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Fundada em 1907, a Palmer-Donavin é uma das principais distribuidoras atacadistas de materiais de construção residencial no Centro 
Oeste dos EUA. Com mais de 100 anos de operação, a Palmer-Donavin é uma empresa que cresceu e mudou com o passar do tempo.

O início da empresa foi como um fabricante de utensílios de estanho em Columbus, Ohio, EUA, entregando os produtos 
em charretes. Desde aquela época, ela se transformou e prosperou devido à determinação de adotar novas tecnologias 
e comprometer-se com um atendimento ao cliente líder do setor. Com o tempo, a empresa adicionou novas instalações 
de distribuição e fabricação. E também adquiriu outras fábricas do Centro Oeste para expandir suas linhas de produto e 
território de atendimento. Hoje, oito divisões da empresa estão localizadas em Ohio, Michigan, Illinois e Minnesota. 

Roteirização com Base em Papel Torna-se Impraticável
Antes de implementar a solução de roteirização da Omnitracs, os expedidores 
dependiam de um sistema físico de organização todo em papel, que se tornou 
incômodo e dependia muito da experiência e conhecimento pessoais do expedidor 
em serviço. O expedidor colocava ordens em papel em uma mesa, muitas vezes 
gastando quatro horas ou mais por dia adicionando e reorganizando registros em 
papel para criar e gerenciar rotas padrão. O processo era demorado e frustrante para 
expedidores e motoristas.

“A empresa estava crescendo tanto que precisávamos definir uma solução”, disse 
Tom Bartlett, diretor de operações da Palmer-Donavin. “Até esse ponto, quando 
conquistávamos um novo cliente ou uma rota era muito pesada, as alterações de rotas se baseavam na experiência e no 
critério do expedidor. Sabíamos que precisávamos de uma solução de roteirização.”

Palmer-Donavin Utiliza Otimização de Rotas e Expedição Móvel 
para Aprimorar as Experiências de Funcionários e Clientes.

A empresa estava crescendo 
tanto que precisávamos definir 
uma solução... Sabíamos que 
precisávamos de uma solução 

de roteirização.

Fatos Rápidos: Tecnologia de Roteirização e Expedição Maximiza a Produtividade e a Experiência do Cliente 
 DESAFIOS

• Os processos de roteirização manual dependiam muito 
de formulários de papel e da experiência individual do 
expedidor

• Atualizações de status de entregas para clientes eram 
trabalhosas e não oportunas

• Experiências inconsistentes de motoristas e pressões 
diárias de rotas criavam buscas constantes por novos 
motoristas  

METAS
• Reduzir o tempo gasto em processos manuais

• Aumentar eficiências para motoristas e expedidores 
para melhorar a experiência dos funcionários   

SOLUÇÃO
A roteirização e expedição móvel da Omnitracs combinam 
roteirização econômica, acompanhamento em tempo real e fer-
ramentas de análise poderosas para garantir as melhoras rotas 
para todas as entregas.

 

BENEFÍCIOS
• Reduzir quilômetros rodados, custos de combustível e 

horas extras de motoristas

• Medir o desempenho e a produtividade dos motoristas

• Satisfazer e exceder as expectativas de atendimento ao cliente 

• Avaliar os custos de transporte para aumentar economias 
por meio de dados

RESULTADOS
• Eliminou rotas ineficientes, economizando tempo dos 

motoristas e quilômetros, permitindo que gerentes se 
concentrem na manutenção preventiva de veículos e no 
gerenciamento de pessoal

• Diminuiu a quilometragem em até 15% em algumas rotas

• Introduziu rastreamento de entregas em tempo real sob 
demanda para os clientes

• Reduziu os custos com horas extras de motoristas em 
30% em uma filial 

• Reduziu ligações telefônicas recebidas em 15 a 20%

• As rotas reais dos motoristas estão regularmente 
em planejamento e adaptam-se bem aos horários 
programados
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Chamando um Parceiro Confiável 
 
A Palmer-Donavin foi uma das pioneiras na adoção da tecnologia ELD, instalando produtos de telemática da 
Omnitracs em todos os caminhões em 2012. Quando chegou o momento de implementar uma solução de 
roteirização e expedição, ela chamou a Omnitracs.

Trabalhando em parceria com uma equipe da Omnitracs, a Palmer-Donavin desenvolveu um novo fluxo de 
trabalho e, em seguida, treinou sua equipe de transporte em planejamento de a rotas e gerenciamento de ativos 
usando o software de roteirização de expedição móvel da Omnitracs.

Tendo Retorno Imediato sobre o Investimento 
 
A solução de roteirização da Omnitracs concede aos planejadores 
a capacidade de revisar rotas reais em comparação com as rotas 
planejadas diariamente. Embora os expedidores ainda precisem 
fazer ajustes, combinar rotas ou mover paradas todos os dias, 
a empresa notou que rotas reais frequentemente vezes rodam 
centenas de quilômetros a menos do que o planejado. Essas 
eficiências resultam em menos desgaste nos veículos e custos 
trabalhistas mais baixos. Uma filial reduziu os custos de horas 
extras dos motoristas ano a ano em mais de 30%.

