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APRESENTAÇÃO
A OPR Sistemas acumula quinze anos de experiência desenvolvendo softwares para controle de atividades 
na área de transportes principalmente a gestão e otimização dos processos de escala de motoristas, 
cobradores, pilotos, ônibus, caminhões, aviões, etc.

Tomando por base o conhecimento adquirido ao longo deste tempo a empresa iniciou o ano de 2016 
colocando em prática o projeto de desenvolver para o transporte rodoviário uma nova versão de seu software 
porém mais completo, eficiente, parametrizado, multi-empresa e com total integração entre seus módulos e 
ao mesmo tempo simples, permitindo fácil assimilação por parte de seus usuários.

O novo produto recebeu o nome de Sistema de Gestão de Transportes ou simplesmente SGT e está em  uso 
por empresa de transporte rodoviário de passageiros.

Características gerais
O SGT é multiusuário, ou seja, permite que um ilimitado número de usuários trabalhem simultaneamente. 

Estes usuários podem também estar em diferentes localidades servidas pela empresa e o banco de dados 
pode estar na rede interna da empresa ou mesmo na chamada nuvem, ou seja, em servidores contratados 
para hospedar o banco de dados, dispensando a empresa da necessidade de investir em infra-estrutura.

Informações relevantes poderão ser acessadas através de aplicativos desenvolvidos para rodar em telefone 
celular.

Acesso ao sistema
Somente usuários autorizados tem acesso ao sistema e seus controles através do uso de username e senha. 
O username determina também os privilégios do usuário dentro de cada tela e um arquivo de log registra 
todos os acessos ao sistema mantendo um histórico para consulta por parte do administrador.

O administrador, ou responsável pela administração do sistema, é quem cria os usernames e determina os 
direitos de cada um deles.
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Entrada de dados
O software, na medida do possível, procura controlar a integridade de todas as informações que nele 
são inseridas. Quando qualquer não conformidade é detectada o software emite mensagem de alerta e a 
continuidade do processo ficará suspensa até que o problema seja corrigido pelo usuário ou o processo seja 
abortado.

Relatórios
A grande maioria das telas permite a emissão de relatórios que são mostrados no próprio monitor de vídeo  
e o usuário pode enviá-los para uma impressora da rede ou optar pela geração em disco de um arquivo no 
formato PDF.
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Exibição de dados
Por padrão a maioria das telas mostra os dados num grid, ou seja, numa tabela formada por linhas e colunas. 
A visão de um conjunto de dados facilita a compreensão dos mesmos e a tomada de decisões. As telas com 
este recurso também permitem que os dados sejam filtrados com base em um ou vários critérios combinados, 
aumentado sua eficiência.
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Informações adicionais
O SGT é composto de grande número de telas, cada uma atendendo a uma determinada necessidade, e são 
numeradas entre 001 e 999.

Uma opção no menu principal permite acessar cada tela por seu número evitando que o usuário precise 
navegar pelas opções do menu principal para localizar o que deseja.

Mensagens de aviso ao usuário, emitidas pelo sistema ou pelo banco de dados, são apresentadas em 
retângulos, conforme a imagem abaixo. Quando isto ocorrer o usuário deve em primeiro lugar ler a mensagem 
tentando entender seu significado, e em muitos casos isto será suficiente para  identificar o problema.

Se a dúvida permanecer, anote o número da tela em uso, o conteúdo da mensagem e procure ajude externa 
como a área de TI da própria empresa ou o suporte da OPR Sistemas. Anotando estes dados, a solução de 
qualquer problema será sempre mais rápida e eficiente.

Módulos do Sistema
Todas as telas estão distribuídas no menu principal dentro de módulos e sub-módulos de acordo com sua 
finalidade.

Nos capítulos seguintes é apresentada uma visão geral do conteúdo de cada módulo com os principais 
aspectos de cada uma das telas, além de dicas e sugestões. 
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UTILITÁRIOS
Contém grupo de telas com as ferramentas administrativas do software, algumas delas de uso exclusivo do 
administrador.

007: Utilitários, Usuários, Cadastro
Controla o cadastro de usuários do sistema além de seus direitos de acesso aos módulos e telas que 
compõem o SGT. 

Para cada tela é possível definir se o acesso está liberado e se estiver, quais as opções disponíveis dentro 
da tela como inclusão, alteração e/ou exclusão de dados.

Todo novo usuário recebe inicialmente a senha 123456 que por razões de segurança deverá ser substituída 
tão logo possível por outra definida pelo próprio usuário, que não deverá divulgá-la para nenhuma outra 
pessoa.

Algumas telas do sistema podem enviar automaticamente emails para outros usuários. A tela 007 permite 
também o registro dos parâmetros de configuração da conta de email que será utilizada para o envio dos 
mesmos e testar se o recurso está funcionando.

006: Utilitários, Usuários, Perfis
Quando um grupo de usuários tiver os mesmos direitos de acesso e privilégios dentro das telas, pode-se 
criar um perfil e atrelar através da tela 007 todos os usuários a este perfil. Uma alteração feita no perfil afeta 
todos os usuários ligados à ele.

005: Utilitários, Usuários, Conectados
Ferramenta de apoio ao administrador para informar todos os usuários que estejam conectados ao sistema 
e ao banco de dados.

004: Utilitários, Telas do sistema, Relatório
Gera e emite relatório com todas as telas liberadas ao usuário conectado ao sistema.

010: Utilitários, Telas do sistema, Controle de acessos
Permite consultar todos os acessos feitos às telas do sistema filtrando por período, um único usuário ou geral, 
uma única tela ou geral.

A opção Resumo verifica a quantidade de acessos por tela de acordo com os critérios definidos.

