou resultados.”

Mais Eficiência com o Passar do Tempo
 
Quando a LKQ implementou o Roadnet Anywhere®, identificou imediatamente rotas que não estavam sendo 
executadas de forma eficiente. Por exemplo, alguns motoristas estavam fazendo a viagem no sentido anti-horário, 
em vez de no sentido horário.

“O Roadnet nos deu melhores instruções e planos de rotas”, disse Hicks. “Todos usam o sistema diariamente — 
agora ele faz parte da nossa rotina. O Roadnet está definitivamente integrado ao nosso processo.”

Hoje, antes de os motoristas começarem seus dias, o ERP da empresa conecta-se diretamente ao Roadnet para 
desenvolver uma rota eficiente para cada motorista, o que pode ser impressa ou entregue eletronicamente via Roadnet 
Mobile. O motorista sabe aonde ir e como chegar lá de forma rápida, e a LKQ sabe onde seus motoristas estão.

Utilização de Análises para Cortar Gastos
 
A empresa também tem informações sobre melhoria de desempenho e economia de combustível. Embora 
algumas regiões permaneceram relativamente consistentes, uma das regiões da LKQ teve uma economia de 9% no 
custo por rota no primeiro trimestre de 2017. 

Ainda há algumas ineficiências que a empresa está tentando 
melhorar. Com ajuda do Roadnet Anywhere®, a LKQ pretende 
implementar a roteirização dinâmica para obter um custo por 
rota ainda melhor. Ela também continua a operar duas linhas de 
negócios e está trabalhando para uni-las cada vez mais em uma 
solução de software para combinar todas as rotas. Vinte e cinco 
por cento das rotas da LKQ estão combinadas hoje em uma 
razão maior do que 80-20. Na verdade, o Roadnet Anywhere 
ajudou a combinar as rotas mais do que estavam antes da 
implementação. Hicks está confiante de que chegarão a 100% de 
integração para combinar peças de recuperação e de pós-venda 
nas mesmas rotas para implementar um sistema de roteirização 
por zonas ou de vendas para ter ainda mais eficiência.

“E, por fim, permanecemos 
com a Omnitracs.  
Ela cumpriu o prometido  
e gerou resultados.”

“O Roadnet nos deu melhores 
instruções e planos de rotas”, 
disse Hicks. “Todos usam o sistema 
diariamente — agora ele faz parte 
da nossa rotina. O Roadnet está 
definitivamente integrado ao 
nosso processo.”
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O Omnitracs Alliance Program facilita a integração das soluções da Omnitracs com outras empresas líderes de 
mercado que fornecem tecnologias e serviços complementares. Esse programa aborda o poder da integração 
para atender melhor às necessidades de nossos clientes compartilhados.

Oferecemos os Omnitracs Professional Services a todos os tamanhos de frota para lhe ajudar a utilizar nossos 
aplicativos e os aplicativos de nossos parceiros da forma mais eficiente. Nossos serviços de avaliação, integração, 
desenvolvimento e programação personalizados, treinamento, inteligência de negócios e modelagem preditiva 
geram soluções práticas. Essas informações críticas aumentam sua produtividade e eficiência, para que você 
possa expandir e diferenciar seu negócio.

O Omnitracs Services Portal fornece acesso a um pacote de aplicativos de gerenciamento de frota com base na 
Web, incluindo mapeamento por satélite. Os dados do Services Portal podem ser integrados aos seus sistemas 
empresariais existentes.

Obtendo Mais de seu Investimento em Tecnologia

Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LLC é uma empresa global pioneira em soluções para caminhões para todos os modelos de 
negócios. Os mais de 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de software como serviço para ajudar 
mais de 12.000 clientes a gerenciar quase 1,1 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.

Saiba como é possível utilizar nossos  
aplicativos, plataformas e serviços para  
reduzir custos, aumentar a rentabilidade  
e manter-se competitivo.  
Acesse www.omnitracs.com e deixe-nos mostrar  
como você pode economizar tempo e dinheiro.
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