
Não fique preso a um ELD que não está em 
conformidade e não resiste ao teste do tempo. 
E não contrate um fornecedor iniciante que 
não poder oferecer suporte em longo prazo! A 
Omnitracs é líder do setor há por quase 30 anos. 
 

Fique na estrada com uma solução de ELD da Omnitracs  e 
permaneça competitivo, em conformidade e confiante — por 
apenas US$ 23 por mês.

www.omnitracs.com/eld ou ligue para 800.348.7227

© 2017 Omnitracs, LLC. Todos os direitos reservados. Omnitracs é uma marca comercial da Omnitracs, LLC. Todas 
as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos detentores. A Omnitracs se empenha para garantir 
que as informações neste documento estejam corretas e sejam apresentadas de forma justa, mas a Omnitracs não se 
responsabiliza por quaisquer erros ou omissões. As informações publicadas podem não estar atualizadas, portanto, é 
importante confirmar o status atual com a Omnitracs.   (12/17)
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Conheça a Linha do Tempo

Há dois prazos diferentes para o Decreto do ELD: 
  18 de dezembro de 2017: 
  • E-logs (registros eletrônicos) certificados para ELD precisam ser usados após essa data
  • Se sua frota já estiver usando e-logs (registros eletrônicos) certificados para AOBRD (Dispositivo de 

Registro de Bordo Automático), eles podem ser usados até 16 de dezembro de 2019
  • Dispositivos não ELD não serão vendidos após essa data
  16 de dezembro de 2019: 
  • Todos os registros eletrônicos precisam estar em conformidade com o Decreto do ELD. 
  • Dispositivos AOBRD não podem ser usados após essa data.

Aprenda as Novas Funcionalidades

ELDs são muito semelhantes aos registros eletrônicos que o setor utilizou por anos. A maioria dos 
novos requisitos do Decreto do ELD está relacionada a como os dispositivos e sistemas coletam, 
armazenam e relatam dados de registros. A seguir, alguns exemplos dos novos requisitos:

  1. LIVROS DE REGISTRO DE MOTORISTAS — As regras de HOS (Horas de Serviço) não mudam. 
Em vez disso, o tempo é registrado automaticamente e motoristas e frotas conseguirão revisar, 
aprovar e editar os registros.

  2. RELATÓRIOS — Os métodos para relatar eletronicamente o RODS (Status do Registro de Serviço) 
com ELD é padronizado para garantir precisão e segurança.

  3. DADOS DE CONDUÇÃO — ELDs acompanharão informações adicionais de frotas, caminhões e 
motoristas para criar visibilidade para órgãos de segurança pública e evitar relatórios fraudulentos.

  4. DADOS DA FROTA — Espera-se que as transportadoras forneçam detalhes adicionais sobre sua 
frota, o caminhão e o motorista. Essas informações serão transmitidas para órgãos de segurança 
pública durante verificações de conformidade.

  5. STATUS DE SERVIÇO — É necessário atribuir um “Status de Serviço” a todas as atividades 
do veículo. Alguns desses status ocorrerão automaticamente, enquanto outros podem ser 
selecionados manualmente.

  6. ALERTAS DO MOTORISTA — Os dispositivos precisarão disparar um quando houver um “tempo de 
condução não atribuído” no registro de um motorista ou quando ocorrer um defeito no dispositivo.

Se souber que sua frota precisa cumprir o Decreto do ELD, 
estas são algumas das próximas etapas que garantirão que 
todos os pontos sejam cobertos.

Compreenda as Implicações Operacionais

Pesquise como os novos requisitos de ELD afetarão as operações de sua frota. Os tipos de mudança 
para as quais você deve se preparar são: 

  • Status de serviço automáticos: regras, limites e requisitos
  • Uso de “Transporte Particular” e “Deslocamento no Pátio”
  • Preparação do motorista e veículo
  • Auditorias e relatórios da frota
  • Edições de registros da transportadora
  • Edições de registro de motoristas
  • Atividade não atribuída do veículo (identificação e reconciliação)
  • Protocolos antiassédio

Desenvolva um Plano de Implementação e Linha 
do Tempo (Opcional para frotas grandes)

Introduzir um novo aplicativo em sua frota é sempre desafiador e o mesmo vale para ELDs. Como 
uma implementação de ELD afetará muitas funções e departamentos diferentes, é importante 
ter um plano sólido e segui-lo. O plano deve fornecer linhas do tempo detalhadas e áreas de 
responsabilidade do início ao fim, e reuniões regulares devem ser agendadas para verificar o 
progresso geral.

Também é normal se sua frota precisar de ajuda com planejamento do projeto ou treinamento/
suporte técnico. Alguns fornecedores de ELD oferecem serviços profissionais para lhe ajudar durante 
a transição para ELDs.

Encontre a Solução Certa

Há uma grande variedade de ELDs no mercado de dezenas de fornecedores. É importante encontrar 
uma solução que se adapte a como seus motoristas e a empresa operam. Escolher determinados 
fornecedores pode gerar muitos benefícios duradouros que podem determinar qual solução selecionar: 

  • CREDIBILIDADE E LONGEVIDADE — Evitar futuros problemas de conformidade começa com 
a escolha de um fornecedor que já está no mercado por tempo suficiente para provar seu 
compromisso com confiabilidade e atendimento ao cliente.

  • FAMILIARIDADE COM O SETOR — Algumas soluções já estão no mercado há algum tempo e 
motoristas órgãos de segurança pública já saber podem como utilizá-los. Um dispositivo que já é 
bem conhecido pode acelerar o treinamento de motoristas e reduzir o tempo de inatividade de 
verificações de segurança de beira da estrada.

