FICHA DE OCUPAÇÃO
EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS
SEGMENTO: COMÉRCIO
OCUPAÇÃO: CONTROLLER DE FROTA (Ocupação não reconhecida)
CBO sinônima: 3423-05 - Encarregado ou coordenador de tráfego rodoviário
SUBORDINAÇÃO: Coordenador, Supervisor de Transporte ou Gerente de Loja.
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 3

FUNÇÕES PRINCIPAIS

PROSPECÇÃO

Administrar e controlar a frota de veículos no
transporte rodoviário de cargas.
Supervisionar atividades de motoristas e auxiliares.

TEMPORAL

Programar e controlar horários e gastos de
viagens.

OUTRAS OCUPAÇÕES

Médio prazo
Assistente de transporte,
Curto prazo

fiscais e de controle operacional.
Inspecionar condições do veículo e da carga.

FUNCIONAIS COM

Longo prazo

Checar e inspecionar documentação de motoristas
e veículos, preenchendo e emitindo documentos

INTER-RELAÇÕES

movimentação e
distribuição de carga e
Técnico em transporte

Médio prazo
Médio prazo

Conhecimentos/Temas de domínio



Compras, relação com fornecedores.



Transportes de carga.



Sistema Informatizado de Gestão de Transporte – TMS.



Análise básica de custo.



Noções de mecânica básica.



Noções de Legislação de Trânsito.

Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos



Ampliação das exigências quanto à eficiência dos processos logísticos.



Substanciais avanços tecnológicos na gestão de transporte.



Inovações tecnológicas voltadas ao tráfego de veículos: Global Positioning System
(GPS), e Truck Stop.
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Infraestrutura para o desenvolvimento das funções



Softwares de intralogística e transporte.

Novas demandas do mundo do trabalho, que implicam incremento na formação
profissional



O nível de informatização da área exige que os profissionais tenham amplo domínio de
ferramentas tecnológicas, principalmente de sistemas de informação, gestão de dados,
legislação de trânsito, gestão de pessoas e análise básica de custos.

Considerações sobre a ocupação
O Controller de frota foi indicado pelo fórum como sendo uma ocupação não pertinente ao
comércio. Geralmente, o controle da frota está incluído no portfólio de serviços das
empresas de transporte contratadas para realizar a distribuição, sendo terceirizado pelas
empresas do comércio.
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