
ENTREGAMOS EM TEMPO
REAL A INFORMAÇÃO
RELEVANTE PARA O
CONTROLE DO SEU
NEGÓCIO

Gestão de Frotas
Gerenciamento de Riscos

Telemetria Avançada



O Bobton nasceu para tornar fácil e acessível o 

gerenciamento remoto para todos os tipos de frotas. 

Fazemos a ponte ganha-ganha entre locadores e locatários 

de equipamentos através de um portal intuitivo e que fala a 

sua linguagem.

Nossa tecnologia exclusiva permite coletar dados dos ativos, 

onde quer que eles estejam, supervisionando seu uso, 

medindo sua performance e planejando economia de 

combustível, paradas de manutenção, direção perigosa, 

frenagem abusiva e produtividade do operador ou motorista.

SOBRE O BOBTON

Nossos Valores
Compromisso

Confiança

Credibilidade

Competência

Competitividade



O QUE FAZEMOS

SAIBA TUDO O QUE ACONTECE COM A 

SUA FROTA EM AÇÃO

Mineração
Óleo e Gás
Estaleiros

Portos
Aeroportos
Estradas
Energia
Cargas de Engenharia

Nossa telemetria já foi testada por alguns

dos maiores usuários de equipamentos

pesados em áreas como:



IMPLEMENTAÇÃO SAAS

1 REAL DATA

Com recursos a múltiplas tecnologia
(GPS, Bluetooth, GSM, etc.) qualquer
ativo pode ser ligado ao BobTon

3 ANALYTICS

2 BIG DATA

Disponibilização de informação multi-
ecrã de acordo com os perfis de
utilizadores

Configurações de regras de
negócio, incluindo eventos,

alarmes, notificações e relatórios



NOSSOS PILARES

Segurança Mais produtividade: Melhor utilização dos recursos disponíveis com gestão de localização
de múltiplos ativos em uma plataforma e em tempo real

Controle Redução de despesas: Ganhos de eficiência a nível operacional e financeiro (manutenção
preventiva, pagamentos extraordinários, combustível, etc.)

Performace Melhor serviço ao cliente: Controle e monitorização de procedimentos e níveis de serviço,
premiando colaboradores em linha com comportamento no terreno

Gestão
Reforço da segurança: Configuração de eventos e alarmes que permite atuação imediata na
recuperação de veículos, cargas, pessoas ou coisas

Comunicação Baixo investimento: Com o modelo SAAS a disponibilização do serviço é quase imediata,
sem custos iniciais de infraestrutura nem de licenciamento de software



COMPROMISSO

Condução ou operação agressiva de frotas de todo o 

tamanho e carros e equipamentos de todos os tipos,

Ociosidade ou atividade excessiva,

Cerca eletrônica, operação em área irregular,

Consumo e indicadores de redução de consumo de 

combustíveis,

Aceleração ou frenagem fora de padrão,

Documentação digitalizada por celular,

Despacho de ordens de serviço,

Formulários eletrônicos,

Estatísticas de desempenho por ativo,

Curvas de obsolescência,

Ferramentas digitais de mobilização e desmobilização.

Boletim de medição automático



PROPÓSITO

99%
É MATRIZ DE
VALORIZAÇÃO
99% do esforço será
dedicado a conscientização
e comunicação ativa
através de alertas
automatizados

Revisão/Manutenção
Prudência no volante
Multas ZERO
Economia de combustível
Valorização da VIDA
Ranking de condutor
Uso profissional do
veículo

1%
É MATRIZ DE
CONSEQUÊNCIA 
Sustenta o esforço de
valorização, para os
colaboradores aderirem
aos valores / cultura e
propósito do cliente

H/H
FOCO NA ATIVIDADE FIM 
O sistema permite aos
colaboradores dedicarem à
atividade FIM, com
automatização dos
processos, uniformidade e
centralização dos dados

Revisão/Manutenção em
dia
Prudência no volante
Multas ZERO
Economia de combustível
Valorização da VIDA

Comunicação 100%
através do APP
Sistema de alertas e avisos
por msg interna, email e
SMS
Medições automatizadas
dos contratos de locações
e serviços
Rotas para atendimento
efetivo da volante

R$
DESENVOLVIMENTO DE
LIDERANÇA 
Agrega ao processo de
qualificação tecnológica e
conhecimento da liderança

Treinamento em
tecnologia mobile e de
gestão de frota
Efetividade e autonomia
das equipes em utilizar a
plataforma



