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SAIBA TUDO SOBRE A PLATAFORMA DA  

RIO SOLUÇÕES DIGITAIS



SEJAM BEM-VINDOS À RIO

RIO é uma plataforma que oferece serviços digitais que permitem uma

gestão inteligente de frotas e a redução de custos operacionais.

Através de serviços com foco em Desempenho, Segurança e

Telemetria, coletamos os dados de uso dos veículos e geramos

informações valiosas para uma rápida tomada de decisão.

Nossa plataforma é baseada em nuvem e traz informações em tempo

real.

A seguir, veja o tutorial da plataforma, que oferece soluções para

digitalizar a logística. Aqui iremos navegar no mundo RIO e demonstrar,

passo a passo, todas as funcionalidades disponíveis para você.
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A RIO Box é a peça responsável por conectar os veículos à plataforma RIO.

Instalada de fábrica ou como um acessório opcional, ela possui um chip

embarcado com conexão móvel capaz de transferir os dados em tempo real.

Com capacidade de armazenamento suficiente para um desempenho de

longo prazo, a RIO Box não é afetada em áreas de sombra, pois os dados

continuam sendo armazenados e ficam gravados até a próxima conexão,

além disso todos os dados dos veículos são criptografados garantindo a

segurança e a proteção da informação.

COMO A CONEXÃO É REALIZADA?
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QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 

DIFERENCIAIS DO RIO ?

Plataforma Digital: acompanhe, em tempo real, sua frota na web ou por

aplicativos mobile.

Pacote de Serviços pensados para frotistas grandes e pequenos: o RIO

Basics é um pacote que permite acesso à localização dos veículos e

diferentes análises e comparações iniciais com base em dados de telemetria.

O RIO Premium é um pacote completo que permite análises profundas de

desempenho, manutenção e dos motoristas.

Box Instalada na Linha de Montagem: alguns veículos Volkswagen e todos

os MAN já saem conectados de fábrica evitando paradas adicionais para

instalação de hardware.

Alta Flexibilidade para Integração de Parceiros: garantindo soluções e

serviços variados à disposição do cliente.

RIO não é um simples rastreador ou gerenciador de risco, é parceiro do

cliente, sob medida, oferece consultoria e soluções que pode ser própria ou

de parceiros.
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CADASTRO NA PLATAFORMA
O primeiro passo para começar a usufruir dos serviços RIO é ter um 

cadastro em nossa plataforma. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Acesse o site https://rio.cloud/br/. No canto superior direito

clique em “My RIO”, em seguida clique em “Cadastre-se na

plataforma RIO”.

https://americas.rio.cloud/pt-BR/
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Com

2° PASSO 3° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Selecione o país onde está localizado e clique em “Escolha

a localização”.

Insira os dados da empresa e clique em “Continuar”.
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Com

4° PASSO 5° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Insira os dados do administrador, crie uma senha inicial,

aceite nossos termos e condições, escolha cadastrar-se

para receber e-mails e ficar por dentro de tudo e depois,

clique em “Enviar”.

Um e-mail de confirmação será enviado no endereço

indicado.



9

Com

6° PASSO

CADASTRO NA PLATAFORMA

Pronto, agora basta clicar em “Ativar conta”, realizar o login

e começar a navegar na plataforma RIO.
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CADASTRO DE USUÁRIO
Após a realização do cadastro na plataforma RIO é possível adicionar 

usuários à sua conta. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO 2° PASSO

CADASTRO DE USUÁRIO

Faça o login na plataforma e acesse a opção de

“Administração” no menu à esquerda. Depois, clique em

“Gestão de usuários”

Clique em “Convidar usuário” no canto superior esquerdo 

da tela. 
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Com

3° PASSO

CADASTRO DE USUÁRIO

Insira os dados de “Nome e Sobrenome”, “E-mail”, “Número

de celular”. Selecione a opção de como o login será

realizado “Número de celular ou e-mail”.