 Para gerentes, as eficiências criadas pela otimização de rotas 
liberaram tempo para o gerenciamento holístico de frotas em seus locais. Em vez de passar dias manuseando 
arquivos físicos, os gerentes conseguem utilizar totalmente seus conjuntos de habilidades focando em questões 
de pessoal, envolvendo-se na manutenção proativa de veículos e garantindo a satisfação dos clientes. Desde 
a implementação do software de roteirização da Omnitracs, os expedidores da Palmer-Donavin revisam as 
rotas três vezes por dia, gastando no máximo 45 minutos para gerar e ajustar as rotas. Com a nova solução, a 
organização conseguiu reduzir a quilometragem em até 15% em algumas rotas.

“O uso do software de otimização de rotas nos permitiu eliminar algumas rotas e equilibrar outras”, disse Bartlett. 
“Antes, algumas rotas tinham 12 horas e outras sete horas de duração. Agora, podemos oferecer aos motoristas 
uma experiência melhor e mais consistente. Isso tirou a pressão de ter que procurar novos motoristas.”

Atendimento ao Cliente Melhorado com Visibilidade de Entregas em Tempo Real 
 
A Palmer-Donavin tem orgulho de sua mentalidade centrada no cliente, com o lema “Atendimento é o nosso 
produto mais importante”. Com o uso do software de acompanhamento e notificação móveis da Omnitracs, a 
Palmer-Donavin aumentou a visibilidade do dia de entrega, que é estendida aos seus clientes.

Usando os dados de localização de motoristas do software e as 
notificações de entregas móveis da Omnitracs, a Palmer-Donavin 
adicionou um widget “Track My Truck” (Acompanhar meu Caminhão) 
ao seu site, permitindo que clientes recebam atualizações sob 
demanda sobre suas entregas. Anteriormente, se os clientes tivessem 
dúvidas sobre o prazo da entrega, eles ligavam para um representante 
de vendas, o que exigia uma série de ligações para expedidores e 
motoristas. Quando as informações chegavam ao cliente, já podiam 
não ser mais precisas. Com a tecnologia da Omnitracs implantada, a 
Palmer-Donavin teve uma redução nas ligações telefônicas recebidas 
de 15 a 20%.

“Os clientes adoram a capacidade de ver onde estão no processo de entrega 
pois assim conseguem se planejar de acordo”, afirmou Bartlett. “Isso destaca nosso 
foco no atendimento ao cliente e mostra que somos uma empresa disposta a 
mudar e evoluir com o tempo.”
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Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LLC é uma empresa global pioneira em soluções para caminhões para todos os modelos de 
negócios. Os mais de 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de software como serviço para 
ajudar mais de 12.000 clientes a gerenciar quase 1,1 milhão de ativos em mais de 70 países. A empresa foi pioneira 
no uso de telemática veicular comercial há 25 anos e hoje atua como uma potência em tecnologias inovadoras e 
intuitivas. A Omnitracs transforma o setor de transporte por meio de tecnologia e ideias, com as melhores soluções 
da categoria para serviços de conformidade, segurança, produtividade, telemática e acompanhamento, TMSs 
(sistemas de gerenciamento de transporte), planejamento e entrega, dados e análises e profissionais.

Saiba como é possível utilizar nossos  
aplicativos, plataformas e serviços para  
reduzir custos,  aumentar a rentabilidade  
e manter-se competitivo. 
Acesse www.omnitracs.com e deixe-nos mostrar 
como você pode economizar tempo e dinheiro.
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Uma Solução Completa para Toda a Frota 
 
Com a Omnitracs como fornecedora de software confiável, a Palmer-Donavin está na próxima etapa: roteirização, 
expedição móvel e conformidade com ELD móvel em uma única solução. A Palmer-Donavin trata todos os veículos 
da mesma forma, fornecendo a cada caminhão a capacidade de registrar Horas de Serviço para que nenhum 
motorista fique parado quando precisar estar em conformidade. 

A organização também está pensando integrar um pacote de produtividade ampliado, incluindo aplicativos de 
gerenciamento de viagens e recibo de entrega, que permitiria aos motoristas realizarem facilmente ações como 
captura de assinaturas sem a necessidade de processos em papel. A transformação tecnológica da Palmer-Donavin 
permitiu que eles otimizassem o gerenciamento de frotas para que mais tempo seja gasto fazendo o que fazem 
melhor — colocar o cliente em primeiro lugar.

Roteirização e Expedição Móvel da Omnitracs
 
Distribuidores enfrentam diversos desafios todos os dias: altos volumes de ordens de clientes para organizar, 
custos de combustível flutuantes, motoristas e veículos para gerenciar, mudanças nas condições de estradas e 
janelas de tempo limitadas. O software de roteirização e expedição móvel da Omnitracs permite otimizar rotas e 
equilibre rentabilidade com requisitos dos clientes. O software oferece os algoritmos mais sofisticados do setor, 
que permitem que os usuários criem rotas e planos de carga que funcionem melhor para suas frotas. Manter os 
motoristas atualizados em campo com notificações em tempo real e monitorar o desempenho deles com relatórios 
personalizáveis que se adaptam às suas necessidades de negócios.

As ferramentas da Omnitracs reduzem quilômetros, número de veículos, horas extras e tempo de roteirização — 
aumentando a capacidade de veículos e fazendo melhorias no gerenciamento de motoristas e atendimento ao cliente.


