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As soluções digitais Fleet Management permitem gerir veículos e pessoas de forma mais eficaz e segura, 
economizando recursos e possibilitando novos modelos de negócios. 

A proposta de Fleet Management divide-se em Asset Management e Fleet Optimization, e oferece a possibilidade 
de tomar decisões eficazes e oportunas com base em dados pontuais, de melhorar o desempenho, de 
desenvolver serviços inovadores em resposta a novos estilos de vida e procuras do mercado, e de garantir a 
disponibilidade de meios adequados ao tipo de uso necessário.

A solução de Asset Management destina-se às empresas 
proprietárias de veículos que visam preservar o valor dos 
veículos, mantendo-o o mais alto possível ao longo do 
tempo. O serviço integra-se facilmente com os sistemas 
já existentes, fornece informações de suporte de decisões 
estratégicas e operativas e promove a digitalização e a 
melhoria dos processos internos. Desta forma, o cliente 
pode gerir de forma mais eficiente os principais itens 
de custo, reduzir os riscos relacionados com roubos ou 
fraudes e maximizar as receitas da revenda de veículos.
Para os locatários de curto e longo prazo, o módulo 
de Asset Management também inclui ferramentas 
dedicadas que podem responder às suas necessidades 
específicas. A solução de Asset Management também 
facilita a introdução de veículos elétricos nas frotas da 
empresa: por um lado, gera informações detalhadas 
sobre o estado e a manutenção do veículo e das 
baterias, por outro lado, fornece análises para estudos de 
viabilidade e conveniência sobre a eletrificação da frota.

A solução de Fleet Optimization fornece as 
ferramentas para a monitorização das frotas da 
empresa, permitindo aos seus gestores operar de 
forma eficiente e consciente. O serviço está disponível 
tanto nas versões web como para telemóvel e oferece 
funções operativas ou de controlo, dependendo do 
tipo de utilizador e da atividade a ser realizada. Em 
particular, a solução permite aos gestores de frota 
identificar e reduzir as ineficiências, reduzir os custos 
de gestão, tomar decisões ponderadas e atempadas, 
assegurar a conformidade com as políticas da 
empresa e aumentar a segurança dos condutores em 
conformidade com os regulamentos de privacidade.

Graças à sua experiência, a Targa Telematics 
desenvolveu soluções dedicadas à gestão de grandes 
frotas, multifrotas e veículos aeroportuários ou de 
construção. 
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A Targa Telematics apoia os seus parceiros na cocriação de soluções digitais de Smart Mobility que permitem 
modos de transporte sustentáveis, mesmo na versão eléctrica, e optimizam a gestão do parque de veículos.

As empresas privadas e os operadores de mobilidade, como os organismos públicos e os locatários de curto e 
de longo prazo, podem beneficiar do know-how e da tecnologia da Targa Telematics para desenvolver projetos 
inovadores, disponibilizando serviços aos utilizadores finais que facilitem os seus movimentos de forma flexível, 
simples e intuitiva.

As aplicações garantem reduções nos custos de funcionamento, nas emissões de gases de escape, no 
congestionamento do tráfego, redução do impacto no ambiente e incluem ferramentas de pesquisa de veículos, 
reservas, faturação, pagamentos, sistemas de controlo e gestão das atividades de serviço.

As soluções Insurtech da Targa Telematics aproveitam a tecnologia IoT com base na análise dos Big Data, 
Inteligência Artificial e Machine Learning, permitindo que faça referência cruzada de dados históricos de condutores 
com informações em tempo real.

Desta forma, é possível obter perfis de risco mais precisos e fiáveis, reconstruções atempadas e automáticas de 
acidentes e sistemas eficazes de combate à fraude.

As competências adquiridas ao longo do tempo também ajudam as companhias de seguros a atrair novos clientes 
e a reter os existentes, graças a produtos inovadores com custos mais baixos e personalizáveis de acordo com as 
suas necessidades e hábitos.
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OUTRAS APLICAÇÕES IOT

OPEN MOBILITY PLATFORM

INSURTECH

A Open Mobility Platform é a solução IoT que permite aos clientes construir a sua própria oferta inovadora de 
mobilidade com a confiabilidade, desempenho e velocidade exigidos pelo mercado.