Selecione qual categoria esse usuário deverá ter, como por

exemplo, “usuário administrador”, na qual o novo usuário

terá acesso a todos os grupos de veículos e terá permissão

para adicionar novos usuários. Para finalizar o processo

basta clicar em “Criar”.
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4° PASSO

CADASTRO DE USUÁRIO

O novo usuário receberá um e-mail de confirmação. Após 

clicar em “CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO” e criar uma 

senha, ele também terá acesso à plataforma RIO. 
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CADASTRO DE VEÍCULO
Após a realização do cadastro na plataforma RIO é necessário 

adicionar os veículos para conseguir atribuir os serviços desejados a 

eles. Veja como é simples.
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Com

1° PASSO 2° PASSO

CADASTRO DE VEÍCULO

Faça o login na plataforma e acesse a opção de

“Administração” no menu à esquerda. Depois, clique em

“Gestão de veículos”

Em seguida clique em “Adicionar novo” no canto superior

esquerdo da tela.
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Com

3° PASSO 4° PASSO

CADASTRO DE VEÍCULO

Agora basta selecionar o tipo de veículo que deseja

cadastrar e clicar em “Próximo passo”.

Preencha os dados de “Placa”, “Nome” (uma identificação

para o seu veículo, seja a placa, nome do motorista, etc),

“Número do Chassis” e “Marca” que estão sendo solicitados

e em seguida clique em “Próximo passo”.
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Com

5° PASSO 6° PASSO

CADASTRO DE VEÍCULO

Selecione a opção “Sim, quero conectar minha caixa RIO” e

clique “Próximo passo”.

Agora basta informar a quilometragem atual do veículo e

clicar em “Criar um ativo”, pronto o veículo está inserido na

sua conta.
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CRIAÇÃO DE GRUPOS
Adicione os membros da gestão e os 

veículos a um grupo.
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Com

1° PASSO

Em alguns casos, o gestor deseja dar acesso a grupos

específicos de veículos para grupos específicos de

usuários. Nesses casos, é interessante criar grupos e

conectá-los. No menu principal, selecione a opção

“Administração” e em seguida, “Gestão de Veículos”.

CRIAR GRUPOS DE VEÍCULOS

Em Administração de Frota, selecione “Grupos de Frota”, em seguida 

“+ Adicionar Tag”. Crie um nome para o grupo, e clique em salvar. 

2° PASSO



20

Com

3° PASSO

Retorne ao menu “Frota”, clique com o mouse sobre a linha

do veículo que deseja adicionar ao grupo. Um menu lateral

abrirá. Escolha a opção “Grupos de Frota”. Insira o grupo

ao qual deseja adicioná-lo e clique em “salvar”.

CRIAR GRUPOS DE VEÍCULOS
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Com

1° PASSO

Agora que já criou grupos específicos de veículos, vamos

criar grupos específicos de usuários e conectá-los. No

menu principal, selecione a opção “Administração” e em

seguida, “Gestão de Usuários”.

CRIAR GRUPOS DE USUÁRIOS

Em Gestão de Usuários, selecione “Grupos de Usuários”, em seguida 

“+ Criar um grupo de usuários”. Insira os dados de “Nome e 

Sobrenome”, “E-mail”, “Número de celular”. Selecione a opção de 

como o login será realizado “Número de celular ou e-mail” e clique 

em “criar”.

2° PASSO
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4° PASSO

CADASTRO DE GRUPO DE USUÁRIO

O novo usuário receberá um e-mail de confirmação. Após 

clicar em “CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO” e criar uma 

senha, ele também terá acesso à plataforma RIO. 
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Com

1° PASSO

Agora que você já criou grupos específicos de veículos,

pode dar acesso para grupos específicos de usuários. No

menu principal, selecione a opção “Administração” e em

seguida, “Gestão de usuários”.

Em Gestão de Usuários, selecione “Grupos de Usuários” , em 

seguida, clique com o mouse sobre o grupo que deseja adicionar. Na 

janela lateral, que se abre, busque o perfil que deseja categorizar seu 

grupo de usuários, por exemplo, Gestores de Frotas. Em seguida, 

pesquise o Grupo de Veículos ao qual quer dar acesso. Por fim, 

clique em salvar alterações. 

2° PASSO

ADICIONAR GRUPOS DE USUÁRIOS A GRUPOS DE VEÍCULOS
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CADASTRO DE MOTORISTA
Adicione os motoristas da sua frota na 

plataforma RIO
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IDENTIFICAR MOTORISTA VIA PLATFORMA
Adicione os motoristas da sua frota na plataforma RIO,

usando o computador.
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É possível adicionar motoristas à sua frota,

diretamente pelo computador, conectado à plataforma

RIO. Ao identificar seus motoristas, você poderá:

 Observar os comportamentos de condução a 

qualquer momento e em qualquer lugar.

 Ser notificado instantaneamente sobre 

irregularidades.

