
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.



Ganhos com o PROJETO DRIVE GREENGanhos com o PROJETO DRIVE GREEN

SEGURANÇA:

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

preservando o bem VIDA;

- Redução no número de afastamentos por acidente de trabalho;  

- Identificar acidentes que não são informados a companhia; 

- Menor tempo para atendimento por parte da companhia em casos de 

incidentes ou acidentes;    

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

de incidentes ou acidentes;

- Utilizado como justificativa para possíveis penalizações ou demissões.



FREADA BRUSCA

Exemplo real de um acidente com queda no Google MapasExemplo real de um acidente com queda no Google Mapas

EXCESSO DE 
VELOCIDADE 

102KM/h



Relatório de PontuaçãoRelatório de Pontuação



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



- Crescimento  de 30% em número de visitas diárias  logo após a implantação 

do sistema, podendo alcançar 48% após 6 meses;

- Mais PDV´S visitados, menor o número de vendedores na rua.

- Controle do número de PDV´S visitados no dia e o tempo de permanência em 

cada um;

Comercial e Logística:Comercial e Logística:

- Garantir a visita presencial ao PDV;

- Garantir que a rota seja executada na ordem correta de visita diminuindo o 

tempo do vendedor em cima da motocicleta

- Controle dos horários de saída e chegada do vendedor na companhia;



Gráficos:Gráficos:

Foram considerados 280 vendedores, 

cada um com uma média de 25 visitas 

por dia, 5 dias por semana sem o 

sistema instalado.
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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.



GESTÃO DE FROTA:GESTÃO DE FROTA:

- Redução de 7% no consumo de combustível; 

- Redução de 16% nos custos com manutenções; 

- Aumento de 25% na vida útil da motocicleta;

- Aumento nos índices de recuperação em caso de roubo ou furto;

- Maior disponibilidade da motocicleta para o vendedor.



Gráfico:Gráfico:

Comparativo de redução



Impostos:Impostos:

- Redução de impostos, na relação RAT (Riscos Ambientais de 

Trabalho) x FAP (Fator Acidentário de Prevenção), podendo 

variar entre 1,5% e 6%;




