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1. Identificação 
 

Cargo: Coordenador de Frota  

Diretoria: Operações Área: Transportadora 

Unidade: Vitorino - PR 

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela coordenação das atividades desenvolvidas na área de transporte, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Receber o check list de necessidade de manutenção do veículo que o motorista preencheu durante a 

viajem e identificar a necessidade de manutenção dos veículos; 

 Levar o veículo para realizar os reparos necessários e realizar o acompanhamento dos serviços; 

 Realizar a manobra quando necessário deslocar o veículo para o fornecedor; 

 Fazer a negociação de peças e serviços com os fornecedores; 

 Identificar danos causados no veículo pelo motorista; 

 Analisar se os reparos dos danos causados pelo motorista serão descontados e se serão advertidos; 

 Auxílio na negociação e compra de combustível para o posto interno; 

 Fazer a negociação e compra de peças para o almoxarifado; 

 Fazer a negociação e compra de pneus para a frota própria; 

 Fazer o controle do estoque de pneus e a baixa; 

 Acompanhar temperatura de cargas no rastreador; 

 Coordenar o envio de caminhões para ingressar na aduana; 
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 Controlar a manutenção preventiva dos veículos; 

 Analisar as médias de consumo de combustível e identificar as principais causas quando a média está 

em  desacordo; 

 Criar plano de ação para a melhoria das médias de consumo de combustível; 

 Programar o pagamento dos postos de combustíveis do exterior; 

 Solicitar a factura para pagamento dos postos de combustíveis do exterior; 

 Conferir e analisar as faturas de cobrança dos postos de combustíveis brasileiros e autorizar 

pagamento; 

 Analisar os postos de combustível conveniados e identificar a necessidade de contratação de novos 

convênios; 

 Fazer a negociação com postos de combustíveis; 

 Contratação de guincho quando da necessidade de retirada de veículo na estrada e/ou em caso de 

sinistro; 

 Validação dos prêmios de média de consumo para pagamento aos motoristas; 

 Orientar os motoristas com relação à temperatura de cargas, manuseio do equipamento de 

rastreamento e funcionalidades do veículo; 

 Treinar os novos motoristas no manuseio da máquina; 

 Realizar o teste prático com os candidatos para vaga de motorista avaliando a forma de condução; 

 Contratar prestador de serviços para solucionar os problemas do veículo que acontecem durante a 

viagem; 

 Analisar e autorizar a liberação de adiantamento para motoristas em postos de combustível da 

Argentina ou Brasil; 

 Programar a folga dos motoristas de acordo com a manutenção do veículo; 

 Atendimento de motoristas para soluções de problemas diversos e suporte às demais rotinas da 

viagem; 

 Acompanhar o desempenho e as atividades da equipe; 
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 Agendar manutenção de veículos na concessionária e na autorizada do rastreador; 

 Realizar o desengate dos veículos quando necessário para realizar determinadas manutenções; 

 Analisar e validar as despesas dos motoristas referente à frota; 

 Controlar a troca de veículos por motorista de acordo com o tempo de casa x modelo do veículo; 

 Realizar a troca da documentação quando houver troca de conjunto (cavalo/carreta); 

 Programar a substituição de motoristas em férias; 

 Envio de comandos no rastreador para os veículos quando necessário; 

 Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

 Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

 Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós-Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós-Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Intermediário de Inglês 
para leitura, escrita e 
conversação 

Informática: 
Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Conhecimento 
Intermediário do 
Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Domínio na gestão de 
manutenção de frotas, 
custos de manutenção, 
veículos transporte de 
cargas, negociação 

Domínio na gestão de 
manutenção de frotas, 
custos de manutenção, 
veículos transporte de 
cargas, negociação 

Domínio na gestão de 
manutenção de frotas, 
custos de manutenção, 
veículos transporte de 
cargas, negociação 
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com fornecedores, 
rotas realizadas pela 
frota, legislação de 
transporte, 
funcionamento do 
equipamento de frio da 
carreta, condução 
defensiva e econômica. 
Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe.  

com fornecedores, 
rotas realizadas pela 
frota, legislação de 
transporte, 
funcionamento do 
equipamento de frio da 
carreta, condução 
defensiva e econômica. 
Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe.  

com fornecedores, 
rotas realizadas pela 
frota, legislação de 
transporte, 
funcionamento do 
equipamento de frio da 
carreta, condução 
defensiva e econômica. 
Conhecimentos em 

SSMA, gestão e 

liderança de equipe.  

Competências 

Comportamentais:  

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados 

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados; 

Delegação; 
Negociação; 
Análise Crítica; 
Comunicação 
Assertiva; 
Foco em Resultados; 
Inovação; 

Competências Organizacionais  

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 

Comunicação 
Assertiva  
Foco em resultados 
Flexibilidade  
Resiliência 
Organização 
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