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Wialon é uma plataforma universal de gestão e rastreamento de frotas.

Presente e futuro da localização GPS e IoT

Oferecemos um sistema de monitoramento GPS 
multifuncional de ponta a ponta para qualquer 
meio de transporte, incluindo caminhões, ônibus, 
automóveis, passageiros e veículos de rota. Wialon 
é aplicada no transporte de cargas, construção civil, 
agroindústria, serviços públicos e muitas outras 
áreas de negócios.

Wialon é desenvolvida pela Gurtam, uma empresa 
especializada em desenvolvimento de software com 
19 anos de experiência em telemática. A empresa 
tem escritórios em Vilnius (Lituânia), Buenos Aires 
(Argentina), Boston (E.U.A.) e Dubai (E.A.U.).

2,300+ 
parceiros em todo o mundo

3.2 milhões 
unidades conectadas

150+ milhões 
quilómetros rastreados 
diariamente

19 
anos no mercado

2,700+ 
dispositivos homologados
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Como é o rastreamento 
GPS com Wialon? 

Wialon é a plataforma para rastreamento 
GPS e IoT.

O monitoramento baseado em satélite 
com Wialon significa ter dados em tempo 
real disponíveis online, análises e relatórios, 
algoritmos de controle de combustível 
personalizados, roteamento, mapeamento 
e aplicações móveis nativas.

A plataforma é independente do hardware, 
portanto, não precisa se preocupar em alterar 
o hardware se já tiver determinados dispositivos 
instalados.

3 opções para o uso de Wialon:

• o sistema de monitoramento na nuvem

• o sistema de monitoramento baseada 
em servidor

• a aplicação para iOS e Android
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Rastreamento GPS 
para a agricultura 
Controle de trabalhos de campo 
com base em dados telemáticos.

Controle de transportes 
públicos
Rastreamento de veículos de rota 
com ferramentas especializadas 
projetadas para a gestão do 
transporte de passageiros.

Gestão de entregas
Planos de transporte, otimização 
da rota de entrega e economia 
de custos.

Funcionalidade Wialon específica para a indústria
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Controle de manutenção 
da frota 
Planejamento, controle e registro 
de despesas de manutenção.

Rastreamento de 
trabalhadores em campo
Esta funcionalidade de Wialon 
transforma o seu smartphone em 
um rastreador GPS, permitindo 
um eficiente monitoramento 
pessoal ou de funcionários.



Aumento da eficiência da frota



O que Wialon oferece:

Desafios empresariais:

Altos custos de 
manutenção

Baixa produtividade 
do trabalho

Baixos lucros e 
rentabilidade

Wialon possibilita o planejamento eficiente 
da operação da frota, minimizando a fraude 
de combustível, aumentando a segurança do 
transporte de carga e reduzindo o custo de 
depreciação do veículo.

Otimize todas as despesas, reduza o tempo 
de inatividade e controle os motoristas com 
a plataforma de monitoramento completa.

• Usufrua de um sistema flexível de elaboração 
de relatórios
• Obtenha análises de desempenho da frota
• Detecte localização com GPS/LBS
• Controle a qualidade da direção e avalie o 
comportamento do motorista
• Comunique-se com os motoristas
• Monitore  a temperatura e umidade nos 
veículos de transporte refrigerado
• Controle o consumo de combustível
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Controle do consumo 
de combustível



Desafios empresariais:

Furtos de 
combustível

Despesas de 
combustível 
excessivas

Manipulações de 
combustível em postos 
de abastecimento

O que Wialon oferece:

Wialon é a solução definitiva para o controle 
completo do consumo de combustível e 
otimização das despesas. 

O sistema de gestão do combustível é 
baseado nos dados disponíveis a partir de 
um computador de bordo ou de sensores de 
nível de combustível, instalados no tanque de 
combustível de um veículo.

Com Wialon, cada litro de combustível está 
controlado e é mostrado num gráfico (tabela 
ou como estatística).

