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Apresentação 
 

Descrição do Módulo 
 

O sistema de Gestão de Frota do Mega Empresarial permite efetuar o controle operacional dos processos inerentes 
à manutenção e operação da frota, além de propiciar uma visão gerencial da alocação de recursos financeiros, 
humanos e materiais aplicados na mesma.  

 

O módulo de Gestão de Frota é um dos módulos que compõem o MEGA ERP, solução corporativa da MEGA 
Sistemas. É uma solução voltada para empresas que possuam uma frota de veículos, cuja manutenção seja efetuada 
internamente ou para aquelas empresas que prestam serviços terceirizados de manutenção de equipamentos.  

 

O módulo se propõe a reduzir os custos operacionais de manutenção preventiva e corretiva, através da monitoração 
contínua dessas manutenções e dos custos envolvidos, permitindo a maximização da vida útil dos equipamentos e 
seus componentes, além de proporcionar dados gerenciais para a tomada de decisões. 

 

A quem se destina 

 
Clientes da vertical Mega Frota. 

 
 

Módulo de Frota 
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Abastecimento 
 

É utilizado para registrar cada abastecimento de combustível e opcionalmente lubrificantes ou outros consumíveis 
na operação dos equipamentos.  

É a movimentação mais importante do sistema, pois em função dela todo o controle de quilometragem/horas de 
trabalho dos equipamentos é realizado.  

Os registros podem ser realizados manualmente ou importados através de rotinas específicas desenvolvidas para de 
integração com sistemas de cartão de abastecimento tais como CTF, Ticket Combustível, etc. 

O processo é composto das seguintes funcionalidades : 

 Controle de Pontos de Abastecimentos (Controle de Bombas) 

 Abastecimentos Diários 

 Correção de hodômetros 

 Análise de Abastecimentos 

 

Fluxo do processo 
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Cadastros 
Os cadastros básicos do sistema possuem informações importantes que influenciam diretamente no controle de 
abastecimentos.  

Cadastros Equipamentos (Compartimentos) 
 

 

 

Número Compartimento – Número de referência no cadastro de compartimentos. 

Tipo Compartimento – Atribuição dada ao tipo do compartimento cadastrado (Ex: Tanque, Motor). 

Unidade Abastecimento – Definir o tipo de unidade que será utilizada para medição do abastecimento. 

Capacidade – Capacidade total de abastecimento referente à unidade utilizada. 

 



 

  

Cartilha do Cliente - Mega Frota 

 

Controle de Unidade de Consumo 
 

Unidade de Consumo – Indica qual a relação entre a unidade de abastecimento e unidade de trabalho do 
equipamento. Ex: L/h ou Km/L. 

Consumo Padrão – Valor do consumo médio padrão por compartimento na unidade de consumo. 

Margem de Consumo Aceitável – Percentual que indica a faixa de variação aceitável em torno do consumo padrão. 

Controlar Unidade de Consumo Secundário – Permite controlar uma unidade de consumo secundário para 
equipamentos que possuem mais de um medidor de trabalho. 

 

Controle do Nível de Consumo 
 

Nível de Consumo A / B / C – Permite identificar através do consumo de combustível a utilização de lubrificantes e a 
programação de substituição. 

Período de Troca (Km/H) – Período de troca de lubrificante em Quilômetros/Hora. 

Período de Troca (Dias) – Período de troca de lubrificante em Dias. 

Período de Amostra – Período que compreende a utilização do equipamento. 

Antecedência de Troca – Resultado do período em Quilômetro/Hora para programação de substituição do 
lubrificante. 
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Controle de Bombas  
 

Utilizado para controlar o volume de combustível abastecido em um ponto de abastecimento e utilizado pela frota 
em um determinado período.  

Está relacionado a um posto de abastecimento e para realizar o controle deve ser utilizado em conjunto com um 
relatório específico que confronta o volume registrado no controle e o somatório dos abastecimentos individuais 
registrados no movimento de abastecimento. 

Nessa tela são registrados as informações da abertura e encerramento de um turno do ponto de abastecimento : 

 

Posto – Ponto de Abastecimento 

Número da Bomba – Bomba selecionada para realizar o abastecimento. 

Data da Abertura – Data da abertura da bomba para abastecimento. 

Hora da Abertura – Hora da abertura para abastecimento. 

Leitura inicial – Leitura inicial em litros da bomba de combustível. 

Leitura Final – Leitura final em litros da bomba de combustível. 

Responsável – Responsável pela bomba de combustível. 

Data de Fechamento – Data em que foi realizado o fechamento da bomba. 

Hora de Fechamento –  Hora em que foi realizado o fechamento da bomba. 
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Abastecimento Diário 
 

Utilizado para registrar os abastecimentos realizados na frota diariamente. Esse registro pode ser efetuado também 
através de importação de arquivos manualmente ou através de rotinas programadas que utilizam serviços 
fornecidos por empresas de cartão combustível.  