 Manter o controle de toda a sua frota, 24 horas por 

dia.

 Monitorar viagens de motoristas.

 Identificar e classificar motoristas em relação ao 

comportamento de condução

CADASTRO DE MOTORISTAS VIA 

COMPUTADOR

Inicie acessando a plataforma pelo botão “ MY 

RIO” no canto superior direito do site 

rio.cloud/br. 



CADASTRO OU ALTERAÇÃO DE MOTORISTAS

1° PASSO

Em seguida, acesse a opção “Administração” no Menu

Principal à esquerda. Depois, clique em “Gestão de

Motoristas”

Dica: Você também pode acessar a opção “Gestão de

Motoristas” diretamente na página principal de acesso à

plataforma.
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Com

CADASTRO OU ALTERAÇÃO DE MOTORISTA

Em “Gestão de Motoristas”, selecione “+Adicionar Motorista”, na sequência, preencha os dados do motorista que deseja adicionar,

incluindo o número da CNH e clique em “salvar”. Pronto, seu motorista está cadastrado na plataforma.

2° PASSO
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Com

ALTERANDO CADASTRO DE MOTORISTA

Você pode alterar o nome e os dados de contato dos motoristas cadastrados. É só acessar a lista de motoristas dentro do menu

Gestão de Motoristas, clicar sobre o nome do motorista que deseja alterar, e realizar as modificações necessárias nos campos

que aparecem à direita. Depois, é só clicar em “salvar alterações” ou “excluir”, caso queira remover o motorista cadastrado.
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IDENTIFICAR MOTORISTA VIA APP
iDENTIFICQUE os motoristas da sua frota 

usando o aplicativo RIO Driver App
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IDENTIFICAÇÃO DE MOTORISTAS VIA 

APLICATIVO RIO DRIVER APP

O RIO Driver App, é o aplicativo mobile que acompanha o motorista de

caminhões Volkswagen durante seu trabalho diário, permitindo que o gestor

da frota possa identificar seus condutores na plataforma RIO. Assim, o

aplicativo permite realizar uma análise individual de condução de cada

motorista de sua frota, gerando classificações de acordo com o

comportamento de cada um. O motorista ainda terá uma linha direta com os

canais de atendimento, Call RIO e Chame Volks, em caso de socorro.

Principais características:

 Observar os comportamentos de condução a qualquer momento e em 

qualquer lugar.

 Ser notificado instantaneamente sobre irregularidades.

 Manter o controle de toda a sua frota, 24 horas por dia.

 Monitorar viagens de motoristas.

 Identificar e classificar motoristas em relação ao comportamento de 

condução

*Disponível somente para sistema operacional Android.
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Com

1° PASSO

IDENTIFICAÇÃO DE MOTORISTA

Solicite aos seus motoristas que instalem o app RIO Driver App no celular, via loja de aplicativos.

Passo-a-passo de identificação:

1.Preencher o número da CNH ou escanear um QR code que contenha o número da CNH, ou ainda pode utilizar

uma tag NFC que possua as informações da CNH registradas.
Login via tag NFC Login via QR code

https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.rio.riodriverlatam
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Passo-a-passo de uso:

1. Antes do início da viagem certifique-se que a luz da 

RIO Box esteja em verde.

2. Com o motor ou o painel ligado, acione o Bluetooth 

do celular, faça o login no app e aguarde a luz 

amarela da RIO Box piscar 3 vezes. 

3. Selecione “vou dirigir.

4. Pronto! O app fará uma conexão, via Bluetooth, com 

a RIO Box instalada no veículo, identificando o 

motorista que está iniciando a viagem naquele

momento.

5. Quando encerrar a viagem, ou fizer uma pausa no 

meio do caminho, o motorista deve acessar

novamente o app e selecionar “parar de dirigir”

6. O motorista deve repetir o processo sempre que 

iniciar ou encerrar a condução de um veículo da 

frota ou sempre que o veículo ficar desligado por

mais de 3 minutos.

USANDO O RIO DRIVER APP

2° PASSO

https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.rio.riodriverlatam
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Com

2° PASSO

ALTERANDO CADASTRO DE MOTORISTA

Faça o login na plataforma RIO e acesse a opção

“Administração” no menu à esquerda. Depois, clique em

“Gestão de Motoristas”

Você pode alterar o nome e os dados de contato dos motoristas que

fizerem uso do aplicativo mobile RIO Driver app. É só acessar a lista

de motoristas cadastrados, clicar sobre o nome que aparece na

plataforma, dentro do menu Gestão de Motoristas e realizar as

modificações necessárias nos campos que aparecem à direita.