• Obtenha dados de consumo através de um 
método de cálculo matemático, FLS ou CAN-bus
• Desfrute de configurações de parâmetros 
flexíveis
• Verifique o histórico de alterações do nível de 
combustível disponível para qualquer período 
mostrado em gráficos.
• Explore os abastecimentos de combustível e 
relatórios de furto
• Receba notificações de abastecimento e furtos 
de combustível por e-mail, SMS ou numa janela 
pop-up
• Envie relatórios automáticos de combustível
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Controle do comportamento 
do motorista



Desafios empresariais:

Danos na carga 
e no veículo

Infrações de trânsito, 
multas, acidentes Direção ineficaz

O que Wialon oferece:

O controle de comportamento do motorista de 
Wialon registra todas as infrações durante um 
determinado período e por viagens individuais, 
e também permite comparar dados para 
diferentes períodos.

Destina-se a melhorar a segurança rodoviária, 
garantir a manutenção da frota com boa 
relação custo-benefício, reduzir os custos 
com combustível e aumentar a segurança 
da carga. Monitore a qualidade de direção de 
cada motorista, aumente a vida útil do veículo, 
reduza o número de acidentes e tome decisões 
baseadas em dados.

• Use sistemas ADAS para conformidade e controle 
eficaz
• Beneficie-se da descrição detalhada das infrações
• Utilize as visualizações de rastreamento e 
marcadores de eventos num mapa
• Avalie as pontuações de qualidade de direção 
de acordo com os critérios predefinidos ou com 
os seus próprios critérios
• Classifique os motoristas pelo número de pontos 
de penalização recebidos
• Receba as notificações sobre excesso 
de velocidade e outras infrações
• Envie relatórios automáticos sobre 
o comportamento dos motoristas
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Monitoramento por vídeo



Desafios empresariais:
Soluções de vídeo 
autônomas sem conexão 
com dados telemáticos

Ausência de controle 
visual da equipe em 
tempo real

Nenhuma evidência 
de vídeo em caso de 
acidente ou infração

O que Wialon oferece:

Wialon reúne monitoramento por satélite
e videovigilância numa plataforma para
controlar o pessoal, reduzir as taxas de 
acidentes, aumentar a economia de 
combustível e melhorar a segurança
na via.

Mude a forma como a sua empresa funciona, 
com novas perspetivas e informações adquiridas 
graças à telemática de vídeo.

• Solicite, visualize e gere transmissões ao 
vivo de vídeos diretamente na interface de 
monitoramento
• Analise o estilo de direção dos motoristas 
e forneça recomendações
• Cumpra com a segurança nas vias e locais 
de produção
• Tome decisões com base nas análises 
realizadas com recursos visuais
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Gestão de entregas



O que Wialon oferece:

Desafios empresariais:

Sem visibilidade 
em tempo real

Planejamento 
ineficiente das rotas 
de entrega

Sem funções 
analíticas

A plataforma oferece uma funcionalidade que 
permite realizar uma ampla gama de tarefas 
no campo da logística e entrega – planos de 
transporte, otimização das rotas de entrega e 
economia de custos.

A funcionalidade inclui uma aplicação Web que 
assegura a inserção, o planejamento e a distribuição 
eficazes dos pedidos, o encaminhamento baseado 
no Google Maps, o monitoramento e coordenação 
do processo de entrega.

Há também um aplicativo para mobile que facilita 
o trabalho de entregadores e funcionários/as 
«móveis».

• Crie ou importe encomendas com a descrição 
detalhada
• Utilize três modos de planejamento para ajustar 
as rotas por custo ou tempo de entrega de acordo 
com as necessidades da sua empresa
• Acompanhe o processo de entrega em tempo 
real
• Obtenha análises dos relatórios
• Adicione comentários e fotos a uma encomenda
• Atribua estados a uma encomenda e telefone 
a clientes a partir da App
• Converse por chat com o expedidor 
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Rastreamento em tempo real
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Desafios empresariais:

Falta de disciplina 
do motorista

Utilização ineficiente 
do veículo

Falta ou ausência de 
informações relativas 
à unidade

O que Wialon oferece:

O rastreamento de veículos em tempo real é 
a melhor solução para aumentar a eficiência 
da frota.

