
TORNE-SE UM , NUMA ATIVIDADE 
DE GRANDE DEMANDA EM TODO O PAÍS!

ESTE É MOMENTO DE REPENSAR SUA GESTÃO!



Curso único no País, com o 
Professor Paulo Rago, 
Consultor Sênior, com 

mais de 34 anos de 
vivência em logística.

Aborda a Gestão de 
Frotas completa - Gestão 

de Transportes, 
Manutenção, Operacional 

e Renovação de Frotas.

32 aulas em 18 horas, em 
aulas Online EAD e Online 
Ao Vivo, com acesso no ato 
da matrícula. 60 dias para 

assistir e rever as aulas,



Este curso é 
PARA:

e DEMAIS PROFISSIONAIS envolvidos com a gestão, operação e 
manutenção de frotas de veículos rodoviários de QUALQUER 

ORGANIZAÇÃO , pública ou privada.

• Transportadoras de Cargas e Passageiros
• Prefeituras e Câmaras Municipais
• Guarda Municipal e Transporte Escolar
• Polícias Militar e Civil e Secretarias de Estado

• Transporte de Valores, Correios e Courrier
• Cooperativas Agrícolas, Usinas de Açúcar e Álcool
• Mineradoras
• Empresas Atacadistas e Redes de Lojas



Aborda a
de forma 
especialmente em suas 4 áreas essenciais:

Gestão de Transportes
Manutenção
Operacional
Renovação da Frota

Com o uso de estratégias que possibilitam a
efetiva compreensão da gestão,

é o curso que vai lhe 
transformar em um 

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.



1 - GESTÃO DE TRANSPORTES:
• Conceito geral de transporte

• O papel do transporte hoje

• Planejamento da utilização da frota de veículos

• Tipos de controles para uma boa gestão

2 - MANUTENÇÃO:
• Manutenção Preventiva

• Manutenção Corretiva

• Reforma Geral

• Manutenção própria x terceirizada

• Dimensionamento de oficinas: estrutura e mão 
de obra

• Controle dos Serviços de Manutenção

• Custos operacionais de oficina

3 – CUSTOS E CONTROLES DA FROTA
• 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

O que você 

Para uma 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.



4 - GESTÃO OPERACIONAL DA FROTA
• 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

6 - IMPORTANTE!
- Exercícios práticos

- Estudos de caso

- Indicadores de desempenho na operação 
e manutenção

5 – RENOVAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
• Por que renovar?

• Dificuldades na Renovação de Frotas

• Análises mercadológicas, operacionais e 
técnicas

• Modelo matemático de cálculo de renovação

• Formas de financiamento.

Checklist operacional e modelos de controle 
e gestão e planilhas Excel usadas durante as 
práticas serão disponibilizadas para os alunos.

O que você 



16 HORAS-AULA
para você aprender DE FATO,
estudando com o conforto e a 
segurança de sua casa ou do escritório, 
por videoconferência na plataforma 
Zoom, a mais usada pelas maiores 
empresas e Universidades do mundo.

PRÁTICA COM EXERCÍCIOS
para você adaptar o conteúdo das aulas 
ao seu negócio. O curso lhe ensinará o 
que fazer, como deve ser feito, e 
principalmente, como aplicar o 
conhecimento em sua atividade.

SEU ATUAL CONHECIMENTO
não importa o nível de seu 
conhecimento e de sua atual gestão. A 
metodologia do curso foi desenvolvida a 
partir de métodos práticos que podem 
ser adaptados a qualquer segmento de 
mercado ou perfil de gestão.

O QUE ESTE

SUPORTE E APOIO AO ALUNO
Durante o prazo de 60 dias após o curso, o 
Professor estará à disposição do aluno, via 
e-mail ou Grupo do WhatsApp, para 
esclarecimentos de dúvidas quanto ao 
entendimento e aplicação do conteúdo 
do curso.



MATERIAL DIDÁTICO
Devido à falta de literatura sobre o tema, 
foi desenvolvido um farto material 
didático digital, cuja finalidade principal é 
ser o material de consulta durante e após 
o curso. Você receberá apostila, planilhas 
Excel e Checklists de atividades.

CERTIFICADO
Após a conclusão do curso  e avaliação 
final o aluno receberá o Certificado 
emitido pela Educ.log e CETEAL com 
duração de 18 horas.

Em qualquer Organização, 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 a formação da frota de veículos.

SEUS RESULTADOS
Tudo será feito para que você saia deste curso pronto para 
alcançar os melhores resultados em suas ações para reduzir 
custos e otimizar os resultados de sua frota.



Conheça o
Professor 

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 35 anos em Logística com experiências, inclusive 
internacionais, em posições executivas, com a criação e 
desenvolvimento de operações logísticas e de transportes em 
empresas como Souza Cruz S/A e Cia. Ultragaz S/A (Grupo Ultra), 
dentre outras.

Consultor empresarial para diversas empresas no Brasil em vários 
segmentos (empresas de transportes, indústrias, empresas 
públicas e operadores logísticos).



Conheça o
Professor 

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, Escola de 
E-Commerce, Metodista, UFMG, EDUCC/IPT/USP, FEI, MBA FIA, Mackenzie, FIEPE, 
Setcesp, Supercia, Aduaneiras, CIESP, SETCEMG, Consultre, ESAF dentre outras, 
além de inúmeras atividades in company para diversas empresas dos ramos de 
serviços e indústria.

Ministra cursos desde 2001, já tendo capacitado mais de 32.000 alunos. É Ex-
Diretor da Associação Brasileira de Logística e autor de vários artigos técnicos para 
revistas e jornais da área.



https://api.whatsapp.com/send?phone=5527988059668&text=Ol%C3%A1%2C%20Adilson...%20Preciso%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Curso%20O%20Incorporador%20Estrategista.


HOJE você terá acesso a tudo por

INSCREVA-SE AGORA!ONLINE AO VIVO

*Desconto para Grupos e Entidades Parceiras.

https://form.jotform.com/230085769584670


Ainda tem dúvidas?

Fale conosco agora!

(27) 98805-9668

(27) 98805-9669

Todos os Direitos Reservados. Educ.eng – Educação Continuada CNPJ 19.534.987/0001-52

https://educ.eadplataforma.com/curso/gestao-de-frotas/
https://educ.eadplataforma.com/curso/gestao-de-frotas/
https://educ.eadplataforma.com/curso/gestao-de-frotas/
https://bit.ly/Fale-conosco-pelo-Wpp
https://bit.ly/Fale-conosco-pelo-Wpp
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