Depois, é só clicar em “salvar alterações”.

1° PASSO
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PACOTE RIO BASICS
Os serviços a seguir fazem parte do pacote RIO BASICS e todas as 

funcionalidades descritas estão automaticamente disponíveis para os clientes 

desse pacote.
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O RIO BASICS é a combinação de tudo o que não pode faltar para um gestor de frotas,

é o serviço disponibilizado ao se cadastrar na plataforma, após a inclusão dos veículos

da frota. Permite monitorar, minuto a minuto, onde se encontra cada veículo, dando

controle total da frota. Possibilita ainda roteirização inteligente, com base em dados de

tráfego, peso, capacidade das vias, oferecendo previsibilidade e a criação de cercas e

pontos de interesse no mapa, que geram alertas, caso as rotas estabelecidas não sejam

cumpridas. Além disso, todo o histórico de rotas percorridas é armazenado por até três

meses.

Principais benefícios:

• Disponível imediatamente após o cadastro para os clientes que compraram

caminhões conectados com RIO Box.

• Reduza emissões e de custos com combustível;

• Saiba sempre onde o veículo está e se passou pelos pontos que você determinou;

• Trace as melhores rotas e evite ficar parado no trânsito ou acidentes por altura ou

peso do veículo;

• Informe o cliente, em tempo real, onde a carga está;

• Receba alertas, caso o motorista saia da rota planejada;

• Sem custo de hardware para os veículos com RIO Box de série;

• Hardware com garantia de fábrica;

• Saiba onde o veículo está a cada 15 minutos.

RIO BASICS
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Principais características:

• Transmissão da posição atual do veículo a cada minuto;

• Notificações de eventos importantes no histórico de viagens;

• Download do histórico em arquivo CSV e Excel;

• Criação de pontos de interesse na rota (PDI);

• Criação de cercas virtuais circular e poligonal (Geofences).

 Informações importantes para o gerenciamento inicial da frota, como velocidade e

consumos médios, horas do motor, entre outros;

 Identificação dos veículos;

 Pesquisa de endereços no mapa digital;

 Histórico dos dados de utilização e do trajeto.

RIO BASICS
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O RIO PREMIUM garante que nossos clientes estejam sempre por dentro do que

acontece na sua operação. Além de tudo o que o RIO BASICS oferece, este pacote

completo demonstrará um status detalhado dos veículos, fará análise e classificação dos

motoristas e o melhor tudo, poderá ser personalizado de acordo com a preferência do

gestor. O RIO PREMIUM irá fornecer todas as informações importantes relacionadas à

condução, desempenho e manutenção, para uma melhor gestão dos veículos e

motoristas.

Principais benefícios:

• Fique sabendo sempre que um motorista infringe as regras da sua frota

• Compare o desempenho de seus motoristas, criando benchmarks na operação

• Compare o desempenho de sua frota ao benchmark de mercado

• Economize recursos como combustível

• Aumente a produtividade ao receber alertas de falhas e necessidades de

manutenção, prevenindo o desgaste prematuro de peças e a parada inesperada

• Receba alertas de temperatura do motor e outros eventos críticos ao motorista

• Defina limites para cada evento de forma granularizada, o que permite controlar a

operação de acordo com a aplicação de cada veículo

• Evite acidentes, investindo em aprimoramento de condução

RIO PREMIUM
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Principais características:

• Análise de desempenho do motorista e do veículo;

• Comparação e ranking de motoristas, baseados em infrações de uso do veículo;

• Segurança: alertas sobre o que está afetando a segurança de sua frota;

• Economia: gráficos detalhados com relação de condução e uso de combustível e

tempo;

• Análise de progressão: painel e relatórios para a redução de TCO

• Visão detalhada das condições de manutenção da frota;

• Planejamento de manutenções preventivas;

• Maior disponibilidade da frota;

• Mais segurança na condução;

• Avisos de manutenção e desgaste de peças e fluidos;

• Códigos de falha trazem maior assertividade e agilidade na manutenção.

RIO PREMIUM
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UTILIZANDO A PLATAFORMA

RIO
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Monitor de Frotas:

O Monitor de Frotas pode ser utilizado assim que seu veículo 

for adicionado à plataforma. Ele permite visualizar informações

de localização, criar melhores rotas e visualizer informações

resumidas de seus veículos. Acessando o Monitor de Frotas:

1. No menu principal, localizado no canto superior esquerdo da 

tela, clique em "Aplicações" e selecione "Monitor de Frotas".