  • SERVIÇOS ADICIONAIS — A maioria das empresas em busca de um ELD deseja algo básico 
que atenda aos requisitos mínimos do Decreto do ELD. No entanto, muitas empresas estão 
percebendo que podem economizar tempo e dinheiro por meio de outros aplicativos valiosos, 
como relatórios de IFTA. 

Se atualmente estiver usando um e-log (registro eletrônico), consulte o seu fornecedor para saber o 
que deve fazer. Alguns fornecedores atualizarão automaticamente seu sistema existente, evitando a 
compra de um novo dispositivo.

Desenvolva Diretrizes e Práticas Recomendadas 
(Opcional para frotas grandes)

Antes de começar o treinamento na empresa sobre as alterações operacionais que os ELDs exigem,  
é uma boa ideia reservar um momento para definir alguns padrões logo no início para ajudar a 
garantir uma transição suave. 

Exemplos dos tipos de processo que é bom padronizar logo no início:

  • Orientação para anotações claras e consistentes
  • Processos para envio e retenção de documentos de suporte necessários
  • Processos para relatórios e resolução de defeitos de ELDs ou outros problemas técnicos

Programa de Testes/Piloto 
(Opcional para frotas grandes)

Antes de implantar os ELDs em toda a frota, sempre é bom testar a solução com um grupo menor para 
resolver quaisquer problemas. Esse grupo deve representar uma seção transversal do público maior 
para garantir que a solução seja aprovada em todos os níveis. Algumas frotas escolhem esse grupo 
aleatoriamente ou por região geográfica. Os tipos de usuário a incluir no programa de teste devem ser:

  • Motoristas
  • Usuários administrativos (expedidores, gerentes de motoristas, gerentes de frotas etc.)
  • Outros usuários (manutenção, técnicos de estrada, manobristas de pátio)

Treinamento de Motoristas

Após a instalação, você deve fornecer a seus motoristas treinamento em como usar o dispositivo. Todo 
motorista que usa um ELD deve saber como fazer o seguinte até o prazo determinado do Decreto:

  o  Efetuar login
  o  Responder a horas de condução não atribuídas que o ELD registrar
  o  Registrar alterações no status de serviço
  o  Edições de registros (frota e motorista)
  o  Adicionar notas a registros para explicar quaisquer edições ou adições
  o  Certificar registros — para indicar que são completos e precisos
  o  Acessar dados de RODS a partir do ELD
  o  Analisar e entender as informações de impressão/exibição do ELD
  o  Transferir dados do ELD por e-mail ou Bluetooth para inspetores ou órgãos de segurança pública
  o  Identificar e corrigir ou relatar problemas de diagnóstico de dados
  o  Relatar defeitos do ELD
  o  Processos e procedimentos específicos da frota

Alguns fornecedores de ELD oferecem aplicativos adicionais que economizam tempo, como DVIR e 
relatórios de IFTA automatizados. Se optar por adotar um desses outros aplicativos, seus motoristas 
devem ser treinados neles antes do uso.

Treinamento da Equipe de Suporte

Além de treinar os motoristas, deve haver um plano para treinar a equipe de suporte da frota nos 
tipos de alterações esperadas com os ELDs. Estes tópicos devem ser abordados:

  o  Integração de motoristas e veículos
  o  Requisitos e processos de conformidade
  o  Requisitos e processos de documentos de apoio
  o  Operações dos ELDs
  o  Edições de registros (frota e motorista)
  o  Retenção de dados dos ELDs
  o  Compreensão e prevenção de assédio e coerção
  o  Solução de problemas/defeitos de ELDs
  o  Processos e procedimentos específicos da frota

Saiba as Implicações da Falta de Conformidade

Após o prazo, se um motorista não isento for pego sem um registro eletrônico compatível com 
AOBRD ou ELD, podem ser emitidas multas para a transportadora. Em alguns casos, pode ser 
necessário retirar o caminhão da estrada por até 10 horas antes de retomar as operações.

Se for determinado que o próprio dispositivo não cumpre os requisitos de ELD, as transportadoras 
terão oito dias para substituir o dispositivo por uma solução compatível. O fornecedor do ELD não 
precisa fazer nada. Escolher um fornecedor de confiança para manter sua empresa em conformidade 
é um passo muito importante para evitar problemas legais e regulatórios no futuro.

Saiba os Requisitos de Armazenamento de Dados

Diferentemente das regras anteriores, o Decreto do ELD também define como sua frota armazena 
dados de Hora de Serviço e por quanto tempo. Pergunte ao seu fornecedor de ELD como lidar com 
isso em suas operações.

  • Você deve reter os dados de ELDs e de backup por 6 meses
  • Você deve garantir o armazenamento seguro de todos os dados e backups para proteger a 

privacidade dos motoristas

Alguns fornecedores farão o backup e armazenarão os dados automaticamente como parte do 
contrato de serviço, portanto, verifique se essa funcionalidade está incluída em seu plano de serviço. 

Compreensão de Assédio a Motoristas e das Penalidades

É importante que seus motoristas e expedidores entendam como os dados de ELDs podem evitar 
assédio aos motoristas. Na nova legislação, a frota tem responsabilidades adicionais e pode até ser 
penalizada se for determinado que, intencionalmente, um expedidor colocou o motorista em uma 
situação que o levou a uma violação de HOS. 

  • É assédio se uma transportadora usar dados do ELD para pressionar um motorista a agir de forma 
que resulte em uma violação de HOS ou conduzir quando estiver doente ou cansado

  • As transportadoras estão sujeitas a penalidades por assédio, bem como pela violação de HOS