Através da sua plataforma, a Targa Telematics disponibiliza aos operadores de mobilidade e aos seus parceiros 
uma vasta gama de microsserviços que podem ser imediatamente combinados entre si e integrados com 
sistemas proprietários, acelerando a cocriação de novos modelos de mobilidade que satisfaçam exatamente 
as suas necessidades.

Além disso, graças à aplicação de Analytics e Machine Learning, a Targa Telematics garante a optimização das 
soluções propostas, reduzindo os investimentos e facilitando o sucesso do modelo de negócios do cliente.

Por fim, a Open Mobility Platform é desenvolvida utilizando tecnologias abertas. Por um lado, isto garante que a 
plataforma é diagnosticada por hardware, assegurando a máxima compatibilidade com sensores e dispositivos 
de terceiros. Por outro lado, permite integrar-se plenamente com processos e sistemas tecnológicos de clientes 
mesmo muito estruturados, como fabricantes de automóveis, grandes companhias de seguros e os seus 
parceiros.

A Internet of Things conecta o centro de negócios com a periferia da rede para aumentar a eficiência operativa, 
reduzir custos, reduzir o impacto ambiental e permitir novos modelos de negócios com serviços inovadores.

A tecnologia Targa Telematics também é aplicada em áreas de IoT compartilhadas pela capacidade de conectar 
máquinas através do uso de diferentes tecnologias, hardware e sensores, colocando-os em comunicação com 
outros sistemas. Os dispositivos conectados podem recolher e comunicar grandes quantidades de dados sobre 
o seu estado e do ambiente circundante e são capazes de responder a comandos enviados remotamente pelo 
fabricante ou utilizador.

As aplicações desenvolvidas pela empresa vão desde a Internet of Coffee ao Supply Chain Management e
desde a gestão e controlo de processos pós-venda até projetos de Geomarketing.

Open Mobility Platform

Outras aplicações IoT



SOBRE NÓS
Com mais de 20 anos de experiência, a Targa Telematics insere-se no sector de 
Internet of Things (IoT) e oferece soluções inovadoras de tecnologia de mobilidade 
inteligente para benefício das pessoas, empresas e meio ambiente. Ao explorar a 
interação entre veículos conectados, condutores e gestores de mobilidade pública e 
privada, a empresa garante a poupança de recursos económicos, maior segurança 
para os condutores e redução das emissões de  CO₂. 

A Targa Telematics é líder em plataformas digitais e aplicações para locatários de curto e longo 
prazo, empresas financiadoras e grandes frotas, que vão desde a telemática de seguros até a 
gestão de frotas, desde diagnósticos e telemetria remota de veículos, veículos profissionais e de 
máquinas, até à gestão de veículos aeroportuários.

A empresa, com a sua tecnologia IoT aplicada a veículos conectados e baseada na Inteligência 
Artificial, Machine Learning e Big Data, gera valor para os seus parceiros em termos de melhoria 
dos processos operativos, criação de novos serviços e viabilização de novos modelos de negócios.  

A Targa Telematics apoia os seus clientes cocriando, através de uma abordagem ágil, as suas 
soluções específicas de mobilidade inteligente, da maneira mais rápida, eficiente e confiável 
possível, proporcionando-lhes uma ampla escolha de módulos de software e microsserviços, 
além do seu aconselhamento estratégico em orquestrá-los, permitindo e acelerando assim o seu 
caminho para a transformação digital.

A Targa Telematics propõe um conjunto de soluções IoT, especialmente concebidas 
para satisfazer as diferentes exigências dos seus parceiros e utilizadores finais.



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Adoraríamos conhecê-lo!

Contacte-nos diretamente pelo LinkedIn 
@Targa Telematics

para criar novas oportunidades de negócios.

Quer criar a sua solução 
inovadora de mobilidade?
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