
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AS SOLUÇÕES DIGITAIS DE TARGA TELEMATICS PARA PROTEGER O 
VEÍCULO E PRESERVAR O SEU VALOR 

  
“Estamos muito satisfeitos com os resultados que estamos a alcançar graças à adoção da solução de Targa Telematics com a qual 
equipamos carros e veículos comerciais. A Hertz é uma empresa muito atenta ao desenvolvimento tecnológico e às soluções digitais 
aprimoradas pela IoT que a Targa Telematics nos disponibiliza, que nos permite gerir eficientemente a frota, o que representa um 
ativo estratégico para o nosso negócio” - Massimiliano Archiapatti, Diretor Executivo e Diretor Geral da Hertz Itália 
 
 
 
O CLIENTE 
 

 

Empresa: Hertz Italia 
Sede: Roma, Itália 
Sector de atividade: Aluguer de automóveis  
Ano de fundação: 1918 nos EUA; 1950 na Europa  
Colaboradores: mais de 10 000 
Website: www.hertz.it 

A Hertz Corporation é a maior empresa de aluguer de 
automóveis do mundo, presente no mercado há mais 
de 95 anos, com mais de 30 milhões de alugueres em 
todo o mundo, com cerca de 10.200 agências em mais 
de 150 países. Em Itália, a Hertz dispõe de uma rede 
alargada de mais de 230 agências. 

 
 
O OBJETIVO 
 
Com uma das maiores frotas de veículos alugados, a Hertz Itália queria mitigar significativamente os danos causados pelo antigo 
fenómeno do roubo, aumentando a taxa de recuperação de veículos roubados. Graças às soluções digitais da Targa Telematics, 
95% dos veículos da frota que tinham sido roubados foram recuperados nos primeiros meses de 2020. Este resultado 
extraordinário é o resultado de uma parceria frutuosa e duradoura. Targa Telematics é fornecedora da plataforma tecnológica de 
gestão da frota da Hertz Itália há 5 anos, que obteve um importante retorno dos investimentos, graças também à otimização dos 
processos operativos de gestão da frota e dos custos de seguro incorridos. 



 

 
A SOLUÇÃO 
 

A solução de recuperação de veículos roubados (SVR) da Targa Telematics é aprimorada pela aplicação da IoT desenvolvida em 
sistemas que usam massivamente e especificamente a aprendizagem automática com base na análise de Big Data. Graças a um 
investimento contínuo em novas tecnologias e ao estudo de modelos de roubo, bem como à atualização de procedimentos 
operativos e algoritmos através do módulo de inteligência artificial da open mobility platform da Targa Telematics, a Hertz Itália 
conseguiu reduzir significativamente os danos causados pelo fenómeno do roubo e preservar o valor dos veículos individuais. 
Juntamente com a solução, são prestados os serviços do Centro Operativo ativo 24/7, que intervém em caso de roubo, analisa as 
informações e colabora com as Forças de Segurança para a recuperação atempada do veículo.  A aplicação da IoT às soluções 
digitais de gestão de frota, além do valor representado pelo aumento progressivo ao longo dos anos no índice de recuperação de 
viaturas roubadas, gerou um retorno sobre o investimento (ROI) importante de 70% ao longo de um ano, otimizando os processos 
operativos da frota e os custos de seguro incorridos. 

 

 

AS VANTAGENS 
 

Targa Telematics oferece soluções eficientes e tempos de 
resposta rápidos para todas as necessidades do mercado 
de aluguer de veículos, desde a instalação, com pessoal 
especializado, nos locais autorizados dos fabricantes de 
automóveis até à assistência em caso de recuperação de 
um veículo roubado. As soluções de gestão de ativos 
possibilitadas pela plataforma de mobilidade aberta 
permitem apoiar as decisões operativas de forma precisa e 
eficaz e identificar possíveis casos de roubo de forma 
oportuna e precisa, intervindo em conjunto com as Forças 
de Segurança, preservando os ativos da empresa. Tal 
permite obter um importante retorno dos investimentos, 
graças à otimização dos processos operativos de gestão da 
frota e dos custos de seguro incorridos. 

• Reduzir os riscos de roubo ou adulterações 
• Preservação do valor dos meios da frota 
• Maximize o controlo da frota e as receitas relacionadas 

com a revenda dos veículos 
• Garanta a segurança do motorista e assistência 24/7 
• Fornecer ferramentas específicas para os locatários e as 

suas exigências 
• Integre facilmente a solução tecnológica com os sistemas 

já existentes 
• Gerar um retorno sobre o investimento em poucos meses 
• Reduza os custos de seguro para veículos equipados com 

telemática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos 
Elena Bellini 
Head of Marketing 
Tel. +39 335 135 127 
elena.bellini@targatelematics.com 

 
Susanne Furini 
Communication Manager 
Tel. +39 345 727 4925 
susanne.furini@targatelematics.com 

 
Targa Telematics 
Treviso - Via E. Reginato, 87 
Tel. +39 0422 247 911 
www.targatelematics.com 

 
Portugal  
Rua José Fonseca Carvalho, 9  
2685-869, Prior Velho  
Tel. +351 218 230 904 
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