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POR QUE OPTAR
PELA GFB?
Trabalhamos e nos movemos em
prol da nossa melhoria contínua
com o objetivo de auxiliar todos os
nossos clientes a REDUZIREM
CUSTOS operacionais através das
nossas soluções. Podemos com
isto, MELHORAR ainda mais a
operação dos nossos clientes,
além de aumentar a segurança e
controle
dos
ativos
como
desenvolvimento de aplicações
personalizadas
para
cada
operação.

PLATAFORMA
WEB
Ferramenta intuitiva com precisão de dados.

SOLUÇÕES INOVADORAS
DE SEGURANÇA
Soluções de segurança exclusivas para empresas que buscam
proteção de seus veículos e colaboradores.

EVENTOS
INTELIGENTES
Capacidade de combinar até 2 condições simultâneas. Para eventos
individuais e exclusivos.

LEITURA DE DADOS
VIA REDE CANBUS
Permite ao usuário obter dados do motor através da Can bus* OBDII FMS.

CONTROLE
DE COMBUSTÍVEL
Sofisticado algoritmo para controle de combustível que fornece dados
com precisão total.
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INFRAESTRUTURA BRASIL
CENTRAL

Central de atendimento 24 horas.
0800 dedicado para Comunicação de roubo.
Pronta resposta para ocorrências de roubo e furto.
Suporte técnico para recursos da plataforma.

EQUIPE TÉCNICA
Estrutura de pós vendas para acompanhamento de “pilotos” e
suporte após implantação.
SAC Serviço de Atendimento ao Cliente Para suporte e orientações
gerais.

REDE TÉCNICA
Atendimento técnico para instalação/manutenção.
Rede credenciada com mais de 100 pontos de atendimento.
Técnicos próprios.
Instalações executadas em pontos fixos ou na base do cliente,
mediante agendamento prévio.*

ACOMPANHAMENTO
EM TEMPO REAL
LOGÍSTICA
INTELIGENTE
REDUÇÃO DE
CUSTOS
CONTROLE DE
PRODUTIVIDADE

ALERTAS DE
SEGURANÇA
SOFTWARE
INTEGRADOR

*SEG A SEXTA 8H ÀS 18H, SÁBADO DE 8H ÀS 12H.
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INFRAESTRUTURA BRASIL

CONFIABILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

DATA CENTER

Os Nossos servidores estão alocados no Data Center Amazon o que garante a segurança,
desempenho e confiabilidade no gerenciamento dos dados, construído com o que há de
mais moderno em tecnologia no mercado.

REDUNDÂNCIA
BACKUP

de toda a base de dados em servidores internos e externos.

SEGURANÇA

SIGILO

de servidores e posições de atendimento.

no manuseio dos dados com acesso restrito e monitorado.

total das informações de cada empresa.

05

CONHEÇA AS POSSIBILIDADES
DE ATUAÇÃO DA GFB

FROTAS LEVES

Mercados atendidos: Transporte de Valores | Carga | Óleo e Gás |
Produtos Perigosos | Bebidas

TRANSPORTADORAS

Mercados atendidos: Transporte de Valores | Carga | Óleo e Gás |
Produtos Perigosos | Bebidas

MÁQUINAS PESADAS

Mercados atendidos: Construtoras | Empreiteiras | Mineradoras |
Guindastes e Gruas | Agroindústria

TRANSPORTE ESCOLAR

Mercados atendidos: Escolas Públicas | Escolas Particulares |
Profissionais Autônomos

SERVIÇOS PÚBLICOS

Mercados atendidos: Segurança Pública | Saúde Pública | Coleta de
Lixo | Gestão de Tráfego | Defesa Civil

TRANSPORTES DE SAÚDE

Mercados atendidos: Hospitais | Home Care | Clínicas de especialidades

VEÍCULOS ELÉTRICOS

Mercados atendidos: Ônibus Elétrico | Caminhões | Veículos Leves | Vans |
Empilhadeiras
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ISCA DE CARGA
Dispositivo inteligente desenvolvido
para gestão de cargas

A Isca de Carga RF pode ser ao mesmo tempo um rastreador LBS (Location Based Service), como
também um localizador RF (Radio Frequency) portátil, que pode ser escondido dentro da caixa de
alguma mercadoria ou até mesmo customizado diretamente no produto que será transportado ou
armazenado.
A Isca é escondida aleatoriamente na carga, e recebe o posicionamento da rede LBS (triangulação de
antenas), que são enviadas através das torres de comunicação celular das operadoras de telefonia
para um servidor data center, e replicadas via Plataforma WEB em tempo real para a empresa ou
gerenciadora de risco permitindo assim o rastreamento eficaz.