Com Wialon, o monitoramento GPS online 
de transportes e funcionários em campo não 
só otimiza as suas despesas, mas também 
melhora a disciplina do motorista.

A nossa solução permite-lhe saber onde, 
quando e em que tarefas as suas máquinas 
estão trabalhando.

• Controle a localização da unidade no mapa
• Monitore a velocidade, o nível de combustível, 
a temperatura e outros parâmetros
• Controle unidades (via comandos) e motoristas 
(via chat e atribuições)
• Obtenha notificações de atividade da unidade
• Crie cercas eletrônicas e controle a atividade da 
unidade dentro e fora delas
• Acompanhe os movimentos da unidade ao longo 
de uma determinada rota
• Obtenha análises em relatórios (tabelas, 
diagramas, estatísticas)



Controle da cadeia de frio



Desafios empresariais:
Perda de produtos devido 
ao mau funcionamento dos 
equipamentos de refrigeração

Controle de 
temperatura 
insuficientes

Comportamento 
irresponsável dos 
operadores

O que Wialon oferece:

Wialon ajuda a manter cadeias de frio em 
caminhões frigoríficos e câmaras estacionárias de 
congelamento e resfriamento. É adequado para 
pequenas empresas e grandes lojas de varejo 
e transportadoras. A plataforma ajuda a evitar 
perdas financeiras causadas pelo desperdício de 
produtos ao manusear mercadorias sensíveis à 
temperatura, como alimentos, medicamentos 
e vacinas.

Melhore a sua tomada de decisão com base 
na informação completa sobre a temperatura. 
Controle a carga em toda a cadeia de frio e 
mantenha-a segura e com a qualidade adequada.

• Monitore todo o desempenho da frota, 
incluindo chegadas, acidentes e status do 
veículo em tempo real
• Recolha e analise dados de temperatura 
de localizadores e sensores
• Planeje a manutenção dos equipamentos 
de refrigeração com antecedência
• Receba alertas em caso de desvios de 
temperatura ou quando as portas do 
equipamento de refrigeração não forem 
devidamente fechadas
• Receba todas as informações dispostas 
em relatórios e gráficos abrangentes
• Use dados do histórico para tomar melhores 
decisões
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Rastreamento de funcionários 
em campo
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Desafios empresariais:

Situações de emergência 
fora do escritório

Funcionários 
desonestos

O que Wialon oferece:

A funcionalidade da Wialon para rastrear 
funcionários em campo contribui para a gestão 
eficiente da força de trabalho móvel. 

Wialon foi projetada para otimizar e controlar 
as operações em campo e o desempenho da 
equipa móvel, graças à deteção de velocidade 
precisa e ao histórico detalhado de movimentos 
de cada unidade.

Oriente e instrua a sua equipa em campo 
diariamente, independentemente da área 
em que trabalha: segurança, entregas, saúde, 
serviços públicos, etc.

• Transforme qualquer smartphone num 
localizador GPS
• Utilize o posicionamento preciso usando GPS/LBS
• Envie imagens, mensagens de SOS ou 
informações de localização
• Utilize o controle remoto
• Digitalize códigos de barras, códigos QR 
e tags NFC
• Converse com funcionários/as diretamente na App
• Configure unidades em massa e remotamente
• Solicite registros de dispositivos para diagnósticos 
sem participação do usuário

Falta de informações 
precisas do terreno



Controle de transportes 
públicos
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Desafios empresariais:

Viagens não 
autorizadas

Viagens não concluídas; 
atrasos, desvios de rota

Passageiros 
insatisfeitos

O que Wialon oferece:

Wialon permite-lhe controlar o transporte 
de passageiros.

Permite planejar rotas, fazer horários e
otimizar a distribuição dos veículos pelas 
rotas, oferecendo o cumprimento do 
cronograma e a regularidade do tráfego. 
Rastreie movimentos da unidade em tempo 
real e obtenha relatórios detalhados sobre 
todas as unidades. O seu transporte será feito 
a tempo!