008: Utilitários, Trocar senha
O próprio usuário pode utilizar esta tela e mudar sua senha de acesso sempre que desejar o que deve ser 
feito com regularidade por razões de segurança.

A senha pode conter letras e números e para o sistema não importa se as letras são em letra maiúscula ou 
minúscula.
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009: Utilitários, Trocar usuário
Assim com a senha, o usuário pode também trocar seu username quando desejar porém o nome escolhido 
não poderá estar em uso por outro usuário.

002: Utilitários, Backup
Permite a geração de cópia de segurança dos dados (Backup). A execução desta rotina gera dois arquivos, 
um com a extensão DMP e outro com a extensão LOG que devem ser guardados em locais fora da rede de 
computadores da empresa por questão de segurança.

001: Utilitários, Parâmetros de configuração
Algumas funções do sistema funcionam de acordo com parâmetros de configuração determinados pelo 
administrador do sistema e existem também parâmetros não alteráveis de uso exclusivo pelo sistema.

Como o software permite o controle simultâneo de mais de uma empresa, os parâmetros individuais destas 
estão na tela 028 no módulo Tabelas.

Em caso de pane no servidor ou mesmo roubo ou furto deste equipamento, um backup atualizado permitirá 
rapidamente recolocar o sistema no ar.

003: Utilitários, Manutenção do banco de dados
Com a liberação de novas versões do SGT é normal haver a necessidade de alterar a estrutura do banco de 
dados, criando novas tabelas, inserindo novos campos nas tabelas existentes, etc, sendo esta a opção que 
automaticamente faz as alterações. Não é preciso tirar do ar os usuários eventualmente conectados durante 
o processamento, exceto se houver orientação para que isto ocorra.
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TABELAS
Opções diversas que permitem a geração de dados de uso geral por várias telas do sistema.

011: Tabelas, Horário de verão
Controla os diferentes horários entre as localidades servidas, ou pela diferença de fuso horário ou pela 
existência ou não do horário de verão para uma determinada localidade. Com isto, o sistema pode gerar e 
controlar adequadamente o horário local de chegada de viagens que comecem numa região e terminem em 
outra, com diferentes horários, como por exemplo na ligação entre cidades do Estado de São Paulo e do 
Mato Grosso do Sul.

028: Tabelas, Parâmetros por empresa
Controla os parâmetros de configuração específicos de cada empresa controlada pelo SGT.

038: Tabelas, Emails por tela
Algumas telas do sistema permitem enviar de forma automática emails de alerta como por exemplo a escala 
planejada de uma determinada localidade.

Nesta tela 038, são informados os emails destinatários para cada tela do sistema.

É possível também criar restrições quando a localidade do destinatário, ou por tipo de viagem como passageiro, 
carga ou geral.

105: Tabelas, Departamentos
Tabela com os departamentos da empresa para identificar a área de cada usuário do sistema.

108: Tabelas, Orgãos
Cadastro dos orgãos estaduais e federal que gerenciam as linhas em operação pela empresa.

114: Tabelas, Tipos de serviço
Identificação dos tipos de serviço operados pela empresa como Convencional, Leito, Litorâneo, etc.
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CADASTROS
A exemplo do módulo Tabelas, permite a manutenção de cadastros de uso geral pelo sistema porém com 
mais complexidade.

012: Cadastros, Localidades
Cadastro de todas as localidades servidas pela empresa ou que sejam ponto de apoio ao longo da malha de 
rotas. É possível inclusive a montagem de uma agenda de cada localidade registrando telefones, responsáveis, 
endereços e outros dados.

057: Cadastros, Fornecedores/Clientes
Cadastro de todos os fornecedores e clientes e utilizados em vários módulos do sistema. Além dos dados 
cadastrais é possível montar para cada um agenda com dados de contatos, telefones, endereços, etc.
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FROTA
Contém as opções que permitem controlar a frota cadastrada.

Os veículos são identificados quanto a marca/modelo de chassis e carroceria, natureza da aplicação e 
configuração para a escala (Leito, Executivo, Suburbano, etc), etc.

Estas identificações visam permitir a avaliação da frota agrupando veículos de mesmas características.

Cadastro
017: Frota, Cadastro, Manutenção
Tela para a manutenção dos dados de cada veículo da frota com todas as características que irão permitir a 
emissão de um grande número de relatórios gerenciais relativos à operação.

018: Frota, Cadastro, Geração de frota
Permite inserir no cadastro os dados básicos de um grupo de veículos incorporados à frota, com mesmas 
características, agilizando o processo de cadastramento.
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Relatórios
019: Frota, Relatórios, Vencimentos
Relaciona em ordem cronológica todos os veículos que tenham algum vencimento previsto dentro do período 
selecionado como Seguro, IPVA, Tacógrafo, etc.

020: Frota, Relatórios, Por placa
Relaciona todos os veículos ativos na frota dividindo-os quanto ao final da placa, de 0 a 9.



suporte@opr-sistemas.com.br 05-21

Sistema de Gestão de Transportes

021: Frota, Relatórios, Idade média
Calcula a idade média da frota de acordo com o ano de fabricação separando-os quanto à natureza da 
aplicação. Permite fazer simulações considerando aumento ou redução de frota.

084: Frota, Relatórios, Resumo da utilização
Para um período de doze meses e para cada tipo de veículo (Rodoviário, Suburbano, etc), totaliza a quantidade 
de veículos utilizados, a utilização diária média, entre outros valores.

Tabelas
013: Frota, Tabelas, Tipos de veículos
Códigos e descrições que permitirão identificar cada veículo da frota quando à natureza da operação como 
por exemplo rodoviário, carga, suburbano, etc.

014: Frota, Tabelas, Tipos de chassis
Identifica marca e modelo do chassis de cada veículo cadastrado na frota e para cada tipo um mapa com as 
posições disponíveis para instalação de pneus, além de um controle do padrão para rodízio de pneus.

