
  
 

 

Gestão de Frota de Veículos 

Logística de manutenção, custos operacionais, planejamento e formação de frota 

 

Apresentação 

Conhecer uma visão diferenciada das atividades de Operação, Manutenção e 
Planejamento e Controle de Frota de Veículos visando minimizar custos e otimizar 
recursos materiais e humanos de transportes. Através de uma abordagem prática e 
simples, o curso mostra, passo a passo, como calcular os custos operacionais de frota 
e como diminuí-los pelo uso analítico dos indicadores gerenciais de operação, 
manutenção e de controle de frota, associando os eventos teóricos aos eventos 
práticos dos aplicativos. 

  

Público-alvo 

Gerentes, Supervisores e demais profissionais ligados à área de Logística e 
transportes de empresas públicas e privadas. 

Programa 

Manutenção de frota no transporte: 

 Objetivos de um plano de manutenção; 

 Sistemas de manutenção; 

 Manutenção terceirizada – aspectos relevantes; 

 Manutenção própria – aspectos relevantes; 

 Administração da manutenção; 

 Sistemas de controle dos serviços de manutenção; 

 Classificação dos custos de oficina; 

 Montagem de um sistema de custos de oficina; 

 Método de cálculo do custo homem-hora da oficina; 

 Dimensionamento do pessoal operacional de oficina própria. 



  
 

 

  

Análise dos custos operacionais de veículos: 

 Método de cálculo para custos fixos; 

 Método de cálculos para custos variáveis; 

 Administração dos custos operacionais; 

 Elaboração de planilhas para cálculo de custos operacionais. 

  

Administração de frotas no transporte: 

 Política de renovação de frota; 

 Aspectos teóricos e conceituais; 

 Modelo de avaliação da condição técnica dos veículos; 

 Aplicação prática do modelo; 

 Dimensionamento de frota; 

 Adequação de frota. 

Instrutor 

 

Piero Di Sora 

Instrutor e consultor de empresas públicas e privadas de pequeno, médio e grande 
porte nacionais e multinacionais; Especialista em treinamento gerencial na área 
de transportes.Ministrou mais de trezentos cursos de Gerência de Transportes e 
Administração de Frota de Veículos; Experiência de mais de 40 anos na área de 
transportes. Técnico em máquinas e motores pela Escola Técnica Federal de São 
Paulo; Engenheiro industrial mecânico de produção pela Faculdade de Engenharia 
Industrial da Pontifícia Universidade Católica (PUC). Coordenou durante 06 anos 
o comitê de transportes da Eletrobrás; Foi por mais de 25 anos superintendente de 
transportes e de serviços gerais da Eletropaulo Eletricidade de São Paulo S/A, com 



  
 

 

uma das maiores frotas de veículos da América Latina; Responsável pela elaboração 
de artigos técnicos e das Planilhas de Cálculos de Custos Operacionais das revistas 
Transporte Moderno e Technibus. 

 


