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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 construção, até à gestão de veículos aeroportuários.

A empresa, com a sua tecnologia IoT aplicada a veículos conectados e baseada em 
Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data, gera valor para os seus parceiros em 
termos da melhoria dos processos operacionais, 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, o que permite e 
acelera o caminho para a transformação digital.



Independentemente do sector ou atividade realizada, o segredo para o sucesso na gestão de uma frota de veículos 
da empresa reside em atingir quatro objetivos principais: manter os custos sob controlo, aumentar a eficiência 
operacional, fornecer segurança para veículos e pessoas e garantir o cumprimento dos regulamentos da empresa. 
As soluções de Fleet Management permitem gerir meios e condutores de forma mais eficaz e segura, economizando 
recursos e permitindo novos modelos de negócio.
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A proposta de Gestão de Frota é dividida em Asset Management e Fleet Optimization com o objectivo de dar as 
melhores respostas às necessidades de cada stakeholder. Em particular, as duas soluções aproveitam as informações 
dos seus veículos conectados para lhe dar a oportunidade de tomar decisões eficazes e rápidas com base em dados 
pontuais, melhorar o desempenho, desenvolver serviços inovadores e introduzir e gerir veículos eléctricos dentro da 
frota da empresa, com base nos diferentes métodos de utilização.



ASSET 
MANAGEMENT
Mantenha o valor dos seus activos

Asset Management destina-se às empresas que possuem veículos que têm como objectivo principal preservar o 
valor dos veículos durante a realização de actividades operacionais, mantendo-o o mais alto possível até o momento 
da revenda.
A solução é flexível e integra-se facilmente com os sistemas do cliente já existentes, fornece informações de suporte 
de decisões estratégicas e operacionais e facilita a digitalização e a melhoria dos processos internos. Além disso, 
a Targa Telematics desenvolveu soluções verticais dedicadas aos locadores de curto e longo prazo, capazes de 
permitir a criação de novos serviços, a melhoria da experiência do utilizador e maior valor para o cliente final.

Em particular, a solução de Asset Management ajuda os proprietários de veículos a alcançar dois objectivos principais: 
maximizar a melhoria do veículo e optimizar os processos operacionais.

Valorização dos veículos       

Com a tecnologia da Targa Telematics, são os próprios veículos que indicam o que é preciso para mantê-los em 
perfeita eficiência, garantir a sua segurança ou quando é o melhor momento para revendê-los. Desta forma, é 
possível garantir o máximo de receitas das actividades dos meios e reduzir a perda natural de valor ao longo do 
tempo.

Protecção
Em caso de roubo, o serviço de Stolen Vehicle Recovery (SVR) fornece aos clientes uma rede de Centros de Operações 
activo 24 horas por dia, 7 dias por semana em toda a Europa, capazes de comunicar diretamente com a Polícia para 
facilitar a recuperação do veículo.

Além disso, os algoritmos de Inteligência Artificial e Machine Learning possibilitam identificar situações de alto 
risco e reconhecer padrões de roubo ou apropriação indevida, antecipando a intervenção da Polícia e reduzindo 
drasticamente o risco de roubo.

Segurança dos meios
A solução de Asset Management oferece ferramentas automatizadas de gestão da manutenção, ajudando a manter 
os veículos seguros, sempre em conformidade com os regulamentos rodoviários e em conformidade com os termos 
de garantia do fabricante. O serviço da Targa Telematics também permite que receba alarmes em tempo real de 
eventos anómalos e sinalizações preditivas, para intervir e realizar prontamente reparações, garantindo baixos custos 
de gestão e desempenhos superiores.



Optimização dos Processos Operacionais

As actividades operacionais têm um impacto significativo nos processos do negócio. A solução de Asset Management 
permite adquirir, integrar e processar dados, obtendo informações atempadas sobre as atividades realizadas com 
os veículos, facilitando a melhoria do desempenho

Custos operacionais da frota 
Os proprietários de veículos incorrem em vários custos devido à 
não optimização de algumas actividades operacionais da frota. 
Um exemplo são as ineficiências relacionadas com a compra e 
revenda dos próprios veículos. A solução de Asset Management 
analisa os processos e prazos de recompra e remarketing, 
ajudando o gestor a determinar as melhores condições e prazos 
para revenda de veículos.

Outras ineficiências operacionais podem ser encontradas durante a 
manutenção do veículo. Neste caso, a solução de Asset Management 
permite verificar custos e tempos de intervenções e paragens 
técnicas, o que garante que as estimativas são respeitadas e 
que os veículos são entregues aos centros de atendimento mais 
eficientes, de acordo com os parâmetros definidos.