2. Do lado esquerdo da tela estarão disponíveis para

visualização todos os seus veículos e grupos de veículos

cadastrados por você, lá você poderá selecionar o grupo ou

veículo individual que deseja analisar.

MONITOR DE FROTAS
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3. Pesquisa de endereço: na lupa localizada na parte superior 

do mapa, você pode realizar pesquisas de endereços. Ao 

introduzir o endereço que deseja pesquisar, o mapa te levará 

até ele.

Ao escolher e clicar no veículo individual que deseja analisar, uma

janela irá se abrir com informações mais detalhadas sobre a

posição específica, isso permite que você use os recursos

adicionais. Clique em “Mostrar histórico” e selecione o período que

deseja analisar. Em seguida, clique novamente em “Mostrar

histórico” que todas as informações necessárias do grupo ou

veículo serão exibidas na tela.

4. Posição do veículo: ao diminuir o zoom do mapa, os veículos

são demonstrados em grupo. Com dois cliques no grupo, os

veículos são mostrados de forma individual. Para analisar um

veículo individual, você poderá pesquisar no lado esquerdo da tela

através do campo de pesquisa, ou dar dois cliques no veículo

direto no mapa.

MONITOR DE FROTAS
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5. É possível visualizar os caminhões em forma de lista, ao 

invés de visualizar o mapa. Essa lista contém informações 

sobre todos os caminhões e pode ser filtrada como o cliente 

desejar, nas opções de filtro.

MONITOR DE FROTAS
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Se quiser ver o histórico mais detalhado com informações

adicionais, basta clicar em “Histórico” para ver o histórico de

viagem completo com mais precisão.

O mapa mostrará o trajeto do caminhão com posições a cada

minuto e um histórico de viagens de 3 meses.

MONITOR DE FROTAS
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6. É possível criar Cercas e Pontos de Interesse (PDI’S) na 

plataforma, que aparecem no mapa e indicam quando o 

caminhão entra ou sai da cerca no histórico de viagens. Para 

criar uma cerca ou um PDI basta clicar em “PDI’S & Cercas”, 

“Novo +”, escolher se deseja um PDI ou uma Cerca 

(Geofence) e buscar a posição na barra de pesquisa 

“Endereço”.

MONITOR DE FROTAS
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Para criar um PDI é preciso somente buscar um endereço no

mapa e marcar o local desejado.
Cerca Poligonal é feita com cliques do mouse até o formato

desejado. Cerca Circular, com um raio mínimo de 25 km até

5000 km::

MONITOR DE FROTAS
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Monitor de Desempenho:

O Monitor de Desempenho faz parte do pacote RIO BASICS,

com informações sobre consumo, horímetro, hodômetro e

atividades básicas do veículo e também faz parte do RIO

PREMIUM com informações mais detalhadas do que acontece

na operação, incluindo dados de perfil de condução, ranking de

motoristas e estado de manutenção.

1. Acesse o Monitor de Desempenho no menu principal, no

canto superior esquerdo da tela.

MONITOR DE DESEMPENHO

2. Ativar veículos e grupos de veículos: no menu esquerdo é

possível encontrar a barra de navegação. Nele são

apresentados todos os veículos e grupos de veículos que

foram cadastrados por você na área de Gestão de Ativos e na

área de Administração. Para a análise de dados, podem ser

selecionados grupos ou veículos individuais. Os nomes dos

grupos e nomes de veículos foram definidos por você na área

de Gestão de Ativos.



48

3. Selecione um período e um tipo de intervalo: na parte

superior da tela é possível selecionar o período de análise, em

"Período". Também é possível selecionar um dos períodos pré-

definidos ou um período "Definido pelo usuário", selecionado

por você.

MONITOR DE DESEMPENHO

4. Análise dos dados da sua frota: na parte central é possível

ter uma “Visão geral” do desempenho de sua frota, em formato

de gráfico de linha. Você pode consultar os dados analisados

na legenda, acima do gráfico. Na parte inferior da tela é

mostrada uma listagem exata dos dados do veículo.
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A Análise de eficiência demonstra um status detalhado dos

veículos e de motoristas, faz análise do uso do caminhão e o

melhor tudo, pode ser totalmente personalizado de acordo com

a preferência do gestor, comparando entre grupos de veículos.

