
A Targa Telematics ajuda a potenciar a competitividade das empresas através da tecnologia, enquanto 
promove soluções sustentáveis que visam reduzir o impacto das suas frotas. As soluções digitais da 
Targa Telematics são fulcrais no apoio à introdução de veículos eléctricos nas frotas corporativas, pois 
permitem tomadas de decisão baseadas na viabilidade e rentabilidade da electrificação da frota, bem 
como no fornecimento de informações detalhadas sobre o estado e a manutenção de veículos e baterias.

Os gestores de frota podem analisar toda a sua frota e identificar oportunidades de eficiência - tanto 
em termos de poupança de custos como de redução do impacto ambiental - através da avaliação 
de veículos que podem potencialmente ser substituídos. Quando a substituição é recomendada, as 
soluções da Targa Telematics sugerem os tipos de motores que melhor se adequam a cada veículo, 
eléctricos ou híbridos.
A pesquisa da Targa Telematics revelou que a maioria dos veículos com motores de combustão interna 
pode ser facilmente substituídos por veículos eléctricos. Com o preço atual do combustível/energia, a 
mudança pode trazer vantagens como a redução dos custos anuais de combustível em 20% a 30% ou 
redução de emissões de CO2 até 4 toneladas por ano.*

Uma vez optimizada a frota, o gestor da frota continuará a usufruir de um conjunto de ferramentas 
desenhadas para as necessidades de gestão eficaz de frotas mistas. Tal inclui dados relacionados com 
o uso da bateria, carregamentos, respectiva infraestrutura e desempenho ideal do condução.
Por exemplo, em condições ideais, um PHEV pode viajar cerca de 42% dos quilómetros em modo 
eléctrico, reduzindo os custos de combustível entre 10% e 25%.*

* Os resultados são calculados com informações atualizadas de setembro de 2022.
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TARGA4ELECTRIC
A solução TARGA4ELECTRIC ajuda os gestores de frota a analisar 
de forma simples toda a sua frota e a identificar veículos que 
podem ser rapidamente substituídos por modelos eléctricos.

• Visão completa dos veículos que podem ser electrificados, 
baseado no uso actual e hábitos de condução

• Recomendações dos modelos eléctricos mais adequados 
para a substituição

• Projecção da redução das emissões de CO2

• Projecção da poupança entre a frota actual e a frota 
sugerida

• Recomendação do dimensionamento da infraestrutura de 
carregamento

GESTÃO DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉCTRICOS

TARGA4ELECTRIC é uma solução que permite a gestão de todas as fases críticas de carregamento de
veículo eléctrico, graças à integração com os dados telemáticos.

• Alerta para necessidade de carregamento
• Notificação sobre qualquer evento relacionado com carregamento
• Integração via API com sistemas de clientes ou aplicações mobile 
• Possibilidade de iniciar/parar carregamento e monitorizar tempo de carregamento, através de 

aplicação mobile
• Recomendação de rotas e pontos de carregamento, com base no nível de bateria real do veículo
• Possibilidade de monitorizar e validar custos de carregamento
• Possibilidade de gerir o pagamento de carregamento

MONITORIZAR O USO CORRECTO DO VEÍCULO ELÉCTRICO/PHEV

O serviço permite que o gestor da frota monitorize se os veículos híbridos e eléctricos estão a ser usados 
da melhor forma, de acordo com as boas práticas recomendadas pelo fabricante e pela própria empresa, 
e a tomar acções correctivas quando necessário. 

• Monitorização dos comportamentos de carregamento de veículos eléctricos, como por exemplo 
práticas que impactem negativamente a saúde e tempo de vida da bateria

• Fornecimento de dados e relatórios em tempo real, assim como distância percorrida por carregamento
• Análise detalhada do uso dos dois motores dos veículos PHEV 

Para mais informações
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