Documento de abastecimento 
 

 

 

Número – Número sequencial do documento gerado pelo sistema. 

Documento Original  – Número do formulário do documento. 

Data  – Data do documento. 

Posto  – Ponto de abastecimento de referência do documento. 
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Edição 
 

 

Item – Número do item de abastecimento. 

Data – Data do abastecimento. 

Hora – Hora do abastecimento. 

Equipamento – Equipamento abastecido. 

Pedido – Pedido de compra referente ao abastecimento. 

Utilizar Hodômetro Virtual – Indica que o abastecimento deve utilizar para controle o hodômetro virtual mantido 
internamente pelo sistema. Essa opção deve ser marcada quando não houver informação confiável do hodômetro 
físico do equipamento no momento do abastecimento.  

Hod/Hor – Registro da marcação do hodômetro no momento do abastecimento. 

Operador – Pessoa responsável pelo equipamento no momento do abastecimento.  

 

Tipo Abastecimento – Tipo do produto abastecido. 

Procedimento  – Tipo de procedimento realizado no abastecimento (Complemento ou Troca). 
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Compartimento – Compartimento do equipamento abastecido. 

Causa – Causa do abastecimento. 

Código Material – Código do material (produto) utilizado no abastecimento. 

Quantidade – Quantidade abastecida. 

Valor – Valor total do abastecimento (se não informado o sistema irá calcular pelo critério de custo parametrizado 
no sistema, para postos próprios). 

Local – Local do abastecimento. 

Operação – Operação na qual o equipamento está sendo utilizado.  
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Relatório 
 

Análise de Consumo de Combustível 
 

Relatório que deve ser analisado diariamente para identificar possíveis falhas nos registros de abastecimento, falhas 
nos procedimentos operacionais dos equipamentos ou ainda falhas mecânicas que implicam em variações 
imprevistas no consumo. 

Quando o relatório acusar desvios fora de padrão do consumo esperado, deve ser utilizada a rotina de correção de 
hodômetro para que o sistema possa adotar o hodômetro virtual e minimize o impacto desse abastecimento nos 
controles de manutenção e análises de consumo do equipamento. 
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O relatório contém as seguintes informações: 

Equipamento – Equipamento selecionado para abastecimento. 

Data – Data de realização do abastecimento. 

Hodômetro – Marcação  hodômetro ou horimetro. 

Km/H Percorrido – Quilômetragem percorrida / Hora trabalhada no período que está sendo analisado. 

Quantidade – Quantidade abastecida. 

Consumo – Consumo médio do período. 

Padrão – Consumo padrão do equipamento informado no compartimento.  

Diferença % - Diferença entre o padrão e a média em porcentagem. 

HU – hodômetro utilizado (virtual ou o calculado pelo real).  
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Utilidades 
 

Correção de Hodômetro 
 

Rotina que deve ser utilizada para realizar a correção da informação do hodômetro. Seu funcionamento consiste em 
indicar para o sistema que deve ser utilizado o hodômetro virtual, para abastecimentos fora de padrão. 

Em caso de virada ou quebra de hodômetro, o sistema automaticamente já marca essa opção. 

  A execução diária dessa rotina é extremamente importante para a confiabilidade dos controles de 

manutenção preventiva. 

 

 

 

Para executar a rotina deve ser informado o código do equipamento a data inicial de referência dos abastecimentos 
e pressionar o botão buscar.  

O sistema listará todos os abastecimentos a partir da data de referência e então o usuário deverá marcar no check 
box ‘HD calculado’ os abastecimentos para os quais o sistema deverá adotar o hodômetro virtual e em seguida 
pressionar o botão executar. 

O sistema irá efetuar o recálculo dos hodômetros virtuais de todos abastecimento e/ou leituras inferidas a partir da 
data de referência.  
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O grid da listagem contém as informações a seguir :  

Equipamento – Equipamento no qual foi realizado o abastecimento. 

Data Abastecimento – Data realizada o abastecimento. 

Quantidade – Quantidade abastecida. 

Hodômetro – Marcação informada do hodômetro do abastecimento. 

Km Informada – Quilometragem calculada pelo hodometro informado. 

Km Calculada – Quilometragem calculada pelo hodometro virtual. 

HD Calculado – Check box que deverá ser marcado para os abastecimento que devem adotar o hodômetro 
virtual. 

HD Virtual – Hodômetro virtual calculado no abastecimento.  

 

Correção de Hodômetro (Lote) 
 

Essa rotina possibilita recalcular o hodômetro virtual de forma automática de um equipamento no período 
informado. 

  A rotina irá utilizar o percentual de variação informado no compartimento de combustível do equipamento 

como referência para marcar automaticamente o abastecimento como fora de padrão, além disso o sistema irá 
ignorar marcações realizadas manualmente e irá sobrescreve-las em função desse critério. 

  

 

 