015: Frota, Tabelas, Tipos de carrocerias
Identifica marca e modelo da carroceria de cada veículo cadastrado na frota.

016: Frota, Tabelas, Tipos para escala
Identifica cada veículo da frota quanto à sua configuração interna para orientação dos escaladores. Cada 
viagem cadastrada inclui a informação do tipo de veículo a ser escalado.
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RECURSOS HUMANOS
Opções específicas para o controle do cadastro de funcionários e atividades correlatas como o registro de 
exames médicos, afastamentos e inúmeros outros.

040: Recursos Humanos, Cadastro
Todos os funcionários da empresa, motoristas ou não, que devem ser controlados por algum módulo do 
sistema devem ser aqui cadastrados.

Os campos específicos para os motoristas e cobradores podem ser omitidos para os demais.



06-24 suporte@opr-sistemas.com.br

Sistema de Gestão de Transportes

Relatórios
042: Recursos Humanos, Relatórios, Exames/Documentos vencendo
Com base nos dados do cadastro emite relatório alertando para funcionários que tenham algum exame 
ou documento com prazo de validade chegando ao final devendo portando providenciar a renovação dos 
mesmos.

043: Recursos Humanos, Relatórios, Funcionário
Relaciona os motoristas ou cobradores em ordem alfabética com seus dados básicos.

068: Recursos Humanos, Relatórios, Funcionários-Controle de vagas
Considerando os motoristas ou cobradores cadastrados com status “Ativo” e as localidades com informação 
de vagas para a função, gera um relatório apresentando a situação atual de vagas x funcionários ativos.

077: Recursos Humanos, Relatórios, Ficha completa
Para um determinado funcionário emite um ficha completa com todos os dados cadastrais, registros no 
histórico funcional e demais módulos do sistema.

Tabelas
039: Recursos Humanos, Tabelas, Funções
Cadastro de todas as funções existentes na empresa para uso no cadastro de funcionários.

041: Recursos Humanos, Tabelas, Supervisores
Permite cadastrar os supervisores de motoristas ou cobradores, informação utilizada no cadastro de 
funcionários permitindo a identificação dos vários grupos, se houver.

103: Recursos Humanos, Tabelas, Grau de escolaridade
Tabela de códigos para permitir a identificação do grau de escolaridade de funcionários e candidatos.

Histórico Funcional
075: Recursos Humanos, Histórico funcional, Registros
Para registrar dados no histórico funcional com opção para informar tipo do registro, data, hora, local, viagem, 
prefixo do veículo, etc.

074: Recursos Humanos, Histórico funcional, Tipos de registro
Cada dado lançado no histórico funcional pode ser identificado quanto a sua natureza tais como “Elogio”, 
“Reclamação”, “Advertência”, etc. Nesta tela o usuário cria os tipos com os quais deseja trabalhar. O campo 
“Pontuação” recebe valores na faixa de -100 a 100 para classificação do motorista no ranking, tela 123.
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Ambulatório
078: Recursos Humanos, Ambulatório, Doenças
Códigos e descrições das doenças com base no Código Internacional de Doenças para uso em conjunto com 
o Controle de Atestados Médicos.

079: Recursos Humanos, Ambulatório, Profissionais de saúde
Dados cadastrais dos profissionais de saúde (Médicos, Dentistas, etc) para uso em conjunto com o Controle 
de Atestados Médicos.

080: Recursos Humanos, Ambulatório, Atestados médicos
Mantém cadastro de atestados médicos emitidos para todos os funcionários da empresa identificando o 
profissional responsável, o código de até 3 doenças (CID-10), período, etc.

081: Recursos Humanos, Ambulatório, Totalização de atestados
Para um determinado ano informa mês a mês a quantidade de atestados, a quantidade de doenças 
ocupacionais e relacionadas com gravidez e a quantidade por código das doenças informadas nos atestados.

Recrutamento/Seleção
104: Recursos Humanos, Recrutamento/Seleção, Candidatos
Mantém um cadastro de candidatos a qualquer função dentro da empresa.

106: Recursos Humanos, Recrutamento/Seleção, Vagas
Controla as vagas abertas por motivo de substituição, ampliação do quadro ou transferência, com todas as 
características necessárias, para atuar em conjunto com o cadastro de candidatos. Permite consultar os 
candidatos aptos para uma determinada vaga.

107: Recursos Humanos, Recrutamento/Seleção, Teste de volante
Permite controlar os dados e resultado de um grupo de candidatos a motorista emitindo relatórios e planilha 
para controlar os dados. Integrado com o cadastro de candidatos. Por parâmetro o usuário poderá estabelecer 
o intervalo mínimo entre dois testes de um mesmo candidato.

Treinamento
124: Recursos Humanos, Treinamento, Cadastro de cursos
Manutenção dos dados básicos dos cursos que são ministrados aos funcionários e eventualmente para 
pessoas de outras empresas.

125: Recursos Humanos, Treinamento, Cadastro de turmas
Manutenção dos dados básicos das turmas para as quais foram ministrados qualquer treinamento.
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126: Recursos Humanos, Treinamento, Participantes
Cadastro de participantes de uma determinada turma, permitindo a inclusão de pessoas de outras empresas, 
com dados sobre a avaliação do participante.
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HORÁRIOS
Módulo específico para controle das viagens realizadas e a realizar com dados de orientação para os 
escaladores e para a emissão de relatórios gerenciais.

027: Horários, Viagens programadas, Visualização
Mostra todas as informações da viagens programadas permitindo que os dados sejam filtrados por período 
de/até, origem, destino, tipo da viagem, veículo escalado, motorista escalado, cobrador escalado, etc.

