
Projeto Drive GreenProjeto Drive Green

Monitoramento Satelital Inteligente

Tenha todos os dados de Segurança, Telemetria e Logística , via web da sua 

equipe de vendas, proporcionando um maior controle sobre o condutor 

reduzindo, riscos de incidentes e acidentes dentro da operação. 

Projeto Drive GreenProjeto Drive Green



O que é o Drive Green?O que é o Drive Green?

O Drive Green

É um sistema de monitoramento em tempo real, via web,
que visa o acompanhamento da utilização da motocicleta pelo
condutor. Observando os seguintes aspectos:

- Monitoramento da velocidade;

- Aceleração brusca;

- Frenagem brusca;

- Tempo de parada;

- Localização x Rota;

- Sensor de queda.



Sistema de Gerenciamento Drive GreenSistema de Gerenciamento Drive Green







Trajeto utilizando a base de mapas do GoogleTrajeto utilizando a base de mapas do Google





Todos os condutores serão acompanhados em tempo real, via Internet,

pelo gestor de frota e segurança do trabalho.

Pontuação de eventos ajustável conforme a política de segurança

Todos os condutores iniciam o período com 1000 pontos e de acordo

Pontuação praticada pelo Drive GreenPontuação praticada pelo Drive Green

com as infrações cometidas tem o escore reduzido.

No final do período estabelecido o gestor consegue identificar os

melhores e os piores condutores da equipe.



Relatório Ranking de CondutoresRelatório Ranking de Condutores







A partir dos relatórios do sistema MSI e suas exportações para XLS e DOC é possível 
integrar os dados com sistemas ERP e softwares para criar gráficos gerenciais.
*Gráfico gerado em Excel Jul/2012 com distância em período de tempo pré determinado
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Velocidade aumentada 

para 70km/h
Velocidade antes 60km/h







FREADA BRUSCA

Infração de velocidade e freada vistas no Google MapasInfração de velocidade e freada vistas no Google Mapas

EXCESSO DE 
VELOCIDADE 

102KM/h





ExternalidadesExternalidades

O Programa possui cadastrado todos os pontos de vendas, podendo
assim fazer o cruzamento em tempo real das informações checadas
com outros softwares, incremento certo da produtividade.



Violação do Equipamento – O equipamento Rastreador/GPS é a prova
de fraude, informando imediatamente qualquer intervenção do
condutor ou procedimento realizado no intuito de alterar o sistema
original, pois possui sensores e uma bateria para backup caso a
alimentação principal do equipamento seja interrompida.

Equipamento protegidoEquipamento protegido

alimentação principal do equipamento seja interrompida.



BenefíciosBenefícios

Indicadores Operação real de vendas com motos

Os  5 
acidentes 

foram de VD’sforam de VD’s
com Moto

Melhor 1° Tri 
da História da 

operação



BenefíciosBenefícios

- Redução de 62% nos acidentes após a gestão do Drive Green, assim 

preservando o bem VIDA 

- Redução de impostos, na relação RAT (Riscos Ambientais de Trabalho) x FAP 

(Fator Acidentário de Prevenção), podendo variar entre 1,5% e 6%;(Fator Acidentário de Prevenção), podendo variar entre 1,5% e 6%;

- Utilização nas investigações do técnico de segurança do trabalho em casos de 

incidentes ou acidentes;

- Utilizado como justificativa para possíveis penalizações ou demissões;  

- Melhoramento no rendimento da rota do vendedor, mais PDV's visitados com 

um acréscimo de 53%; 

- Aumento da vida útil da motocicleta e redução com custos de manutenção.




