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Nuvvel foi criada pensando em solucionar as ineficiências das 
frotas de veículos. Com nosso sistema é possível obter informações 
tratadas em tempo real do que acontece com o veículo. Evitando 
acidentes e reduzindo custos como: combustível, manutenção, 
multas e tempo de serviço. Fazendo com que você e sua empresa 
tenha mais tranquilidade e economia.
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Meu Nuvvel
A gestão da sua frota onde 
você estiver. Solução 
tecnologicamente mais 
avançada para gestão, 
rastreamento e controle de 
frotas.
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Saiba onde estão seus motoristas, como eles estão 
dirigindo, quais carros estão ligados e o local exato onde eles 
estão passando. Acompanhe também horas extras, tempo de 
almoço e horários de início e final de serviço de todos os 
dias. Tenha mais visibilidade da sua operação e faça uma 
gestão de frotas muito mais tranquila.

Monitoramento em tempo real
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Monitoramento em tempo real

➔ Localização 
➔ Tempo de motor ocioso (parado ligado)
➔ Velocidade atual, máxima e média
➔ Trajeto percorrido (mapa e detalhado)
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➔ Paradas dos veículos (tempo e local) 
➔ Tempo e distância percorrida
➔ Identificação do motorista (tempo de 

direção)
➔ Alertas de pânico e de excesso de 

velocidade



Utilizando as cercas eletrônicas da Nuvvel, você define 
quais locais os motoristas devem passar ou evitar, recebendo 
alertas dessas atividades. Acompanhe a hora de chegada e 
saída de cada visita. Com nosso sistema de logística você 
poderá criar pontos de interesse baseados nos locais mais 
visitados para que o monitoramento de veículos fique mais 
eficiente.

Gerenciamento de locais e cercas
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Locais de interesse

➔ Definição de locais de interesse (local e 
perímetro de alcance) 

➔ Notificações de entradas e saídas dos 
veículos da frota
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Cercas eletrônicas

➔ Definição de cercas eletrônicas (delimitação da área 
de abrangência) 

➔ Notificações de entradas e saídas dos veículos 
selecionados da frota



Não corra o risco de perder datas de futuras 
manutenções. O controle de manutenção da Nuvvel 
considera informações como o odômetro e data imputada 
para calcular quando o próximo reparo deverá ser feito e 
emite alertas no painel e também por e-mail para que você 
não perca datas. Tenha controle de todos os serviços já 
realizados e abandone planilhas de controle de despesas e 
manutenções.

Controle de despesas e manutenções da frota
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Manutenção preventiva
❖ Manutenção com a intenção de reduzir a 

probabilidade de falha ou defeito. 
Intervenção prevista, preparada e 
programada antes da data provável do 
aparecimento de uma falha.

❖

❖

Manutenção corretiva
❖ Manutenção que consiste em substituir 

peças ou componentes que se desgastaram 
ou falharam. Normalmente, os reparos são 
executados sem planejamento e em caráter 
emergencial.

❖

❖
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Cadastro de despesas
➔ Controle de qualquer tipo de despesa da 

sua frota
➔ Cadastro do item de despesa e seu custo

Cadastro de lembretes
➔ Receba lembretes de futuras manutenções ou 

despesas pelo sistema e e-mail(s) cadastrado(s)
➔ Lembretes por data e(ou) odômetro



Nossa ferramenta faz o cálculo automático com base 
em informações imputadas por você como: tipo de 
combustível, valor, volume abastecido. Faça a gestão do 
controle de abastecimento de forma muito mais fácil, rápida 
e inteligente com o nosso sistema de gerenciamento de 
frotas.

Controle de abastecimentos
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Cadastro de abastecimentos

Cadastro de todos os dados do abastecimento. Todos esses dados ficam 
armazenados e podem ser acessados sempre no sistema Meu Nuvvel
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Relatório de combustível

O sistema Meu Nuvvel apresenta relatórios em gráficos das despesas com 
combustível divididos em períodos, detalhando os custos.  
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Relatório de combustível
O sistema Meu Nuvvel apresenta relatórios em gráficos das despesas com 

combustível divididos em períodos, detalhando os custos.  



Aumento de 
Produtividade

Redução de 
custos

Eficiência Gestão
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 Combustível

➔ Motoristas faziam uso do ar 
condicionado, com o carro fora 
de serviço 

➔ Motoristas vendiam o seu cartão 
de combustível - Já reduzimos 
até 30% dos gastos
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 Produtividade

➔ Motoristas ficavam em média 
18% do tempo de trabalho com o 
carro ligado parado 

➔ Redução em 25% de dias ociosos 
com manutenção
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Agende uma apresentação 
online!

Entre em contato pelo e-mail 
queromeu@nuvvel.com.br

ou pelo whatsapp (83) 98787 7555
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