


MOBS2



É uma empresa que desenvolve tecnologias para promover a eficiência operacional 
na gestão de frotas;

Através do uso de dados, promove a educação de motoristas, de forma que a melhoria 
contínua da condução gere mais eficiência e menos custo na operação;

A MOBS2 entende o problema da operação de frotas: nasceu das necessidades 
dos seus sócios – proprietários de empresas de transportes urbanos 
– e de seus clientes, nos mais diversos segmentos de mercado;

Fundada em 2018, conta com a experiência de mais de 15 anos 
de seus sócios e de sua equipe multidisciplinar, o que facilita 
a identificação dos desafios de negócios de seus clientes.

A MOBS2



Mais eficiência e menos custo
na gestão de frotas.

É para essa direção que
a MOBS2 leva seu negócio.



A MOBS2 utiliza
tecnologia de ponta, gerando 
inteligência para responder a 

questões críticas das operações, 
aumentar o resultado, gerar 
valor para o cliente, e estar 

aderente às práticas de ESG. 
Com isso, promovemos 

também e, principalmente, 
a educação recorrente 

dos colaboradores. Ciência 
de Dados

Engenharia 
de Dados

Modelagem 
de Dados

Inteligência 
Artificial

Visão 
Computacional

Machine 
Learning



SETORES
DE ATUAÇÃO



SETORES DE ATUAÇÃO

Ônibus

Mineração 
(Carregadeiras, 
Escavadeiras, etc.)

Agro 
(Caminhão, Trator, 
Linha Amarela)

Logística 
(Transporte 
de Carga)

Ambiental 
(Coleta de lixo e 
Resíduos Sólidos)

Indústrias e 
Infraestrutura 
(Empilhadeiras, 
Guindastes, Tratores)



COMO
FAZEMOS



COMO FAZEMOS
Equipamento 
embarcado: 
instalamos 
computadores 
de bordo e 
aplicativos com 
as mais recentes 
tecnologias do 
mercado.

Transmissão de dados: 
enviamos todas as informações da 
frota em TEMPO REAL, para agilizar 
e dar ainda mais dinamismo ao dia 
a dia das operações.

Transformação de dados: 
nossos algoritmos coletam 
e traduzem os dados 
capturados em informações 
inteligentes e relevantes 
para o funcionamento de 
suas operações.

Educação e Consultoria: 
nossos clientes recebem informações 
detalhadas e personalizadas. 
- Apontamos o que deve ser feito para 
obter o máximo de resultados do veículo e 
do motorista, 
- Orientamos continuamente os motoristas 
em nossa plataforma educacional (MOBS2 
School), melhorando a qualidade da 
condução. 
- Trazemos mais eficiência e menor custo 
para sua operação. 

1
2

3
4



O caminho que a MOBS2
 percorre é um só:

Inteligência e educação para
o seu negócio crescer.



Toda operação de transporte, de qualquer tipo, sai de um ponto A para um ponto B. 

Com o M2, aumentamos o DESEMPENHO da operação, e com o SGF, monitoramos 
a QUALIDADE E OBRIGAÇÕES DA FROTA. 

Nossos dois produtos são integrados em uma PLATAFORMA ÚNICA MOBS2,
 o que traz facilidade e eficiência na operação, redução de custo pela 
necessidade de menos pessoas para controle e utilização de um 
mesmo equipamento embarcado para os dois principais módulos. 

A B



PRODUTOS



Nosso Sistema de Gestão de Frotas é um 
módulo de monitoramento de frotas da 
Plataforma MOBS2, responsável por 
realizar a aferição da qualidade e 
obrigações para atendimento de rotas de 
qualquer tipo, entre elas: coleta, 
entregas fracionadas, entregas ponta 
a ponta ou linhas de ônibus 
(rodoviário, de fretamento 
ou urbano). 

O M2 é um módulo de analytics da Plataforma 
MOBS2, que usa ciência de dados e educação 
para monitorar e melhorar o DESEMPENHO da 
operação. Como o colaborador se comporta a 
cada micro segundo e como o ativo se comporta 
em relação a essa condução. 

