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Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.

Curso

Prof. Paulo Rago

Como reduzir custos e otimizar os 
resultados de sua frota.

EM SEU ESCRITÓRIO, EM SUA CASA,
ONDE VOCÊ ESTIVER Ato seguro!

23, 24, 25 e 26 de AGOSTO de 2021



O gerenciamento eficaz de transportes e frotas exige conhecimentos, qualificação e atualização 
contínua, para trabalhar com custos cada vez menores, sem comprometer a qualidade do 
resultado final da operação, e consequentemente, a segurança e a satisfação dos operadores, 
do usuário e do cliente.

Qualidade e produtividade formam a base para o aumento da eficiência, também na 
administração de transportes e veículos. Para as empresas, isso levará à rentabilidade e 
competitividade, contribuindo para o seu crescimento sustentável. Para a administração pública, 
implicará em gastos menores, e na manutenção de uma frota de maior vida útil, com amplos 
benefícios para comunidade.

Para essa administração eficiente e eficaz, é imprescindível o estabelecimento de uma estrutura 
organizacional sistêmica de cada unidade da área de transporte, conjugando-as com as suas 
respectivas missões. Grande parte das decisões estratégicas da gestão de uma frota tem como 
pontos de análise, a problemática do controle e redução dos custos operacionais dos veículos, os 
sistemas de manutenção, bem como o Planejamento e formação da frota de veículos de uma 
Organização

O CURSO

Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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Mais de 100 Edições com mais de 2.500 alunos formados em todo o País.

Instrutor com elevada competência e vivência em consultoria em empresas 
media e grande portes.

Valioso material didático para uso durante e após o curso.

Diferenciais deste treinamento

Suporte por 60 dias através de e-mail ou WhatsApp, para esclarecer dúvida 
quando da aplicação do conteúdo ministrado.

Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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OBJETIVOS - O QUE ESPERAR DESTE CURSO

A QUEM SE DESTINA

▪ Capacitar o profissional a entender, planejar e operacionalizar toda a sistemática gestão de frota de
transportes de uma empresa quer seja embarcadora ou prestadora de serviços;

▪ Entender as necessidades de gerenciamento de custos e melhoria de performance nas atividades
operacionais;

▪ Propiciar a correta análise dos diferentes cenários para tomada de decisão empresarial quanto a
utilização;

▪ Identificar e criar ferramentas para uma gestão eficiente, atendendo as necessidades empresariais.

Gerentes, supervisores, encarregados e demais profissionais envolvidos com a gestão, operação e
manutenção de frotas de veículos rodoviários.

Todas as organizações públicas e privadas que possuem frotas próprias ou terceirizadas.

SEGMENTOS

Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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PROGRAMA - PRINCIPAIS TÓPICOS

1. Gestão Estratégica da Manutenção
2. Visão Atual do Processo de Manutenção de Frotas;
3. Qualidade na Manutenção.
4. Sistemas de Manutenção:

- Manutenção Operativa;
- Manutenção Preventiva;
- Manutenção Corretiva;
- Reforma Geral;
- Manutenção própria x terceirizada;
- Dimensionamento de oficinas;
- Controle dos Serviços de Manutenção;
- Custos operacionais de oficina.

5. Custos Operacionais de Veículos:
- Classificação dos Custos;
- Custos Fixos: conceito e metodologia de cálculo;
- Custos Variáveis: conceito e metodologia de cálculo;
- Fatores que influem nos custos operacionais;
- Montagem de um Plano de custos operacionais;
- Planejamento e gestão dos custos operacionais;

6. Planejamento e gestão da frota de veículos;
- Dimensionamento e a correta utilização da frota –

ajuste operacional;
- Avaliação da Condição Técnica do Veículo;
- Avaliação técnica de veículos: escolha correta dos

equipamentos;
- Controle de componentes – principais insumos;
- Fatores que Influem na Vida Útil dos veículos;
- Vida útil econômica;
- Frota própria x frota terceirizada

7. Renovação de Frota:
- Por que renovar?
- Dificuldades na Renovação de Frotas;
- Análises mercadológicas, operacionais e técnicas;
- Modelo matemático de cálculo de renovação;
- Formas de financiamento.

8. Checklist operacional e modelos de controle e gestão;
9. Formas de financiamento;
10. Exercícios práticos;
11. Estudos de caso.

Notas: 
a) Todas as planilhas trabalhadas no curso serão disponibilizadas para os alunos. 
b) É necessária a utilização de calculadora durante todo o treinamento.
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Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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INSTRUTOR

PROF. PAULO SÉRGIO FERREIRA RAGO

Criou o 1º treinamento DO BRASIL de "Como vender fretes no TRC" e “Como vender fretes pelo

telefone no TRC”. Desenvolveu e ministra diversos programas de treinamento (mais de 40 disciplinas) em

Logística, Gestão de Frotas, Distribuição, Vendas, Compras, Transportes, Supply Chain, Comércio Exterior,

Liderança e Gestão empresarial dentre outros.