No grid a coluna EVM tem o seguinte significado:

•  Registro do tipo E: viagem sem troca de motorista/cobrador, permitirá registrar o prefixo do veículo e a CIF 
do motorista e/ou cobrador escalado

•  Registro do tipo V: viagem com troca de motorista/cobrador no percurso, permitirá registrar apenas o 
prefixo do veículo. Os trechos percorridos por cada motorista/cobrador serão identificados pelos registros 
do tipo M, abaixo

•  Registro do tipo M: identifica cada trecho de uma viagem operado por um motorista/cobrador diferente

026: Horários, Viagens programadas, Geração
Com base na tabela padrão (tela 023), gera todas as viagens a ser operadas em determinado período.

024: Horários, Viagens programadas, Outras viagens
Permite gerar individualmente as viagens previstas para ocorrer mas que não constem da Tabela padrão.

029: Horários, Viagens programadas, Remover viagens
Permite remover do sistema as viagens que não tenham nem motorista, cobrador ou veículo escalado.
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023: Horários, Tabela padrão, Manutenção
Todas as viagens operadas de forma regular, em dias, horários e trajetos específicos são aqui inseridas para 
que o usuário não precise criá-las individualmente dia a dia.

O usuário pode informar em quais dias da semana a viagem opera, o período do ano em que está efetiva, 
tipo de veículo a ser escalado além dos dados das paradas intermediárias previstas com eventual troca de 
motorista/cobrador, abastecimento, tipo de refeição a ser oferecida ao motorista/cobrador, etc.

É possível também fixar um determinado veículo, motorista ou cobrador para operação da viagem.

072: Horários, Tabela padrão, Plantões
Manutenção da tabela padrão de plantões por localidade e dia da semana.

022: Horários, Tabelas, Tipos de viagens
Tabela com código e descrição dos vários tipos de viagem operadas pela empresa como Fretamento, Viagem 
regular, Escoteiro, Treinamento, etc.

025: Horários, Tabelas, Tempos e distâncias
Para cada trecho operado pela empresa, informa o tempo e distância padrão entre duas localidades apenas 
para a orientação na geração de viagens, quando o usuário poderá fazer os ajustes específicos de acordo 
com as características da viagem.

112: Horários, Tabela de preços, Manutenção
Para controlar a tabela de preços para todas linhas e trechos, permitindo filtrar por origem/destino, orgão, e 
número da linha
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113: Horários, Tabela de preços, Atualização de valores
Com base em vários critérios permitir atualizar os valores de uma determinada coluna, recalculando o preço 
da passagem trecho a trecho.

115: Horários, Tabela de preços, Relatório
Para emissão de lista de preços com todos os ítens da tabela de preços com base em vários filtros.
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ESCALA 
Contém todas as rotinas para manutenção da escala de veículos, motoristas e cobradores, relatórios 
gerenciais e estatísticos, etc.

Veículos
031: Escala, Veículos, Determinado veículo
Consulta a escala de um determinado veículo a partir de uma data e permite a exclusão de viagens 
individualmente, em ordem cronológica inversa.

034: Escala, Veículos, Estoque por localidade
Para uma determinada data, hora e local é possível identificar todos os veículos ativos e disponíveis para 
utilização.

036: Escala, Veículos, Programação, Sequencial
Com base nas tabelas montadas na tela 035 é possível escalar um veículo para um grupo de viagens 
consecutivas.

132: Escala, Veículos, Programação, Sequencial-Geral
Processa automaticamente todas as escalas sequenciais de veículos.

033: Escala, Veículos, Programação, Automática
Com base em alguns critérios o SGT seleciona o veículo ideal para cada viagem e gera a escala 
automaticamente.

030: Escala, Veículos, Programação, Individual
Permite a escala manual e individual de veículos, viagem por viagem. Quando o escalador selecionar um 
veículo que não atenda ao requerido um registro será inserido no arquivo de histórico de problemas.

035: Escala, Veículos, Sequencial, Manutenção
Tem como objetivo agilizar o trabalho do escalador ao permitir que várias viagens consecutivas sejam 
programadas para um mesmo veículo.

058: Escala, Veículos, Baldeações/Substituições, Registro
Registra a substituição de um veículo por outro, na origem ou no percurso, gerando dados em várias tabelas 
do sistema mantendo a total integração entre os dados.
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059: Escala, Veículos, Baldeações/Substituições, Visualização
Permite consultar todos os registros de baldeações e substituições com a opção de filtrar os dados com base 
numa série de critérios combinados.

063: Escala, Veículos, Relatórios, Comparativo diário
Para o mês/ano selecionado pelo usuário lista, dia a dia, a quantidade de viagens realizadas por tipo, 
quantidade de veículos utilizados, registros de baldeação e substituição, veículos retidos e liberados pela 
manutenção.

060: Escala, Veículos, Relatórios, Comparativo mensal
Para um período de doze meses, selecionado pelo usuário, lista mês a mês a quantidade de viagens 
realizadas por tipo, quantidade de veículos utilizados, registros de baldeação e substituição, veículos retidos 
e liberados pela manutenção.

064: Escala, Veículos, Relatórios, Comparativo anual
Para um período de cinco anos, selecionado pelo usuário, lista ano a ano a quantidade de viagens realizadas 
por tipo, quantidade de veículos utilizados, registros de baldeação e substituição, veículos retidos e liberados 
pela manutenção.
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Funcionários
045: Escala, Funcionários, Determinado funcionário
Consulta a escala de um determinado funcionário a partir de uma data e permite a inclusão de atividades em 
ordem cronológica além da exclusão de viagens e atividades em ordem cronológica inversa.

Após cada alteração dos dados o sistema checa eventuais inconsistências relacionadas à legislação 
trabalhista de acordo com parâmetros informados na tela 028.