Com nossos algoritmos de IA, levamos insights 
acionáveis e personalizados até o nível do 
colaborador para extrair o desempenho máximo 
daquela operação de transporte, entregando a 
nossa proposta de valor: MAIS EFICIÊNCIA E 
MENOS CUSTOS PARA GESTÃO DE FROTAS.

MobsM2
SGF 
Sistema de Gestão 
de Frotas



Com o sistema MOBS M2,
você reduz custos e padroniza 
a condução dos motoristas da sua empresa.



A partir de dados da telemetria, O M2 usa ciência de dados e uma plataforma educacional para 
melhoria da eficiência operacional da sua empresa, buscando a padronização da condução dos 
motoristas e redução de custos. 

Fornecemos a informação direta da linha CAN do ativo, de todos os eventos de condução dele em 
tempo real, pontuação de condução de motorista, alertas de todas as informações do CAN 
disponíveis por marca, incluindo, entre outros, posição de pedal de acelerador e tempo de 
embreagem acionada, tudo com visualização simples e objetiva através do uso de dashboards e BI´s.

Possuímos equipe própria de desenvolvimento de informações da linha CAN. Isso possibilita o 
aprimoramento contínuo de informações dos ativos atuais e dos ativos futuros. Nosso protocolo 
CAN é EXCLUSIVO MOBS2;

Maior velocidade na análise de manutenção, pois a análise remota economiza tempo e preparação 
de equipe de manutenção;

Software M2 de acompanhamento dos motoristas e usuários do sistema, que conta com servidores 
em nuvem e integração via WEB SERVICE.



Localização de Ativos

As informações de localização dos ativos monitorados são 
captados a cada microsegundo através do computador de bordo 
embarcado Mobs2. Em caso de perda de área de cobertura, o 
equipamento possui um buffer que irá descarregar as informações 
coletadas na área de sombra assim que o sinal GPRS retornar. O 
equipamento embarcado Mobs2 também pode ser usado com 
sistema de comunicação satelital.

Além das informações de localização de toda a frota de uma só vez, 
também se pode selecionar o ativo desejado para acompanhamento 
em real time. 



Timeline de EventosCockpit M2

O cockpit M2 foi feito para que o gestor de frota tenha seus 
controles apresentados de forma fácil para gestão de informações 
cadastrais, status dos ativos, informações de comunicação e 
condutores. 

O timeline de eventos foi criado para mostrar de forma fácil, dias 
inteiros da operação, por ativo ou motorista. Visualizando da 00:00 
até as 23:59 do dia, conseguimos enxergar no detalhe TODOS os 
eventos gerados na operação de uma só vez, sejam eles de 
condução ou manutenção, representados por cada linha vertical no 
timeline com seu tempo de duração e valor. A barra de viagens 
também mostra informaçóes completas de duração, quilometragem, 
consumo, rendimento médio, condutor e quantidade de eventos. Com 
essa tela, conseguimos fazer o comparativo entre condutores de 
forma simples e rápida.



Detalhes de Viagens

A tela detalhe de viagens separa a operação diária por viagens, e abre o detalhamento de eventos por cada viagem, além de mapear todos os 
eventos para que se possa fazer uma gestão geográfica da operação. 



Dashboards & BI´s M2

Por ser parceira e desenvolvedora de sistemas para a Microsoft, 
entre outros benefícios levados aos seus clientes, como 
informações encriptadas e o sistema rodando nos servidores da 
Microsoft Azure, garantindo rapidez e segurança, a Mobs2 tem 
ainda o sistema Power BI embedded no M2. Com isso, além de 
mostrarmos BI´s feitos pela nossa equipe, damos a oportunidade 
da personalização de BI´s para nossos clientes, podendo ser feito 
pela nossa equipe ou pela equipe do cliente.  Nos nossos BI´s todas 
as informações podem ser filtradas por data ou período, ativo, tipo 
de ativo, condutor, garagem, entre outros. 