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA

1. No menu principal, localizado no canto superior esquerdo da tela, 

clique em "Aplicações" e selecione “Análise de Eficiência".

2. Selecione um veículo ou grupo de veículos de sua frota que 

deseja analisar no menu à esquerda. Em seguida, no canto 

superior direito da tela, clique em “Configurações" para acessar a 

página e parametrizar suas infrações e limites para cada um dos 

indicadores. 
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Agora você receberá notificações automáticas, a cada

parâmetro excedido e poderá também acompanhar as

infrações como “Excesso de marcha lenta” no Dashboard.

Assim, poderá capacitar seus motoristas e gerar grandes

economias com redução no consumo de combustível.

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA

3. Esse é o painel de configurações, onde você poderá definir, 

individualmente, quais são os limites aceitáveis para sua frota. 

Você pode criar seus parâmetros arrastando as barras ou 

inserindo um valor exato para aceleração brusca, freada brusca, 

embreagem, excesso de velocidade, excesso de marcha lenta, 

arrancada, entre outros. A partir dessas configurações, você 

receberá alertas quando esses limites forem excedidos. 
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Lembre-se que você pode gerar relatórios individuais de seus

motoristas ou veículos e baixa-los em versão PDF.

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA

1. No Dashboard, selecione o período que deseja analisar, clique no 

botão localizado no canto superior direito da tela e gere o relatório.

2. Selecione um motorista que deseja avaliar e você terá acesso 

a todas as infrações relativas ao período selecionado e às 

viagens realizadas.

3. Analise o relatório gerado.
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O Monitor de Manutenção informa o gestor sobre o estado de

manutenção de todos os veículos cadastrados na frota, para os

quais ele tenha contratado o pacote de serviços avançado RIO

Premium. Faz a análise dos veículos em operação, os que

reportam falhas críticas e a distância até a Concessionária mais

próxima.

MONITOR DE MANUTENÇÃO

1. No menu principal, localizado no canto superior esquerdo da tela, 

clique em "Aplicações" e selecione “Monitor de Manutenção".

2. Selecione um veículo ou grupo de veículos de sua frota que 

deseja analisar no menu à esquerda. Em seguida, acesse os 

dados de seu veículo em relação à produtividade, visualizando os 

que estão em operação ou inoperantes, os que apresentaram 

alertas de falhas críticas ou atenção, os veículos que estão em 

manutenção, além do tempo médio em uma Concessionária 

Volkswagen. 
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Ao clicar sobre um veículo, você poderá acessar

informações detalhadas dos sensores desse veículo, no

painel de Diagnóstico. Por exemplo, o horímetro,

temperatura do motor, odômetro, rotação do motor,

pressão do óleo, entre outros.

MONITOR DE MANUTENÇÃO

3. Esse é o painel que apresenta os detalhes do estado de 

manutenção de cada veículo da sua frota. Aqui você pode obter a 

quilometragem que falta para o próximo serviço e a distância do 

veículo até a Concessionária mais próxima.



USE CASES



ECONOMIA DE CONSUMO EM 

FAIXA ECONÔMICA

CASE: Caminhão com consumo pior que os outros da frota. Monitorar 

dirigibilidade dos motoristas
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1° PASSO 2° PASSO

ECONOMIA DE CONSUMO EM FAIXA 

ECONÔMICA

No Monitor de Desempenho é possível verificar o

consumo de combustível, para isso basta selecionar

essa aplicação no menu principal e em seguida escolher

“Analise de frota” na parte superior da tela.

Selecione o veículo que deseja analisar no canto

esquerdo da tela. Na parte superior, selecione a opção

“Consumo”. Pronto, agora é possível verificar o consumo

médio do veículo selecionado.
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3° PASSO

ECONOMIA DE CONSUMO EM FAIXA 

ECONÔMICA

No menu principal, localizado no canto superior esquerdo

da tela, clique em "Aplicações" e selecione “Análise de

Eficiência".

Selecione o veículo que deseja analisar no canto esquerdo da tela e

em seguida no canto inferior da tela é possível verificar o tempo em

que o motorista esteve em cada faixa de RPM.

Com base nesses dados é possível verificar o comportamento dos

motoristas e promover treinamentos que os capacitem a dirigir a

maior parte do tempo em faixa de rotação ideal.