051: Escala, Funcionários, Disponíveis
Mostra os funcionários disponíveis para a escala a partir de uma determinada data, sendo possível filtrar 
também pelo local da disponibilidade.

053: Escala, Funcionários, Histórico de trocas
Todas as vezes em que um motorista ou cobrador é substituído na escala a operação fica registrada num 
histórico que pode ser consultado nesta tela. É possível consultar também a quantidade de operações por 
cada tipo de justificativa.

067: Escala, Funcionários, Situação por funcionário
Para uma data informada pelo usuário, relaciona os motoristas ou cobradores ativos mostrando a situação de 
cada um em relação à escala, destacando aqueles que estão disponíveis para a data informada.

071: Escala, Funcionários, Acompanhantes
Permite registrar motoristas ou cobradores que embarcarão como acompanhantes em viagem completa ou 
trecho de uma viagem.

082: Escala, Funcionários, Alertas de atestados
Desde que o sistema esteja configurado para controlar o relacionamento entre o registro de atestados médicos 
de funcionários e os eventos da escala, uma tabela será atualizada todas as vezes em que um atestado for 
inserido para um deles. Nas telas de escala de motorista ou cobrador sempre que houver algum atestado que 
ainda não tenha sido visto por algum escalador o sistema irá informar sobre a situação para que o funcionário 
tome conhecimento da situação.

048: Escala, Funcionários, Programação, Sequencial
Com base nas tabelas montadas na tela 047 é possível escalar um motorista ou cobrador para um conjunto 
de atividades consecutivas como viagens, repouso, folga, etc.

049: Escala, Funcionários, Programação, Automática
Com base em vários critérios o SGT seleciona o motorista ou cobrador ideal para cada viagem e gera a 
escala automaticamente.
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046: Escala, Funcionários, Programação, Individual
Permite a escala manual e individual de motoristas e cobradores, viagem por viagem, além da inserção de 
atividades adicionais como repouso, folga, etc.

073: Escala, Funcionários, Programação, Plantões
Programa a escala de plantões por data e local.

047: Escala, Funcionários, Sequencial, Manutenção
Tem como objetivo agilizar o trabalho do escalador ao permitir que várias viagens e atividades consecutivas 
sejam programadas para um mesmo motorista ou cobrador.

052: Escala, Funcionários, Tabelas, Motivos de troca
Tabela com código e descrição de todas as justificativas possíveis para a troca de um motorista ou cobrador 
em uma ou mais viagens.

044: Escala, Funcionários, Tabelas, Códigos de atividades
Tabela com código e descrição de todas as atividades dos motoristas e cobradores como repouso, folga, 
falta, plantão, etc. 

065: Escala, Funcionários, Relatórios, Comparativo diário
Para um mes/ano selecionado pelo usuário, lista dia a dia a quantidade de viagens realizadas por tipo, 
quantidade de motoristas ou cobradores utilizados, quantidade de trocas na escala e quantidade de outras 
atividades.
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061: Escala, Funcionários, Relatórios, Comparativo mensal
Para um período de doze meses, selecionado pelo usuário, lista mês a mês a quantidade de viagens 
realizadas por tipo, quantidade de motoristas ou cobradores utilizados, quantidade de trocas na escala e 
quantidade de outras atividades.

066: Escala, Funcionários, Relatórios, Comparativo anual
Para um período de cinco anos, selecionado pelo usuário, lista ano a ano a quantidade de viagens realizadas 
por tipo, quantidade de motoristas ou cobradores utilizados, quantidade de trocas na escala e quantidade de 
outras atividades.

062: Escala, Funcionários, Relatórios, Aptos a folgar
Gera os dados de todos os motoristas ou cobradores ativos indicando os que estão posicionados em suas 
bases e sua situação em relação à folga, identificando aqueles que devem ter folga para atender às exigências 
da legislação. Indica também os funcionários fora de suas bases e sua situação com relação às folgas 
regulamentares.

083: Escala, Funcionários, Relatórios, Prejuízo para escala
Para um período de doze meses mostra mês a mês o reflexo na escala da quantidade de atestados médicos, 
suspensões e faltas além das trocas de motoristas e cobradores por razões diversas.

085: Escala, Funcionários, Relatórios, Ordem de serviço
Com base em critérios como período de/até, base, CIF de/até, o sistema emite no tamanho A5 as ordens de 
serviço para cada motorista e/ou cobrador listando viagens, plantões, repousos, paradas intermediárias e 
demais informações disponíveis no sistema.
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Relatórios
032: Escala, Relatórios, Problemas na escala
Lista todas as ocorrências consideradas anormais durante o processo de escala de veículos, motoristas  e 
cobradores identificando data, hora, usuário responsável, dados da viagem e o problema detectado. O campo 
“Pontuação“ recebe valores na faixa de -100 a 100 para classificação do motorista no ranking, tela 123.

070: Escala, Relatórios, Movimento do dia
Para uma determinada data e localidade mostra todos as partidas, chegadas e veículos em trânsito.
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069: Escala, Relatórios, Ficha para-brisa
Emite em folha A4 a ficha para colocação no para-brisa com dados de destino, hora de saída e plataforma 
para a data e origem selecionados.

Publicação
037: Escala, Publicação, Por localidade
Gera todas as informações da escala para uma determinada data e local permitindo a geração de relatório 
ou transmissão via email para os usuários cadastrados na tela 028.

133: Escala, Publicação, Funcionários por setor
Para um determinado setor e período informados pelo usuário, lista funcionário por funcionário todas as 
atividades programadas como viagens, repousos, folgas, etc.
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050: Escala, Verifica dados de disponibilidade
A programação da escala de veículos, motoristas e cobradores é feita em ordem cronológica e o sistema 
mantém rígido controle da última posição conhecida de qualquer um deles (data, hora e local). Esta tela 
verifica a integridade destes dados e alertar sobre problemas, quando detectados.