Os BI´s da tela de entrada do M2 mostram a situação geral da 
operação da frota, com informações de quantidade diária de eventos 
e EpK e comparativos mensais. 



A MOBS2 também dá aula de educação,
orientando os motoristas com

as melhores práticas.



Uma plataforma 
educacional criada 
para melhorar a 
qualidade da 
condução. 

Não somos fiscais 
dos motoristas, mas 
aliados para uma 
jornada de eficiência 
e reconhecimento de 
seu trabalho. 

Mobs2School



É pra isso que nossos algoritmos de inteligência 
artificial monitoram o padrão de condução dos 
motoristas e apontam pontos que podem ser 
melhorados para cada um. Em seguida, cada 
motorista recebe a sugestão de cursos de curta 
duração, que atenderão às suas necessidades 
específicas de melhoria. Esses cursos podem ser 
assistidos na web ou diretamente em seus 
smartphones, através do nosso aplicativo 
MyMobs.

A Mobs2 School dispõe, ainda, de uma plataforma 
para certificação, com cursos mais longos, que 
permitem aos motoristas um processo de 
reciclagem periódica. Queremos que o certificado 
emitido pela MOBS2 seja um diferencial 
competitivo na evolução de carreira dos 
motoristas.



Saiba mais sobre a 
MOBS2 SCHOOL. 
Usamos ciência de dados 
e muita educação para 
orientar, capacitar e 
melhorar desempenhos.

MyMobs

Aplicativo de controle de eficiência de viagem para motoristas e instrutores.



Operação da escola MOBS2

Quando

A motivação

O que fazer

Resultado 
esperado

Regularmente Periodicamente

Identificar necessidades de 
treinamentos em função de 
observações constantes de 
condução fora do padrão 
esperado.

Identificar oportunidades 
de efetuar reciclagem com 
uma grande quantidade de 
condutores.

Treinamentos curtos focados 
nos eventos que produzem 
EPK acima do esperado.

Certificação permanente 
do quadro de condutores, 
independente do cotidiano.

Melhoria da condução 
com foco no indivíduo.

Padrão de excelência de 
condução com foco na 
frota.



Operação da escola MOBS2

Identifica necessidade 
de treinamento

Realiza Treinamento 
Curto (MyMobs)

Acompanha performance
Pós-treinamento

Gestão da plataforma 
e dashboards

Identifica grupo para
reciclagem e certificação

Realiza Treinamento Longo 
com prova de certificação

(mobs2.mannix)



SGF – Sistema de Gestão De Frotas
Soluções práticas, sempre à mão,

para te entregar eficiência na operação.



O SGF é um módulo de monitoramento de frotas da Plataforma MOBS2, responsável por realizar a 
aferição da qualidade e obrigações para atendimento de rotas de qualquer tipo, entre elas de 
coleta, entregas fracionadas, entregas ponta a ponta ou linhas de ônibus (rodoviário, de 
fretamento ou urbano). 

Por meio do sistema, é possível acompanhar cumprimentos de horários (saída e chega), paradas 
obrigatórias ou indevidas, previsões de horários de chegada, desvios de rotas e outros. 

A partir desses indicadores é possível realizar de forma ampla e eficiente a gestão da frota, 
aumentando qualidade, satisfação do cliente e cumprimentos das obrigações da rota.
A operação pode ser controlada via web ou mobile para equipe em terminais.  

SGF 
Sistema de Gestão 
de Frotas



Sinótico Operações

A tela de Sinótico foi pensada e desenvolvida para 
facilitar o monitoramento de linhas e eventos em 
tempo real para um melhor atendimento operacional.

A tela de operações é uma tela completa, onde, sem 
necessidade de gerar relatórios, pode-se gerir a 
operação e fazer as modificações diárias ou eventuais. 



Eventos

Na mesma tela de operações, o usuário poderá ainda 
tratar todos eventos ocorridos durante a viagem, tais 
como, atrasos, comboio, desvio de rota, excesso de 
velocidade, entre outros. 



