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Somos uma empresa de rastreamento de 
carros, motos, caminhões e outros veículos 
que atende todo o território brasileiro. 

O sistema de rastreamento proporciona 
segurança, praticidade e qualidade já que 
possui tecnologia de última geração no 
serviço de localização, bloqueio total e 
telemetria dos veículos. Tudo isso aliado 
ao melhor equipamento e infra-estrutura 
de rastreamento.



Cercas eletrônicas e controle de 
pontos com alertas via e-mail e app.

Trajetos e rotas no mapa com 
histórico de 1 ano.

Central de emergência com 
atendimento 24h.

Controle total de velocidades 
excedidas e condução perigosa.

Atendimento de 
emergência pelo 0800.

Localização via satélite com 
precisão de até 1 minuto.

Controle de manutenções e 
revisões com alertas via e-mail.

Sistema com bateria  backup e 
controle de consumo de energia.

Tenha o MELHOR rastreador do mercado com 
tecnologia europeia
Com o nosso sistema de rastreamento você pode ter controle do seu veículo pelo celular, tablet ou computador. 
Assim que o rastreador é instalado, nós disponibilizamos para você login e senha de acesso para a plataforma, 
onde você consegue gerar relatórios sobre o seu veículo, visualizar histórico de rotas, aplicar cerca virtual, dentre 
outras funcionalidades que auxiliam você no dia a dia, além de proporcionar mais segurança.

Você sempre pode ter acesso aos dados do seu veículo ou frota acessando a plataforma, 
que é prática e intuitiva.

Você tem acesso livre à plataforma via celular, tablet ou computador



Monitoramento, rastreamento e bloqueio 24h

Abrangência em todo o país

Telemetria com relatórios para gestão do veículo ou frota

Plataforma para acompanhamento na palma da mão

Instalação fácil e rápida

O equipamento instalado no seu veículo ou carga e o sistema de rastreamento foram desenvolvidos 
com as tecnologias mais avançadas para a coleta de dados, incluindo a comunicação das infor-
mações das zonas de sombras, processamento, armazenamento de dados sobre o bem rastreado. 

Tudo isso para aumentar a segurança do seu patrimônio ou a eficiência no seu negócio, pela análise 
dos dados armazenados sobre o desempenho dos veículos rastreados.

TECNOLOGIA

Acompanhe em tempo real qualquer movimentação 
do seu veículo, pelo celular ou tablet, com atualização 

a cada 1 minuto.

Controle a velocidade média, manutenção de peças 
entre outros dados. Registrando na plataforma cada 

atividade realizada.

Programe alertas e avisos: movimentação no estacio-
namento, desvio de rota, paradas não programadas, 

entre outros. Acione a central com apenas alguns 
cliques em caso de roubo ou furto.

Uma equipe dedicada a atender e esclarecer dúvidas 
sobre a plataforma ou funcionalidades.



O rastreador veicular é um aparelho que usa da tecnologia 
de localização e permite encontrar um veículo através de 
sinais de radiofrequência ou através de sinais de geolocaliza-
ção. A função dessa tecnologia, então, é avaliar dados de po-
sicionamento de modo a otimizar a performance dos des-
locamentos do veículo. O rastreamento, em regra, é feito a 
partir de outras tecnologias de conexão, como a radiofrequ-
ência e a de GPS. Cada uma delas tem suas vantagens e des-
vantagens, cabendo a você optar por aquela que mais se 
adapta ao que precisa. 

O que é o rastreamento veicular?

Funcionalidades
O sistema de rastreamento, por exemplo, pode fornecer um 
panorama dos deslocamentos de um determinado veículo, 
identificando tempo em trânsito — evitando jornadas de tra-
balho excessivas —, paradas não programadas, possíveis pro-
blemas mecânicos, entre outras ocorrências que podem atra-
sar uma viagem. Além disso, o rastreamento veicular é um 
item essencial no reforço à segurança dos transportes. 

Como o veículo é monitorado ativamente 24 horas por dia, a 
identificação de situações de risco é muito mais rápida. Nos 
casos em que um carro rastreado saia da rota estabelecida 
ou fique parado por um longo período, a central de monito-
ramento terá como saber e agir rapidamente para averiguar 
tal situação.



Monitorar é acompanhar e controlar pontualmente o veículo 
por todo percurso, enquanto ele estiver em movimento. Ou 
seja, consiste em seguir o passo a passo do deslocamento, 
em tempo real. Por meio dessa ferramenta, dá para regis-
trar a rota e as suas possíveis alterações do início ao fim, 
identificando eventuais desvios de percurso ou atrasos. O 
dispositivo de monitoramento faz o trabalho de enviar os 
dados de posicionamento para a central, que tem o papel de 
dar a posição exata e mensurar o tempo que o veículo levará 
para chegar ao final da rota.