O QUE É A ISCA RF?

Em casos de roubo de cargas, geralmente é utilizado o bloqueador de sinal conhecido como jammer,
para cortar o sinal de rastreamento, mas a tecnologia GFB possui a comunicação via RF tornando-se
imune e com Central 24h para pronta resposta.
Tecnologia de alta performance integrada

NOSSOS
DIFERENCIAIS

Inovação Tecnológica
Soluções personalizadas

Flexibilidade de integrações
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Os eventos de roubo e furto de carga tem ocorrido com cada vez mais frequência, em todas
as regiões do Brasil.

A IMPORTÂNCIA DA
PREVENÇÃO DE ROUBOS
E FURTOS
PARA SUA OPERAÇÃO

As quadrilhas são especializadas e atuam como verdadeiras empresas chegando até mesmo a
escolher os tipos de carga a serem roubadas, dada a facilidade que tem em repassar a mercadoria
no mercado paralelo.
Geralmente, quando acontece um roubo de carga usam da violência para render o motorista, e não
raro quando utilizam um aparelho para bloquear o sinal do rastreador do veículo, para que o seu
rastreamento não possa ser realizado.
O Jammer seria este equipamento, que pode ser conhecido também como capetinha ou bloqueador.
Pela sua capacidade de bloquear os sinais de rastreamento, o veículo desaparece das telas de
monitoramento, possibilitando dessa forma, que o veículo seja deslocado para um local ermo e a
carga possa ser retirada e levada pelos ladrões.
Em algumas oportunidades os ladrões levam o veículo com a carga para um depósito, com o
propósito de "depená-lo" além de roubarem o seu conteúdo.
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As Iscas de Carga transmitem o posicionamento utilizando as seguintes tecnologias:

GPS
A localização é obtida a partir dos satélites de GPS, e o posicionamento é transmitido por sinal de celular
(GSM/GPRS) por meio de um chip contido em seu interior, para o sistema de monitoramento. Deste modo, a
localização exata do veículo e da carga pode ser acompanhado em um mapa.

POSICIONAMENTO
GFB ISCA

LBS
Na falta ou na dificuldade de obtenção do sinal de GPS, seja pela espessura do baú ou em virtude da isca
estar oculta em meio a carga, a localização se dá por meio do sinal LBS, a partir da triangulação do sinal das
antenas de celular existentes no trajeto onde o veículo estiver. Essa localização é exibida por meio de um
círculo que define a área onde a carga se encontra.

RF (Radiofrequência)

Quando os sinais de GPS e LBS são bloqueados por meio do Jammer, a isca aciona automaticamente a
emissão de sinal por meio de RF. Esse sinal não é bloqueado possibilitando desta forma a localização da
carga. No entanto, o sinal RF não é transmitido para a plataforma de rastreamento. Sua localização é obtida
por meio de uma antena específica, que permite a localização exata da carga, mesmo a longas distâncias. As
empresas de pronta resposta em todo o Brasil, possuem essas antenas para localização e recuperação de
cargas roubadas.
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FORMATO FLEXÍVEL

GRUPO SÓLIDO

Formato comercial flexível para
atender a capacidade de investimento
da operação.

A GFB coloca a sua disposição a
experiência de seus sócios com 15 anos
ou mais de atuação no mercado de
rastreamento,
monitoramento
e
telemetria.

PLATAFORMA
WEB GFB CENTER

VANTAGENS GFB ISCA

Acompanhamento em tempo real da
operação através da Plataforma
WEB GFB Center e aplicativo
mobile.

SUPORTE COMPLETO
Fornecemos suporte completo
de treinamento e acompanhamento
das ocorrência de roubo.

RF + LBS + GPRS
Equipamento integrado com os principais
sistemas de localização e comunicação.

PRAZO DE ENTREGA
Serviço de customização
com o menor prazo de desenvolvimento
e entrega.

CENTRO DE PESQUISA
Avançado centro de pesquisa e
desenvolvimento de produtos e
serviços com equipe altamente
qualificada.
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ISCA DESCARTÁVEL
Ultracompacta, descartável podendo ser facilmente ocultada.
Localização LBS (Located Base Service).
RF de longo alcance resistente ao jammer GPRS.