Repasse Operações

A tela de repasse serve para uma fácil troca de 
operadores, veículos, horários, pontos e atividades com 
uma interface intuitiva e facilidade de arrasto para trocas 
de informações. É uma aplicação essencial para a 
operação.

Dentro do sistema MOBS2, podemos embarcar 
diversos tipos de cercas, facilitando assim, o 
controle dentro das garagens, terminais e de 
itinerários. Cada cerca, com sua própria regra de 
negócios. 



Cadastros

O MobsGPS dá a possibilidade ao cliente de gerar TODOS OS CADASTROS dentro da sua plataforma integrada. 
Tudo num único sistema: Funcionários, Veículos, Garagens, Terminais, Linhas, Grupos de linhas por operador, 
Pontos de parada, Itinerários, Escalas (com rendição automatizada) e Quadro de horários. 



Replay Ao Vivo

A tela de Replay tem a função de análise de 
percurso feito pelo veículo afim de saber rota 
seguida, tempo de viagem e forma de condução, 
pois a tela também traz dados reais de 
velocidade. 

A tela de ao vivo foi pensada para o monitoramento 
tanto de toda frota, como de veículos específicos. Traz 
dados de velocidade em tempo real, endereço e 
sentido. 



Relatórios

Pode-se gerar vários tipos de relatórios operacionais para auxílio na operação com passagem em pontos específicos, apontamento, tempo de 
viagem, relatórios de garagens, quilometragem total, controle de velocidade, velocidade zero, relatórios de partidas, entre outros.  



TIDOU
O aplicativo
B2C da Mobs2



A MOBS2 te dá ainda mais informações e 
inteligência. Com o tidou: nosso aplicativo B2C.

O APP TIDOU foi criado pela MOBS2 para fornecer aos 
usuários informações em tempo real sobre o sistema 
de transporte público. O APP também dá acesso a uma 
gama de produtos e serviços focados para atender a 
parcela menos favorecida da população. 



Sabemos que, no Brasil, 
ninguém anda de ônibus 
por vontade, e sim por 
necessidade.  O objetivo 
do TIDOU é de fazer com 
que o tempo gasto em 
deslocamento diário seja 
útil para facilitar a vida 
das pessoas que andam 
de ônibus. 

Mais uma ferramenta que 
alimenta nosso SGF 
com inteligência de dados 
para contribuir com a 
gestão da sua frota.



RESULTADOS



E os resultados alcançados?
Com nossa ciência de dados, 
todos os que sua empresa precisa!

Redução no 
desgaste dos itens 

de manutenção

Redução de custos 
de hora/homem 
de manutenção

Redução das 
emissões de CO² 

na atmosfera

Produção de 
cultura 

sustentável

Redulção 
de multas

Redução de 
consumo de 
combustível

Redução de 
retrabalho

Maior controle de 
operação de frota

Aumento da 
segurança 

operacional

Melhoria na 
eficiência 

operacional

Concorrência saudável 
entre os condultores 

dosveículos
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Fornecemos informações precisas sobre os ativos monitorados, e fazemos com que nossos clientes 
vejam estrategicamente, de forma simples e fácil, todos os indicadores de eficiência e gestão de sua 
frota.

Não vimos futuro em apenas fornecer dados sobre o que acontece na frota. A MOBS2 usa ciência de 
dados para realmente entregar inteligência que é convertida em ações que trazem resultados. Isso, 
aliado à educação constante dos motoristas, traz um ganho diferente do que vemos disponível hoje no 
mercado.

Não estamos na linha de despesas de nossos clientes, e sim na linha receita deles. O retorno 
financeiro que entregamos pode ser  percebido no primeiro mês. Somos orientados a resultados. 
Concordamos em trabalhar o risco, compartilhando os resultados da redução de custos de nossos 
clientes.

Ainda tem dúvidas do porquê trabalhar com a MOBS2?
A gente faz esse resumo para explicar!