O que é monitoramento?

O monitoramento é feito por meio de um dispositivo eletrô-
nico instalado no veículo (particular ou de frota) que, com o 
auxílio do GPS, transmite em tempo real a localização exata. 
Com esses dados em mãos é possível prever o tempo de 
trânsito necessário para o veículo percorrer o trajeto e 
estimar chegadas, como no caso das organizações de en-
tregas.  

Ele é o controle pontual de uma rota ou trajeto previsto. Por 
isso, a utilização desse tipo de dispositivo em empresas de 
logística e entrega é fundamental para prever o tempo de 
entrega. Com esse sistema é possível manter o cliente infor-
mado sobre a localização da sua encomenda e, em casos de 
atrasos, recalcular o tempo de entrega. A ferramenta deixa 
o trabalho mais ágil e traz mais segurança ao cliente.

Funcionalidades



O que é a telemetria?
Na era da informação, em que o dados são ativos valiosos para 
as empresas, a telemetria é o conceito que materializa a noção 
de gestão estratégica por meio de dados concretos. O conceito 
em questão pode ser entendido como um processo automati-
zado, que funciona a partir de sensores e receptores de infor-
mações e opera de maneira remota, por intermédio de uma 
rede sem fio — geralmente baseada em sinais de rádio ou saté-
lite. Com o apoio dessa moderna tecnologia, gestores, gerentes 
e líderes de empresas têm a sua disposição um aparato infor-
mativo bastante completo sobre as condições dos veículos da 
frota e seus motoristas.

Funcionalidades
Com a telemetria é possível avaliar a performance do veículo 
e levantar informações como:  velocidade média e instantânea; 
localização; faixa de rotação do motor (RPM); tempo de deslo-
camento; tempo de parada; distância percorrida; acelerações 
repentinas; frenagens bruscas.

É possível também obter uma série de dados relacionados às 
condições de manutenção do veículo, como pressão e tempe-
ratura do óleo do motor. Em resumo, a telemetria funciona 
como uma verdadeira central de controle dos veículos, ava-
liando uma gama variada de informações. É com base nelas 
que os gestores podem determinar ajustes na maneira do uso 
da frota, treinando adequadamente seus profissionais para am-
pliar a economia e expandir a vida útil de cada veículo.



ÔNIBUS

CAMINHÃO

BARCO

TAXI, UBER, 99POPMOTO

CARRO
Temos planos individuais e também 
para a família com condições 
especiais.

MÁQUINASCARGAS

Mantenha o seu caminhão ou frota 
seguros com rastreamento veicular.

O sistema de rastreio GET 
RASTREAMENTO preserva a 
bateria da sua motocicleta.

Proteja a sua ferramenta de trabalho com 
o rastreamento veicular.

Saiba onde está a sua máquina até 
mesmo em áreas de sombra.

O rastreamento possibilita o 
transporte seguro de cargas até 
mesmo cargas viva.

Proporcione viagens mais seguras 
para os seus usuários com o 
rastreio.

Saiba sempre onde está o seu barco até 
mesmo em áreas de sombra.

Temos soluções de rastreamento para todo tipo de 
finalidade, confira como podemos te ajudar:



Nossos clientes têm a possibilidade de manter muitos bens protegidos 
pelo sistema de rastreamento como: jet ski, barco, máquinas agrícolas, 
entre outros. Nossa equipe vai ouvir a sua necessidade e mostrar a 
melhor solução.

Demora muito tempo a instalação?
Aqui na GET RASTREAMENTO prezamos pela qualidade e praticidade do 
nosso atendimento, portanto a instalação leva no máximo 30 minutos 
para ser concluída e vamos até onde você estiver para fazê-la.

Qual o valor que vou pagar?
O valor de ter a sua tranquilidade é inestimável. O rastreamento possibili-
ta que você tenha controle sobre a localização do seu bem material e 
assim recuperá-lo se for um caso de roubo ou furto. 

Além de otimizar a sua utilização através de relatórios completos produzi-
dos pela plataforma. E o preço para que estes inúmeros benefícios façam 
parte da sua vida, podem ser consultado diretamente com um de nossos 
consultores.

O que mais posso rastrear?
PLANO FAMILIAR

PLANO FROTA

PLANO INDIVIDUAL

+ DE 3 VEÍCULOS

+ DE 5 VEÍCULOS

1 VEÍCULO

@getrastreamento

@getrastreamento

SC (48) 2132-7808
RS (51) 98055-0250
PR (51) 99549-4995

www.getrastreamento.com.br

+INFORMAÇÕES


