TARGA LITE, A SOLUÇÃO QUE REDUZ O DESPERDÍCIO NA GESTÃO DAS
FROTAS DA EMPRESA
“Targa Lite é a resposta às nossas necessidades: há muito que procuramos uma solução que nos permita cobrar aos nossos
condutores da forma mais correta e transparente uma tarifa relacionada com a utilização do veículo para fins não comerciais.
graças à sua implementação calculamos um ROI potencial de 350% num ano.”- Daniele Conti, Hub Manager e Fleet Manager da
DPV

O CLIENTE
Empresa: DPV
Sede: Turim, Itália
Sector de atividade: Marketing
Ano de fundação: 1995
Colaboradores: 3.000 no território, 200
em 4 sede
Website: www.dpv.it

A DPV é uma empresa italiana líder em soluções Go-toMarket
de suporte às estratégias de marketing de retalho dos clientes.
Através de equipas dedicadas e multiclientes, a DPV apoia as
marcas em atividades contínuas de monitorização de lojas,
capazes de ligar os consumidores aos produtos, maximizando a
sua presença e aumentando as vendas.

O OBJETIVO
A DPV procurava uma solução para controlar os custos operativos da mobilidade empresarial. De facto, com uma frota de cerca
de 300 veículos, o automóvel é o segundo item de custo após os salários do pessoal. É, portanto, essencial alavancar os itens de
custo, cuja gestão cuidadosa inclui combustível, aluguer, portagens e percursos, para gerar poupanças importantes. Targa Lite é
uma ferramenta válida para apoiar as operações quotidianas da frota e do gestor de mobilidade.

A SOLUÇÃO
A DPV instalou a solução Targa Lite Fleet Management para gerir a sua frota usando a tecnologia IoT, baseada em Inteligência
Artificial, Aprendizagem Automática e análise de Big Data. Ao inserir na plataforma web os seus próprios parâmetros de referência,
como o calendário de trabalho, o cartão de combustível, que o sistema também importa por automação, e o limiar de tolerância
estabelecido em relação ao uso de combustível, Daniele Conti, Hub Manager e Fleet Manager da DPV, definiram os objetivos de
economia e monitorizam o seu alcance, para então avaliar se devem ser aplicadas medidas corretivas a toda a frota, partes dela
ou a grupos específicos. Além disso, com o “Relatório de validação de abastecimentos”, o gestor da frota tem a certeza de que os
litros de combustível adquiridos pela empresa são realmente encontrados dentro dos tanques dos
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Identificar e reduzir os desperdícios da frota
Monitorizar os quilómetros percorridos para fins não
profissionais ou extraprofissionais
Atribua ao condutor a tarifa correta fornecida pelas
políticas da empresa
Monitorize os custos adicionais de reabastecimento
realizados sem prestar a devida atenção ao preço do
combustível por litro
Melhoria das tarifas de aluguer
Ter um relatório de validação dos reabastecimentos
Colocar a frota da empresa à disposição dos funcionários
também para uso privado
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Targa Lite permite que o gestor da frota identifique e
reduza o desperdício das frotas da empresa, gerando
economias importantes. A vantagem de introduzir esta
solução inovadora é evidente a partir dos dois primeiros
meses de uso. De facto, foi calculado que uma empresa
consegue reduzir o desperdício em até 20%, além de ter as
ferramentas para avaliar concretamente o retorno
económico do investimento. Targa Lite também oferece a
capacidade de implementar e rastrear as ações de
sensibilização em relação ao tema dos desperdícios. Além
disso, é uma solução que permite às empresas alavancar os
seus ativos para facilitar a mobilidade privada dos
funcionários, permitindo-lhes tirar proveito da frota
mesmo fora do horário de trabalho.

