
TELEMETRIA,
TECNOLOGIA &
SUSTENTABILIDADE
EM GESTÃO DE FROTAS LEVES



TECONOLOGIA PARA GESTÃO DE 

FROTAS LEVES

Formada por especialistas em gestão de

frotas, a GolSat oferece ferramentas

avançadas para empresas com o objetivo

de ajudá-las a:

▪ reduzir custos da frota

▪ minimizar riscos dos condutores e 

▪ aumentar a produtividade da empresa



SUSTENTABILIDADE
EM GESTÃO DE FROTAS

A GolSat acredita que trazer e levar os condutores de volta pra casa deve ser a

principal preocupação de um GESTOR DE FROTAS. E a missão da GolSat é

contribuir com uma tecnologia de rastreamento e gestão que auxilie a empresa

a cuidar da frota e de quem dirige ela.



SUSTENTABILIDADE
SOCIAL

A GolSat fornece soluções de segurança integradas ao motorista para

que as empresas possam adotar a cultura da direção defensiva e

garantir a segurança dos funcionários e da sociedade.



SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICO

As informações oferecidas pela GolSat possibilitam que a empresa

acompanhe diariamente o desempenho logístico da frota, resultando

no aumento da produtividade de seus colaboradores e na redução

significativa dos custos operacionais.



SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Fornecemos informações imediatas sobre o estilo de condução,

velocidade, tempo ocioso e emissões de CO2. A partir desses

indicadores, a empresa pode agir para melhorar a segurança do

motorista, economizar combustível e reduzir a poluição do meio

ambiente.



CLIENTES GOLSAT
EMPRESAS QUE TRANSFORMARAM SUA GESTÃO DE FROTA COM A TECNOLOGIA GOLSAT



AWARDS
MAIS DO QUE UMA CONQUISTA PARA GOLSAT, UMA CONQUISTA PARA O PLANETA

A GolSat recebeu menção honrosa
pelo seu projeto Big Data para
Gestão de Frotas Leves, que
apresentava como a tecnologia do
software GolSat está
revolucionando a tomada de
decisão nas empresas frotistas,
através da análise de dados em
pequena e grande escala.

Organizado pelo ISAE-FGV em
parceria com o GRPCOM, Sebrae-PR
e Itaipu Binacional, o prêmio
reconheceu a GolSat como empresa
pioneira a empregar tecnologia de
rastreamento sob a perspectiva da
SUSTENTABILIDADE ECONOMICA,
AMBIENTAL E SOCIAL.



PERSONAL FLEET
CONSULTORIA EM GESTÃO DE FROTAS

A GolSat possui uma equipe altamente qualificada, multidisciplinar e preparada

para prestar CONSULTORIA EM GESTÃO DE FROTAS. O principal objetivo é

auxiliar nossos clientes a obterem uma visão mais clara e detalhada sobre o

panorama da sua frota.

1.MAPEAMENTO E 

DIAGNÓSTICO

2. POLÍTICA DE

FROTAS

3. DEFINIÇÃO DE

INDICADORES

4.MAPEAMENTO DE

FORNECEDORES

5. CONSTRUÇÃO 

DE RFP

6. ANÁLISE PERIÓDICA

DE RESULTADOS



SOFTWARE GOLSAT
TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA DADOS EM INFORMAÇÕES

MYFLEET GERA:

ECONOMIA
PRODUTIVIDADE
SEGURANÇA+

O Software MyFleet possui módulos de gestão que geram as informações

necessárias para controlar os indicadores de performance da frota e dos

condutores.



O módulo Gestão de Vistas conecta as equipes de campo com o gestor por meio

de gráficos, relatórios, mensagens e rankings sobre o movimento da frota e

todas as informações sobre as visitas realizadas pelos condutores.

SOFTWARE GOLSAT
GESTÃO DE VISITAS



A GolSat foi a primeira empresa do Brasil a oferecer a telemetria integrada com

cartões de abastecimentos. Com a integração, as empresas identificam ações

irregulares de abastecimento e têm total controle sobre todos os gastos

relacionados ao combustível.

SOFTWARE GOLSAT
GESTÃO DE COMBUSTÍVEL



A GolSat oferece o módulo mais completo do mercado para gestão de

manutenção e outros custos relacionados à sua frota. A partir dos lançamentos

e controles de tudo que acontece com a frota, a empresa pode emitir relatórios

que oferecem uma visão geral do TCO.

SOFTWARE GOLSAT
GESTÃO DE MANUTENÇÃO



APP
MAIS DO QUE UMA CONQUISTA PARA GOLSAT, UMA CONQUISTA PARA O PLANETA

O aplicativo GolSat - gratuito e exclusivo para clientes GolSat - é uma

ferramenta adicional SOFTWARE MYFLEET que permite ao cliente rastrear e

bloquear seus carros pelo celular.

DISPONÍVEL:



SOFTWARE GOLSAT
PARCERIA COM OS MELHORES

A GolSat acredita que a integração de tecnologias facilita o trabalho do gestor

de frota e é essencial para administrar os carros e condutores com eficiência.

Por isso, selamos parceria com os principais playes do marcado com objetivo de

oferecer o melhor para as empresas frotistas.



GOLSAT NA MÍDIA
OS PROFISSIONAIS DA GOLSAT SÃO REFERÊNCIA NACIONAL E MUNDIAL QUANDO O 
ASSUNTO É GESTÃO DE FROTAS 



ACORDE TODOS OS DIAS PARA TRANSFORMAR
PORQUE LEVAR E TRAZER SEU CONDUTOR TODOS OS DIAS DE VOLTA PARA CASA É A 
PRINCIPAL MISSÃO DA GOLSAT

vimeo.com/80815842

https://vimeo.com/80815842


OBRIGADO!
LUCAS ROCHA
Gerente de Contas
31 8897 5477
lucas.rocha@golsat.com.br