Veículos auxiliares
111: Escala, Veículos auxiliares, Registros
Permite controlar a escala de veículos de apoio. Os registros identificam o veículo, o período requisitado 
(início e final da utilização), o requisitante, quilometragem percorrida, percurso, etc.
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MANUTENÇÃO 
Concentra todas as telas relacionadas com os controles de manutenção da frota.

056: Manutenção, Veículos retidos
Controla todos os veículos retidos por problemas de manutenção inclusive permitindo a inclusão de novos 
veículos nesta condição. A opção “Reativação” encerra o período de manutenção e devolve o veículo para a 
situação “Ativo” para que possa voltar a ser escalado.

Tabelas
055: Manutenção, Tabelas, Itens de manutenção
Identifica os itens de manutenção para justificação das trocas de veículo na escala ou para identificar o 
motivo da transferência de veículos do serviço ativo para a manutenção.

054: Manutenção, Tabelas, Grupos de itens
A substituição de um veículo na escala ou a transferência de um veículo da situação “Ativo” para “Em 
manutenção”, exige que haja uma justificativa quanto ao problema detectado. 

A identificação da situação é feita através de itens, divididos por grupos.
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OPERACIONAL 
Combustíveis
093: Operacional, Combustíveis, Registro de abastecimentos
Permite inserir e excluir registros de abastecimentos, próprio e com terceiros. No caso de abastecimentos na 
própria empresa atualiza o saldo remanescente no tanque indicado. 

092: Operacional, Combustíveis, Movimentação de estoque
Controla as entradas e saídas de estoque por motivo de compra ou transferência, além dos acertos de saldo, 
por localidade e número do tanque.

091: Operacional, Combustíveis, Cadastro de tanques
Controla o cadastro de tanques por localidade e número, para permitir o controle do saldo, estoque mínimo, 
capacidade máxima, etc.

090: Operacional, Combustíveis, Tipos de combustível
Controla os tipos de combustível utilizados pela frota.

Controle de pneus
100: Operacional, Pneus, Instalação/Remoção
Tela para o registro de instalação e remoção de pneus dos veículos da frota.
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101: Operacional, Pneus, Rodízio
Faz o rodízio de pneus de determinado veículo de acordo com a configuração definida para o tipo de chassis 
inclusive com a geração de histórico de movimentações.

102: Operacional, Pneus, Operações diversas
Permite registrar as transferências de pneus entre os vários estoques (garagens), a baixa de pneus ou 
manutenções efetuadas, em oficina própria ou de terceiros.

099: Operacional, Pneus, Movimentações
Histórico completo de todas as operações envolvendo pneus como inclusão no cadastro, instalação em 
veículo, Baixa, Rodízio, etc, com opção para registrar determinadas movimentações. Opção para filtrar dados 
com base em um ou mais critérios.

098: Operacional, Pneus, Cadastro
Tela específica para a inclusão de pneus no cadastro específico, com opção para gerar individualmente ou 
grupos de pneus com número de fogo em ordem sequencial.

094: Operacional, Pneus-Tabelas, Fabricantes
Controle os nomes dos fabricantes de pneus utilizados na frota.

095: Operacional, Pneus-Tabelas, Medidas
Controla as várias medidas de pneus utilizados na frota.

096: Operacional, Pneus-Tabelas, Tipos
Controla os vários tipos de pneus (Radial, Diagonal, etc) utilizados na frota.

097: Operacional, Pneus-Tabelas, Tipos de borracha
Controla os vários tipos de borracha utilizados na confecção dos pneus.

Infrações de trânsito
089: Operacional, Infrações de trânsito, Cadastro
Inclusão, alteração e exclusão de dados de infrações de trânsito.

088: Operacional, Infrações de trânsito, Tipos
Registra os vários tipos de infrações de trânsito para utilização com a tela de registro de infrações. O campo 
“Pontuação” recebe valores na faixa de -100 a 100 para classificação do motorista no ranking, tela 123.
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Infrações administrativas
109: Operacional, Infrações administrativas, Tipos de infrações
Cadastro dos tipos de infrações com a identificação do orgão que aplica a infração, seu código de identificação 
e a descrição.

110: Operacional, Infrações administrativas, Registros
Manutenção do cadastro de infrações administrativas com os dados da mesma, a identificação do local, do 
veículo, motorista e demais dados da viagem, quando possível.

Acidentes
116: Operacional, Acidentes, Tipos
Tabela de identificação dos tipos de acidente para utilização em relatórios gerenciais e estatísticos.

117: Operacional, Acidentes, Níveis
Tabela de ítens para avaliar o grau de gravidade dos acidentes para relatórios estatísticos. O campo 
“Pontuação” recebe valores na faixa de -100 a 100 para classificação do motorista no ranking, tela 123.

118: Operacional, Acidentes, Cadastro
Manutenção do cadastro de dados básicos de acidentes, e também de dados de testemunhas, veículos de 
terceiros e vítimas.

119: Operacional, Acidentes, Testemunhas
Manutenção do cadastro de testemunhas de acidentes. 

120: Operacional, Acidentes, Terceiros
Manutenção dos dados de terceiros e veículos envolvidos em acidentes.

121: Operacional, Acidentes, Vítimas
Manutenção dos dados de vítimas de um determinado acidente.

122: Operacional, Acidentes, Despesas médicas
Permite controlar todos os atendimentos médicos prestados às vítimas de acidente identificando o período 
de atendimento, o profissional médico responsável, descrição do atendimento, custo, data de vencimento e 
pagamento, a seguradora responsável e a data do ressarcimento pela seguradora.
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Relatórios
123: Operacional, Relatórios, Ranking por funcionário
Com base nos parâmetros e valores de pontuação informados nas telas 028, 044, 074, 088 e 117 estabelece 
o ranking dos motoristas ou cobradores dentro de determinado período.