REDUÇÕES E GANHOS

Medição automática dos
contratos de locação de ativos
Medição automatizada nos
contratos de serviços 
Assertividade dos valores
cobrados do cliente
Transparência das informações
ao cliente
Dados 100% auditáveis

até 50% hh
MEDIÇÃO

É possivel reduzir o tempo
dedicado ao processo de
medição, com eficácia, eficiência
e transparência 

até 18% R$
MANUTENÇÃO

Redução dos custos da conta de
manutenção dos resultados
anuais dos clientes do BobTon

Aumento da disponibilidade do
ativo
Garantia do ciclo de vida
projetado
Redução do TCO (Total Cost
Operation)
Aumento da valorização final na
venda do ativo
Garantir a manutenção preventiva

até 15% R$
COMBUSTÍVEL

Redução dos custos de
combustível após utilização do
sistema de telemetria do BobTon

Gestão da condução
Consumo comparativo da
frota
Uso profissional exclusivo do
veículo
Veículo parado ligado com
consumo excessivo

até 11% R$
INDICADORES

Redução através da gestão por
indicadores de telemetria
avançada e rastreamento
BobTon

Condição de uso
Analise com comportamento de
condução
Telemetria avançada
Ranking de condutor e veículo
Controle de combustível
Viagens profissionais
Rotas otimizadas
Uso indevido do veículo



40%

18%
15%

11%

Redução de
custos com

comunicação

Redução de
tempo de
condução

Redução de
custos com
combustível

Redução de
quilometros
percorridos

VANTAGENS



MÓDULOS

Gestão de Frota
(Leves, Pesados, Máquinas,
Robôs, e Ativos)

Gestão de Condutor Gestão de Rotas1 2 3

Gestão de Telemetria
(aceleração e freada brusca,

curva agressiva e acentuada,

impacto em 3 níveis e
condução agressiva)

Manutenção preventiva e
corretiva

Ranking de condutor pelas
matrizes, política de direção
segura, Análise
comportamental com feedback
precisos
Desvio de rotas e paradas
indevidas.

Roteirização e rotas otimizadas
(previsto versus realizado),

gestão de TMA (tempo médio
de atendimento)

Níveis de SLA para
atendimento ao cliente
Desvio de rotas e paradas
indevidas.



MÓDULOS

Gestão de Equipes 

e Atividades
Telemetria Avançada Formulários Eletrônicos4 5 6

Comportamento do veículo,

Gestão de combustível REAL,

Gestão de medição de
contratos automatizados
Gestão de segurança e riscos

Gestão de atividades em tempo
real (celular e veículo),

Despacho de OS e
preenchimento de formulário,

Geração de evidência de
atendimento
Comunicação centralizada

Sistema de gestão estatísticas
dos formulários
Armazenamento digital dos
formulários
Análise de dados



COMO FUNCIONA

Localização

Informação

ServidorAtivo Tráfego

Gestão de Telemetria (aceleração e freada
brusca, curva agressiva e acentuada, impacto
em 3 níveis e condução agressiva)
Manutenção preventiva e corretiva



PERGUNTAS PARA A SUA EMPRESA

Está respeitando a lei de Jornada de trabalho do motorista?
Onde está sua frota?
Quem conduz a sua frota?
Qual o perfil de condução?
Está em áreas proibidas?
O que está fazendo agora?
Está controlando a produtividade?
E o controle de multas, combustível e manutenções?



Flexibilidade e agilidade nos
atendimentos;
Aperfeiçoamento nos procedimento
de segurança;
Alertas de não conformidade;
Gestão de indicadores;
Melhoria e garantia do processo;
Melhor gestão de condutores;
Gestão de diversos tipos de ativo em
uma única plataforma;
Telemetria avançada;

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

COMO PODEMOS AJUDAR

Com uma plataforma central é possível gerir os ativos,
pessoas e toda a gestão relacionada aos mesmos, com
foco sempre na gestão e análise da entrega final para
tomada de decisão nos mais diversos níveis hierárquico da
empresa

RESULTADOS ESPERADOS



O QUE ENTREGAMOS *

Controle da jornada do motorista;
Relatórios automáticos e programáveis;
Histórico de trajetos (viagens, pontos de parada, 
estado funcional dos veículos e velocidade);
Cadastro de àreas e pontos de interesse;
Identificação de aceleração, frenagem e condução 
agressiva;
Controle de documentação da frota e condutores;
Notificações programáveis para todos os envolvidos
Identificação de condutores

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Entre outras necessidades

*Conforme produto contratado



HISTÓRICO DE TRAJETO EM ÀREA DEMARCADA



ANÁLISE DE PERFORMACE MENSAL (TEMPOS)





MONITORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL



PRÓXIMAS INSPEÇÕES E REVISÕES



RESUMO SIMPLIFICADO DA FROTA



+ Agilidade + Controle +Oportunidade

www.bobton.com.br
contato@bobton.com.br