Ao mesmo tempo, a solução de Asset Management permite optimizar os relacionamentos com outros parceiros. Por 
exemplo, a solução facilita a identificação de uma política mais adequada às necessidades do cliente, permitindo 
reduzir os prémios de seguro para a mobilidade da empresa.

Veículos eléctricos
A solução de Asset Management facilita a introdução 
de veículos eléctricos nas frotas da empresa: por um 
lado, gera informações detalhadas sobre o estado e 
a manutenção do veículo e das baterias, por outro, 
disponibiliza análises para estudos de viabilidade e 
acordos sobre a electrificação da frota.
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Instrumentos para a monitorização das frotas da empresa

Os veículos comerciais, as viaturas de passageiros e os meios de trabalho de cada frota podem ser monitorizados e 
geridos eficazmente, operando de forma eficiente e consciente, graças a informações precisas e em tempo real. A 
solução de Fleet Optimization é uma solução acessível a partir da web e de telemóvel com diferentes perfis, escalável 
em frotas de todos os tamanhos e modular com base nos serviços oferecidos. Coloca à disposição dos Gestores de 
frota ferramentas de monitorização e gestão fáceis de usar que podem ser implementadas imediatamente.

Mais de vinte anos de conhecimento do sector e o desenvolvimento de tecnologias de ponta permitiram à Targa 
Telematics desenvolver um sistema que melhora a eficiência, reduz custos, previne riscos e garante a segurança dos 
condutores e veículos.

Segurança

A segurança dos condutores é uma das principais prioridades: 
A solução de Fleet Optimization permite que tenha sempre 
meios confiáveis adequados para as actividades dos 
funcionários, promove o respeito pelos comportamentos de 
condução segura e garante uma intervenção rápida em caso 
de necessidade.

Compliance
A optimização da frota também facilita a conformidade com 
as normas e regulamentos da empresa, integrando as saídas 
de relatórios com as directrizes do Departamento de Pessoal. Se 
necessário, os sistemas de autenticação do condutor garantem 

que os veículos sejam conduzidos apenas o pessoal autorizado e com as competências adequadas.
As ferramentas de análise do condutor permitem verificar a conformidade com o código rodoviário e com os regulamentos 
da empresa, desencorajando utilizações perigosas, para garantir a máxima segurança e evitar o desperdício. Além disso, é 
possível verificar se os dados registados pelo veículo correspondem ao que é indicado em quaisquer relatórios e violações 
e, se surgirem inconsistências, é possível usar os relatórios em caso de disputas ou recursos.

Gestão das emergências
Em caso de emergências ou acidentes, a solução dá a possibilidade de intervir de forma rápida e confiável, colocando 
o motorista em contacto com o centro de operações, e, se necessário, permite o envio imediato de ajuda.



Eficiência

Com as ferramentas de Fleet Optimization, pode melhorar as actividades da frota planeando missões de forma 
inteligente, seleccionando os percursos mais curtos e melhorando a disponibilidade dos veículos. Assim, pode libertar 
novos recursos para a sua empresa, ajudando a torná-la mais competitiva.

Redução dos custos
A solução de Fleet Optimization fornece relatórios, estatísticas e outras ferramentas para analisar as várias fontes de 
custos, permitindo que tome as melhores decisões com base em dados precisos e interpretação imediata. A adopção 
de uma abordagem orientada por dados na análise de todos os custos que compõem o Total Cost of Ownership (TCO) 
também permite destacar custos ocultos, reduzir desperdícios e implementar acções correctivas cuja eficácia pode ser 
avaliada com base em análises.

Produtividade da frota 
A solução fornece as ferramentas para planear, atribuir e monitorizar missões e tarefas dos condutores, gerindo, 
à distância, quaisquer eventos imprevistos, como atrasos, situações críticas ou comportamentos impróprios. A 
localização em tempo real e os relatórios sobre os tempos e métodos de uso da frota dão visão e controlo totais, 
para verificar as actividades ou quaisquer violações das regras contratuais; conjuntos de alarmes automáticos 
relatam eventos críticos em tempo real.

Targa Lite
É uma solução com o objectivo de identificar custos 
ocultos na gestão de uma frota, visíveis apenas 
graças ao uso da telemática. Utiliza apenas uma 
parte dos dados provenientes dos veículos, pelo que 
é também adoptada nos casos em que o respeito 
pela privacidade é particularmente delicado. 
Após a activação de campanhas voltadas para a 
redução de custos operacionais, Targa Lite continua 
a monitorizar os parâmetros da frota, permitindo 
avaliar a eficácia das acções correctivas.



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Quer saber mais?

Contacte-nos diretamente no LinkedIn

@Targa Telematics

ou visite

www.targatelematics.com/pt/solicitar-de-ser-contactado/

para criar novas oportunidades de negócios
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