Sistema de Gestão Integrada
A Lei do Motorista Proﬁssional (Lei 12.619/12)
criou novos elementos relacionados à jornada de
trabalho, que aumentaram, automaticamente, os níveis
de controle e detalhamento a serem realizados pelo
empregador sobre seus motoristas. As formas de
gerenciar esses dados serão a papeleta ou diários de
bordo preenchidos pelos motoristas e, juntamente com
o tacógrafo, formarão os dados para o livro ponto.
Visando auxiliar esse gerenciamento, o Grupo
Cielo lança o Sistema de Gestão de Jornada de
Trabalho. O sistema é conﬁgurado para cada empresa
de acordo com as regras estabelecidas na Lei e
levando em consideração as possíveis convenções ou
acordos coletivos.
As principais funções do sistema consistem em
monitorar os condutores, em tempo de execução, para
gerar alertas de inconformidades, avisando ao
motorista e ao empregador sobre possíveis
divergências durante a execução da jornada.
O sistema gera relatórios periódicos que o
empregador poderá́ utilizar como livro ponto e/ou
advertência, transformando-se em uma poderosa
ferramenta de gestão de seus motoristas.
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soluções

segurança
Principais pontos da nova lei da proﬁssão de motorista nº12.619:
▫Tempo máximo de 8 horas de direção por dia,
▫Parada para descanso de meia hora a cada 4 horas de jornada,
▫Parada de 1 hora para refeições,
▫Repouso diário de 11 horas,
▫Repouso semanal de 35 horas.
▫Na modalidade de revezamento descanso com o veículo parado
de no mínimo 6 horas.
▫Para viagem de longa distância repouso semanal de 36 horas.

Especiﬁcações Técnicas

Todos os sistemas operacionais.
Conexão com internet banda larga.
Google Chrome (recomendado)
Safari
Mozila FireFox
Internet Explorer
Opera.

Praticidade
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Soluções inteligentes para sua empresa.
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▫Controle de jornada.
▫Alertas de folgas.
▫Controle diário, semanal e/ou mensal.
▫Controle de tempos de reserva.
▫Controle de tempos de espera.
▫Alerta de excessos e inconsistências.
▫Flexibilidade para adaptações a convenções.

Rastreador, deslocamento
por período, status da
chave, evento de veículo
em movimento e
iden ﬁcação de
condutores.

GS11

✗ ✔

✔

Rastreador, odometro,
status da chave,
iden ﬁcação de
condutores, mensagens
de texto livre e macros.

GS12
ou
GSX 151

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✗ ✔ ✔1 ✗ ✔

✗

1-Somente com o veículo em movimento.
Obs. Sem interface de teclado ou outra interface de comunicação os tempos de descanso e repouso, assim serão considerados todo o período que o veículo
permanecer com a chave desligada.
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