4° PASSO



ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL 

COM REDUÇÃO DE MARCHA 

LENTA

CASE: Média do caminhão ruim. Monitorar o tempo de ociosidade para 

melhorar o consumo de combustível.
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1° PASSO 2° PASSO

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL COM 

REDUÇÃO DE MARCHA LENTA

No Monitor de Desempenho é possível verificar o tempo

em que os veículos ficam parados, para isso basta

acessá-lo no menu principal e em seguida acessar

“Análise de frota” na parte superior da tela.

Selecione o veículo ou um grupo de veículos que deseja

analisar no canto esquerdo da tela. No canto superior

selecione a opção “Condição de funcionamento”, assim é

possível visualizar quanto tempo os veículos ficaram

parados com o motor ligado.



RIO ~ The Logistics Flow.  |  Presentation name/topic  |  Business unit  |  XX.XX.2016   |  Location

60

3° PASSO 4° PASSO

Em seguida na opção “Consumo” é possível verificar

quantos litros de combustível os veículos gastaram

parados.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL COM 

REDUÇÃO DE MARCHA LENTA

No menu principal, localizado no canto superior esquerdo da tela, 

clique em "Aplicações" e selecione “Análise de Eficiência". Em 

seguida, selecione um ou mais veículos e clique em “Configurações”, 

no canto esquerdo superior.
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5° PASSO 6° PASSO

Configure a infração de marcha lenta de acordo com a

necessidade da operação e clique em “Salvar alterações

feitas”. Nesta tela também é possível habilitar e

desabilitar configurações realizadas anteriormente.

Agora você receberá notificações automáticas a cada

limite excedido e poderá também acompanhar as

infrações de “Excesso de marcha lenta” no Dashboard.

Assim, poderá capacitar seus motoristas e gerar grandes

economias com redução no consumo de combustível.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL COM 

REDUÇÃO DE MARCHA LENTA



VELOCIDADE MÉDIA EM 

CARGAS PERIGOSAS

CASE: Transporte de produtos perigosos, necessidade de controlar velocidade 

máxima dos veículos. Ajuste configurável da velocidade máxima.
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1° PASSO 2° PASSO

VELOCIDADE MÉDIA EM CARGAS 

PERIGOSAS

Com o RIO é possível verificar velocidade média dos

veículos, para isso basta clicar em “Monitor de

desempenho” no menu principal e em seguida em

“Análise de frota” na parte superior da tela.

Selecione um ou mais veículos que deseja analisar no

canto esquerdo da tela. No canto superior selecione a

opção “Condição de funcionamento”, assim é possível

verificar a velocidade média da frota.
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3° PASSO 4° PASSO

VELOCIDADE MÉDIA EM CARGAS 

PERIGOSAS

Configure a infração de “Excesso de velocidade” e

“Excesso de velocidade na chuva” de acordo com a

necessidade do negócio e clique em “Salvar alterações

feitas” no canto superior direito da tela.

No menu principal, localizado no canto superior esquerdo

da tela, clique em "Aplicações" e selecione “Análise de

Eficiência". Em seguida, selecione um ou mais veículos e

clique em “Configurações”, no canto esquerdo superior.

64
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5° PASSO

VELOCIDADE MÉDIA EM CARGAS 

PERIGOSAS

Com base nas informações é possível evitar acidentes,

capacitar motoristas e melhorar os indicadores e

economias da frota.

Agora você será notificado, sempre que os limites forem

excedidos e com isso pode alertar e treinar seus motoristas.

O acompanhamento das infrações de “Excesso de

velocidade” e “Excesso de velocidade na chuva” também

pode ser feito no Dashboard.



LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

CASE: Cliente efetua entregas ponto-a-ponto e por diversas vezes necessita 

saber onde se encontra o seu caminhão. Informar posição dos veículos em 

tempo real.
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1° PASSO 2° PASSO

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Com os serviços RIO é possível visualizar a posição atual

do veículo em tempo real, para isso basta clicar na

aplicação “Monitor de frota” no menu principal e em

seguida em “Resumo” no canto superior esquerdo da

tela.

Selecione o veículo que deseja saber a localização e em

seguida verá sua posição atual e movimentação no mapa.
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3° PASSO 4° PASSO

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Uma tela no canto direito se abrirá, caso não abra, clique

em cima do veículo no mapa, assim serão demonstradas

as informações do veículo. Na opção “Resumo”, será

possível visualizar sua posição atual. Caso queira saber

mais informações sobre o trajeto percorrido, clique em

“Histórico de Viagem”.