A opção “Detalhes” permite consultar cada um dos ítens de pontuação atribuídos à determinado funcionário.
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QUALIDADE 
Gráficos
076: Qualidade, Gráficos, Geração
Tela para inclusão e manutenção de dados para geração de gráficos.
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FRETAMENTO 

086: Fretamento, Cotações
Manutenção de dados de cotações para fretamento, com opção para geração da lista de passageiro, ordem 
de serviço para operações, geração automática do contrato, dados para o financeiro, etc.

087: Fretamento, Contrato-Texto padrão
Para manutenção no texto padrão a ser utilizado na montagem automática de contratos de fretamento.
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Telas do sistema
001: Utilitários, Parâmetros de configuração...................................................... 02-14
002: Utilitários, Backup ....................................................................................... 02-14
003: Utilitários, Manutenção do banco de dados ............................................... 02-14
004: Utilitários, Telas do sistema, Relatório ........................................................ 02-13
005: Utilitários, Usuários, Conectados ............................................................... 02-13
006: Utilitários, Usuários, Perfis ......................................................................... 02-13
007: Utilitários, Usuários, Cadastro .................................................................... 02-13
008: Utilitários, Trocar senha .............................................................................. 02-13
009: Utilitários, Trocar usuário ............................................................................ 02-14
010: Utilitários, Telas do sistema, Controle de acessos ..................................... 02-13
011: Tabelas, Horário de verão ........................................................................... 03-15
012: Cadastros, Localidades .............................................................................. 04-17
013: Frota, Tabelas, Tipos de veículos ............................................................... 05-21
014: Frota, Tabelas, Tipos de chassis ................................................................ 05-21
015: Frota, Tabelas, Tipos de carrocerias .......................................................... 05-21
016: Frota, Tabelas, Tipos para escala ............................................................... 05-21
017: Frota, Cadastro, Manutenção ..................................................................... 05-19
018: Frota, Cadastro, Geração de frota.............................................................. 05-19
019: Frota, Relatórios, Vencimentos .................................................................. 05-20
020: Frota, Relatórios, Por placa ........................................................................ 05-20
021: Frota, Relatórios, Idade média ................................................................... 05-21
022: Horários, Tabelas, Tipos de viagens ........................................................... 07-28

TELAS DO SISTEMA
Sequência ideal para apresentação e treinamento
Abaixo estão listados os números das telas que compõem o sistema SGT na sequência ideal para apresentação  
do software ou para treinamento de usuários:

007
006
005
004
010
008
009
002
001
003
011
028
038

105
108
114
012
057
013
014
015
016
017
018
019
020

021
039
041
103
040
042
043
068
077
074
075
078
079

080
081
104
106
107
022
025
023
072
026
027
024
029

112
113
115
035
030
036
033
031
034
058
059
084
063

060
064
052
044
047
046
048
049
073
050
111
051
045

053
067
071
082
065
061
066
062
083
085
032
069
070

037
133
054
055
056
076
086
087
088
089
090
091
092

093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
109
110
116

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
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024: Horários, Viagens programadas, Outras viagens ....................................... 07-27
025: Horários, Tabelas, Tempos e distâncias ..................................................... 07-28
026: Horários, Viagens programadas, Geração ................................................. 07-27
027: Horários, Viagens programadas, Visualização ........................................... 07-27
028: Tabelas, Parâmetros por empresa ............................................................. 03-15
029: Horários, Viagens programadas, Remover viagens ................................... 07-27
030: Escala, Veículos, Programação, Individual ................................................ 08-31
031: Escala, Veículos, Determinado veículo ...................................................... 08-31
032: Escala, Relatórios, Problemas na escala ................................................... 08-36
033: Escala, Veículos, Programação, Automática .............................................. 08-31
034: Escala, Veículos, Estoque por localidade .................................................. 08-31
035: Escala, Veículos, Sequencial, Manutenção ............................................... 08-31
036: Escala, Veículos, Programação, Sequencial .............................................. 08-31
037: Escala, Publicação, Por localidade ............................................................ 08-37
038: Tabelas, Emails por tela ............................................................................. 03-15
039: Recursos Humanos, Tabelas, Funções ...................................................... 06-24
040: Recursos Humanos, Cadastro ................................................................... 06-23
041: Recursos Humanos, Tabelas, Supervisores ............................................... 06-24
042: Recursos Humanos, Relatórios, Exames/Documentos vencendo ............. 06-24
043: Recursos Humanos, Relatórios, Funcionário ............................................. 06-24
044: Escala, Funcionários, Tabelas, Códigos de atividades .............................. 08-34
045: Escala, Funcionários, Determinado funcionário ......................................... 08-33
046: Escala, Funcionários, Programação, Individual ......................................... 08-34
047: Escala, Funcionários, Sequencial, Manutenção ........................................ 08-34
048: Escala, Funcionários, Programação, Sequencial ....................................... 08-33
049: Escala, Funcionários, Programação, Automática ....................................... 08-33
050: Escala, Verifica dados de disponibilidade .................................................. 08-38
051: Escala, Funcionários, Disponíveis.............................................................. 08-33
052: Escala, Funcionários, Tabelas, Motivos de troca ....................................... 08-34
053: Escala, Funcionários, Histórico de trocas .................................................. 08-33
054: Manutenção, Tabelas, Grupos de itens ...................................................... 09-39
055: Manutenção, Tabelas, Itens de manutenção .............................................. 09-39
056: Manutenção, Veículos retidos .................................................................... 09-39
057: Cadastros, Fornecedores/Clientes ............................................................. 04-17
058: Escala, Veículos, Baldeações/Substituições, Registro .............................. 08-31
059: Escala, Veículos, Baldeações/Substituições, Visualização ........................ 08-32
060: Escala, Veículos, Relatórios, Comparativo mensal .................................... 08-32
061: Escala, Funcionários, Relatórios, Comparativo mensal ............................. 08-35
062: Escala, Funcionários, Relatórios, Aptos a folgar ........................................ 08-35
063: Escala, Veículos, Relatórios, Comparativo diário ....................................... 08-32
064: Escala, Veículos, Relatórios, Comparativo anual ....................................... 08-32
065: Escala, Funcionários, Relatórios, Comparativo diário ................................ 08-34
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066: Escala, Funcionários, Relatórios, Comparativo anual ................................ 08-35
067: Escala, Funcionários, Situação por funcionário ......................................... 08-33
068: Recursos Humanos, Relatórios, Funcionários-Controle de vagas ............. 06-24
069: Escala, Relatórios, Ficha para-brisa........................................................... 08-37
070: Escala, Relatórios, Movimento do dia ........................................................ 08-36
071: Escala, Funcionários, Acompanhantes ...................................................... 08-33
072: Horários, Tabela padrão, Plantões ............................................................. 07-28
073: Escala, Funcionários, Programação, Plantões .......................................... 08-34
074: Recursos Humanos, Histórico funcional, Tipos de registro ........................ 06-24
075: Recursos Humanos, Histórico funcional, Registros ................................... 06-24
076: Qualidade, Gráficos, Geração .....................................................................11-45
077: Recursos Humanos, Relatórios, Ficha completa ....................................... 06-24
078: Recursos Humanos, Ambulatório, Doenças ............................................... 06-25
079: Recursos Humanos, Ambulatório, Profissionais de saúde ......................... 06-25
080: Recursos Humanos, Ambulatório, Atestados médicos ............................... 06-25
081: Recursos Humanos, Ambulatório, Totalização de atestados ..................... 06-25
082: Escala, Funcionários, Alertas de atestados ............................................... 08-33
083: Escala, Funcionários, Relatórios, Prejuízo para escala ............................. 08-35
084: Frota, Relatórios, Resumo da utilização..................................................... 05-21
085: Escala, Funcionários, Relatórios, Ordem de serviço.................................. 08-35
086: Fretamento, Cotações ................................................................................ 12-47
087: Fretamento, Contrato-Texto padrão ........................................................... 12-47
088: Operacional, Infrações de trânsito, Tipos ................................................... 10-42
089: Operacional, Infrações de trânsito, Cadastro ............................................. 10-42
090: Operacional, Combustíveis, Tipos de combustível .................................... 10-41
091: Operacional, Combustíveis, Cadastro de tanques ..................................... 10-41
092: Operacional, Combustíveis, Movimentação de estoque ............................ 10-41
093: Operacional, Combustíveis, Registro de abastecimentos .......................... 10-41
094: Operacional, Pneus-Tabelas, Fabricantes ................................................. 10-42
095: Operacional, Pneus-Tabelas, Medidas ....................................................... 10-42
096: Operacional, Pneus-Tabelas, Tipos ............................................................ 10-42
097: Operacional, Pneus-Tabelas, Tipos de borracha ....................................... 10-42
098: Operacional, Pneus, Cadastro ................................................................... 10-42
099: Operacional, Pneus, Movimentações ......................................................... 10-42
100: Operacional, Pneus, Instalação/Remoção ................................................. 10-41
101: Operacional, Pneus, Rodízio ...................................................................... 10-42
102: Operacional, Pneus, Operações diversas .................................................. 10-42
103: Recursos Humanos, Tabelas, Grau de escolaridade ................................. 06-24
104: Recursos Humanos, Recrutamento/Seleção, Candidatos ......................... 06-25
105: Tabelas, Departamentos ............................................................................. 03-15
106: Recursos Humanos, Recrutamento/Seleção, Vagas ................................. 06-25
107: Recursos Humanos, Recrutamento/Seleção, Teste de volante ................. 06-25
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108: Tabelas, Orgãos ......................................................................................... 03-15
109: Operacional, Infrações administrativas, Tipos de infrações ....................... 10-43
110: Operacional, Infrações administrativas, Registros ..................................... 10-43
111: Escala, Veículos auxiliares, Registros ........................................................ 08-38
112: Horários, Tabela de preços, Manutenção ................................................... 07-28
113: Horários, Tabela de preços, Atualização de valores ................................... 07-29
114: Tabelas, Tipos de serviço ........................................................................... 03-15
115: Horários, Tabela de preços, Relatório ........................................................ 07-29
116: Operacional, Acidentes, Tipos .................................................................... 10-43
117: Operacional, Acidentes, Níveis ................................................................... 10-43
118: Operacional, Acidentes, Cadastro .............................................................. 10-43
119: Operacional, Acidentes, Testemunhas ....................................................... 10-43
120: Operacional, Acidentes, Terceiros .............................................................. 10-43
121: Operacional, Acidentes, Vítimas................................................................. 10-43
122: Operacional, Acidentes, Despesas médicas .............................................. 10-43
123: Operacional, Relatórios, Ranking por funcionário ...................................... 10-44
124: Recursos Humanos, Treinamento, Cadastro de cursos ............................. 06-25
125: Recursos Humanos, Treinamento, Cadastro de turmas ............................ 06-25
126: Recursos Humanos, Treinamento, Participantes ....................................... 06-26
132: Escala, Veículos, Programação, Sequencial-Geral .................................... 08-31
133: Escala, Publicação, Funcionários por setor ............................................... 08-37
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