Palestrante e professor convidado dos temas "Logística", "Transportes", "Supply Chain" e correlatos em

Universidades e instituições como: FGV Brasília, Metodista, UFMG, EDUCC/IPT/USP, FEI, MBA FIA, Mackenzie,

FIEPE, Setcesp, Supercia, Aduaneiras, CIESP, SETCEMG, ESAF dentre outras, além de inúmeras atividades

"IN COMPANY" para diversas empresas dos ramos de serviços e indústria. É Ex-Diretor da Associação

Brasileira de Logística e autor de vários artigos para revistas e jornais da área.

Diretor do Ceteal - Centro de Estudos Técnicos e Avançados em

Logística. Bacharel em Administração de Empresas com ênfase em Comércio

Exterior, com especialização em Logística de Transportes e Empresarial e MBA

em Gestão Empresarial pela FGV. Atua há mais de 33 anos em Logística com

experiências, inclusive internacionais, em posições executivas, com a criação e

desenvolvimento de operações logísticas em empresas como Souza Cruz S/A e

Cia. Ultragaz S/A (Grupo Ultra), dentre outras.

É Consultor empresarial Sênior para diversas empresas no Brasil em vários

segmentos (empresas de transportes, indústrias, empresas públicas e

operadores logísticos).



Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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ONLINE VIA VIDEOCONFERÊNCIA | Professor e alunos ao vivo

AGENDA

Vagas limitadas

23, 24, 25 e 26 de AGOSTO de 2021, 2ª a 5ª-feira

Horários: de 08:30 às 12:30 horas.
Duração: 16 horas-aula.

EM SEU ESCRITÓRIO, EM SUA CASA,

ONDE VOCÊ ESTIVER

A videoconferência recria à distância as condições de um curso presencial. Com transmissão pela 

internet e tecnologia de ponta, permite Professor e alunos interagirem entre si, vendo, ouvindo e 

falando, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências, tudo ao vivo e em tempo real. 

Recursos audiovisuais e dinâmicas apoiam a abordagem do conteúdo auxiliando no processo ensino-

aprendizagem.



Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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A VIDEOCONFERÊNCIA

NOSSA PLATAFORMA DE 
VIDEOCONFERÊNCIA 
A mais utilizada pelas maiores 
Empresas e Universidades do mundo.

A videoconferência recria à distância as condições de um curso presencial. Com transmissão 

pela internet e tecnologia de ponta, permite Professor e alunos interagirem entre si, vendo, 

ouvindo e falando, esclarecendo dúvidas e compartilhando experiências, tudo ao vivo e em tempo 

real. Recursos audiovisuais e dinâmicas apoiam a abordagem do conteúdo auxiliando no processo 

ensino-aprendizagem.

Pré-requisitos para as aulas via videoconferência:

1. Computador: notebook ou desktop.

2. Webcam embutida ou externa.

3. Microfone e saída de áudio, embutidos ou externos, preferencialmente um 

headset (fone de ouvido) para melhorar a qualidade da recepção de áudio.

4. Conexão com a internet estável.

5. Aplicativo do Pacote Office instalados.

6. Aplicativo para leitura de arquivos em PDF.

Ato seguro!

Não conhece? Convidamos você para conhecer nossa Plataforma de Videoconferência e ver como ela 

coloca o Professor dentro de sua casa ou escritório. Contate-nos e peça a chave para você entrar em nossa 

Sala de Aula. Gastará apenas 5 minutos.



INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO

• Material didático em meio eletrônico para uso durante e após o curso, suprindo a falta de literatura sobre o tema.
• Certificado: emitido pela Educ.eng e pelo Instrutor.
• Acompanhamento pós-curso: suporte via e-mail ou WhatsApp durante 60 dias, para esclarecimento de dúvidas dos alunos na 

aplicação do conteúdo ministrado. 

Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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INVESTIMENTO

VALOR DA INSCRIÇÃO – POR PARTICIPANTE:

R$ 1.250,00 R$ 1.050,00 para profissionais inscritos ou associados de Entidades Parceiras – consulte.

R$ 1.350,00 R$ 1.170,00 para demais profissionais.

FORMA DE PAGAMENTO:

1. À vista: PIX ou boleto bancário.
2. A prazo: em até 12 vezes de R$ 105,42, com cartão de crédito. Veja abaixo a tabela com simulação de valores das

parcelas.

DESCONTOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Descontos para: 2 pessoas - 5%; 3 pessoas ou mais - 10%.

CURSO IN COMPANY, EXCLUSIVO PARA SUA ORGANIZAÇÃO

Consulte!



INSCREVA-SE JÁ!

Faça já sua inscrição e garanta seu desconto por antecipação! 

AINDA TEM DÚVIDAS?

Fale com o Coordenador do curso. Ele lhe dará as informações que você 
precisa para decidir. Mande uma mensagem e ele lhe retornará.

WhatsApp (27) 9-8805-9668

Clique aqui e 

INSCREVA-SE!

Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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https://form.jotformz.com/82755443084663
https://form.jotformz.com/82755443084663


(11) 2626 1674 | (48) 3181 0275 | (51) 2626-5745

educ@educ.eng.br

WhatsApp: (27) 9-8805-9668

MAIS INFORMAÇÕES

Sua frota com menor custo e maior eficiência.
Este é o momento de repensar sua Gestão.
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