Comunicação de dados via GPRS e comando por DTMF.
Bateria recarregável com autonomia de 15/30 dias.

Idealizada para ser adaptada a qualquer tipo de carga, inclusive
temperaturas frigoríficas.
É possível ser customizada/personalizada.

INDICAÇÕES DA ISCA
modelo

GFB 400

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

É indicada para operações em que a logística reversa não seja possível, porque a carga é
entregue direto ao consumidor final através do transporte de distribuição, sendo assim, é
recomendado que o motorista entregador não tenha conhecimento da isca escondida, pois em
caso de roubo, o sigilo impede que o profissional informe que a carga está sendo rastreada
preservando a gestão da segurança.
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PLATAFORMA GFB CENTER
Ambiente intuitivo, com possibilidade de integração
adaptado para versão WEB

TELA DE RASTRO DE CONDUTOR COM
DETALHAMENTOS DE HORÁRIOS,
VELOCIDADE, CERCA E MOTORISTA.

PLATAFORMA GFB CENTER
SURPREENDA-SE COM O AMBIENTE WEB!
Acesso WEB intuitivo para desktop, tablet e
Smartphone.
Plataforma com possibilidade de integração.

Relatórios inteligentes de eventos.

Pontos de Interesse – Geocercas que auxiliam
na gestão da Operação
Mapas em diferentes modelos para facilitar
visualização
APP GFB CENTER
ACESSO AOS DADOS DO
SISTEMA NAS SUAS MÃOS!
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PLATAFORMA GFB CENTER

VISUALIZAÇÃO DE ISCA VIOLADA
16

PLATAFORMA GFB CENTER

VISUALIZAÇÃO DE ISCA
EM STATUS NORMAL
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A SOLUÇÃO GFB Isca
PODE SER INDICADA PARA:

EMBARCADOR

OPERADOR LOGÍSTICO

GR

SEGURADORA

TRANSPORTADOR

Aumenta a segurança, reduz
prejuízos e fornece
rastreabilidade para sua
carga.

Aumenta suas
possibilidades de
gerenciar operações e
agrega diferenciais aos
seus negócios.

Diminui prejuízos causados
por roubo e melhora seu
relacionamento com
todo processo.

Reduz a sinistralidade
de sua operação
e uma melhora no
relacionamento com sua
carteira de clientes.

Aumenta a segurança, e
reduz prejuízos e
amplia suas
possibilidades
de novos negócios.
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DEPOIMENTOS DE CLIENTES GFB

DEPOIMENTOS DE CLIENTES
“Não poderíamos deixar de passar esse feedback para a GFB, pois o sistema de rastreamento é simplesmente fantástico,
onde podemos mostrar em tempo real aos nossos clientes a localização dos nossos veículos, sem nem precisar ligar para o
motorista. Assim, conseguimos mostrar nosso compromisso e pontualidade com nossos clientes, e além disso, conseguimos
monitorar o tempo de embarque e desembarque, para podermos orientar os clientes melhorias que poderão fazer, sem que
percamos tempos nas ações. Podemos também controlar e gerenciar vencimentos de licenças junto aos órgãos competentes
e vencimento de CNH dos motoristas, onde facilita e agiliza muito nossos serviços.”

ALEXANDRE AZEVEDO – GERENTE OPERACIONAL TRANSWOLFF

“Buscávamos no mercado uma empresa de ponta, com tecnologia diferenciada, e a GFB agregou ao nosso negócio, por
isso acreditamos nessa parceria! Temos muito a colher, e acreditamos que temos também muito a somar, e a partir do
momento que nós concluímos a parceria, muitas coisas mudaram, e mudaram para melhor!”

FÁBIO OLIVEIRA – HEAD BLOCKAUTO

“Posso afirmar que estamos muito satisfeitos com o sistema, pois hoje conseguimos ter uma visualização em tempo real de
localização dos equipamentos, além de diversos relatórios no qual nos auxiliam nas tomadas de decisões, além de
acompanhamento dos operadores, equipamentos, e ótimo suporte técnico.”

JOSÉ MIGUEL DA SILVA NETO – GERENTE DE OPERAÇÕES JSL
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Entre em contato com nossa equipe de
vendas e surpreenda-se!

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 591 4136
contato@gfbbrasil.com.br
Centro de Operações – (11) 3042-2822
www.gfbbrasil.com.br

Acesse nossas redes sociais!