• Controle veículos de rota
• Rastreie as viagens em tempo real
• Obtenha relatórios com a análise da atividade
da frota
• Compartilhe rotas, horários e localização dos 
veículos com os passageiros
• Monitore desvios de rota, atrasos ou chegadas 
antes do previsto
• Tenha acesso ao histórico de viagens



Prevenção de furto de 
veículos



Desafios empresariais:

Elevadas perdas 
financeiras

Alto risco de furto de 
veículos em certas regiões

Busca longa e 
infrutífera de 
veículos furtados

O que Wialon oferece:

A segurança dos veículos comerciais é sempre 
controlada com Wialon.

Com a plataforma, saiba sempre onde
se encontram os veículos da sua frota,
as condições em que se encontram e, no caso 
de um incidente, receba imediatamente uma 
notificação de alarme.

• Detecte a localização em tempo real 
usando GPS/LBS
• Utilize o desligamento remoto do motor
• Controle as saídas das delimitações
• Obtenha notificações de eventos
• Descubra o histórico de movimentos para 
o período específico
• Monitore o veículo através de smartphone 
e tablet
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Controle da manutenção 
da frota



Desafios empresariais:
Avarias críticas 
devido a manutenção 
inoportuna

Controle manual 
das revisões

Baixa taxa de 
disponibilidade 
técnica

O que Wialon oferece:

A plataforma tem uma funcionalidade 
para planejamento de manutenção, controle 
e registro de despesas. 

Com Wialon, pode evitar falhas críticas, 
reduzir os custos de operação da frota 
e o tempo gasto na oficina. 

Tenha a manutenção sob controle em todos 
os momentos e tome decisões eficientes 
com base nos processos de estado 
e manutenção da frota.

• Receba notificações sobre as revisões futuras 
e atuais
• Beneficie-se de processos automatizados e de 
uma completa abordagem à manutenção
• Explore o arquivo de trabalhos para cada 
unidade
• Use a biblioteca para trabalhos e peças de 
reposição
• Desfrute de atualização de dados em tempo 
real
• Obtenha análises e estatísticas sobre o estado 
da frota
• Trabalhe com motoristas e reboques para 
cobrir todas as operações necessárias de revisão 
da frota
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Habitação e serviços 



Desafios empresariais:

Viagens não 
autorizadas

Negligência de 
funcionários

Furtos de 
combustível

What Wialon offers:

Wialon ajuda a rastrear veículos de coleta 
e remoção do lixo doméstico, de limpeza e 
lavagem das ruas, de remoção de neve, etc.

Assim, será constantemente informado
sobre a localização dos seus veículos e pode
otimizar as suas rotas e reduzir os custos de
operação.

• Planeje as rotas
• Atribua motoristas e equipamentos aos circuitos
• Monitore o consumo de combustível
• Monitore a presença nos pontos de controle
• Obtenha os relatórios detalhados sobre a operação 
da frota
• Obtenha um melhor desempenho do expedidor
Prolongue a vida útil do veículo
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Integrações



Desafios empresariais:

Falta de ferramentas 
de automação

Transferência manual 
de dados

O que Wialon oferece:

Ferramentas para integração da Wialon com 
qualquer sistema de contabilidade permitem 
automatizar os processos do negócio.

Transfira os dados recebidos para o
sistema correspondente de gestão,
comercial ou de contabilidade.

Poupe o tempo dos funcionários ao
eliminar a necessidade de exportação,
processamento e transferência manual de 
dados para outras plataformas.

• Utilize ferramentas de desenvolvimento 
de SDK e API
• Utilize cálculos automatizados
• Aumente a confiabilidade da inserção de dados
• Otimize processos, economize tempo e recursos
• Beneficie-se de uma abordagem específica 
para a sua empresa
• Escolha um software de negócios ajustado às 
funções, sem preocupações de integração

Impossibilidade de 
adicionar um novo software 
ao sistema atual
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