Ao clicar em “Histórico de viagem” será possível visualizar

todo o trajeto, com detalhes de ações do veículo. Desta

forma, fica fácil dar transparência aos seus clientes sobre

suas entregas.
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5° PASSO 6° PASSO

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

A posição atual do veículo e outras funcionalidades

também podem ser acompanhadas através do aplicativo

Pocket Fleet, em seu smartphone.

Baixe o Pocket Fleet na loja de aplicativos do seu celular e

realize o login. Seu usuário e senha serão os mesmos

utilizados na versão web da plataforma RIO.
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7° PASSO 8° PASSO

LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Clique em veículos na parte inferior da tela e selecione o

veículo que deseja consultar, em seguida será mostrada a

sua atual posição. Caso queria verificar o histórico de

viagem, clique em “Histórico de direção”.

Ao clicar em “Histórico de direção” as informações de

trajeto percorrido e última localização irão se abrir de forma

detalhada e no mapa. Desta forma, fica fácil dar

transparência aos seus clientes sobre suas entregas.



RANKING DE MOTORISTAS

.
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1° PASSO 2° PASSO

RANKING DE  MOTORISTAS

Com o aplicativo RIO Driver App é possível acompanhar

o perfil de condução de seus motoristas, para isso é

necessário que seus motoristas instalem o app na loja de

aplicativos e utilizem-no sempre que iniciarem ou

finalizarem uma viagem:

No menu principal, localizado no canto superior esquerdo da tela, 

clique em "Aplicações" e selecione “Análise de Eficiência". Em 

seguida, selecione um ou mais veículos e clique em “Configurações”, 

no canto esquerdo superior.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.rio.riodriverlatam
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3° PASSO

RANKING DE  MOTORISTAS

Acesse o “Dashboard” e acompanhe o ranking de motoristas. Veja, em detalhes, os que estão indo

bem e quais podem melhorar o desempenho através de treinamentos.
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APLICATIVOS MOBILE RIO
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RIO POCKET FLEET

RIO DRIVER APP

RIO PERFORMANCE ASSIST
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APLICATIVO RIO PERFORMANCE 

ASSIST

O RIO Performance Assist traz a praticidade da gestão de frota para a palma

da mão e auxilia o gestor a focar naquilo que importa: Mais Economia,

Produtividade e Segurança para sua frota.

Através da criação de metas diárias, o RIO Performance Assist te informa

sobre o status da sua frota e envia notificações quando as metas estiverem

próximas. Com o Performance Assist você pode criar indicadores para:

Principais características:

 Observar os comportamentos de condução a qualquer momento e em 

qualquer lugar.

 Ser notificado instantaneamente sobre irregularidades.

 Manter o controle de toda a sua frota, 24 horas por dia.

 Monitorar a produtividade da frota em relação à distância percorrida, 

combustível gasto e infrações cometidas pelos motoristas.

 Identificar e classificar motoristas em relação ao comportamento de 

condução
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O Pocket Fleet é o aplicativo para celular que traz as informações mais

importantes da frota. A qualquer hora, o gestor pode acessar os veículos e

ficar de olho nos negócios, intervindo quando necessário.

Principais características:

 Monitorar todos os veículos cadastrados a qualquer hora;

 Visualizar listas e grupos de veículos;

 Monitorar quilometragem, velocidade e posição atual do veículo;

 Acompanhar o nível de combustível ;

 Acessar o histórico de condução das últimas 6 horas.

APLICATIVO RIO POCKET FLEET
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APLICATIVO RIO DRIVER APP

O RIO Driver App, é o aplicativo mobile que acompanha o motorista de

caminhões Volkswagen durante seu trabalho diário, permitindo que o gestor

da frota possa identificar seus condutores na plataforma RIO. Assim, o

aplicativo permite realizar uma análise individual de condução de cada

motorista de sua frota, gerando classificações de acordo com o

comportamento de cada um. O motorista ainda terá uma linha direta com os

canais de atendimento, Call RIO e Chame Volks, em caso de socorro.

Principais características:

 Observar os comportamentos de condução a qualquer momento e em 

qualquer lugar.

 Ser notificado instantaneamente sobre irregularidades.

 Manter o controle de toda a sua frota, 24 horas por dia.

 Monitorar viagens de motoristas.

 Identificar e classificar motoristas em relação ao comportamento de 

condução



LET THE LOGISTICS FLOW.


