
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TARGA TELEMATICS, O PARCEIRO TECNOLÓGICO DO GRUPO 
STELLANTIS PARA O MY FLEET MANAGER 

  
“Esta iniciativa é de importância estratégica para a Stellantis dentro do novo ecossistema reservado para veículos conectados. 
Através da solução My Fleet Manager desenvolvida com a Targa Telematics ofereceremos toda uma série de funcionalidades 
dirigidas para o mundo da Enterprise Mobility, de modo a permitir a monitorização em tempo real das frotas da empresa e a 
redução da TCO de gestão relativa” – Francesco Abruzzesi, Diretor da Mopar EMEA 
 
 
 
O CLIENTE 
 

 Empresa: Stellantis 
Sede: Amesterdão, Países Baixos 
Sector de atividade: fabricante 
de veículos automóveis  
Ano de fundação: 2021  
Colaboradores: 400,000 
Website: www.stellantis.com 

A Stellantis é um dos principais fabricantes de automóveis do 
mundo. Protagonista da nova era da mobilidade, é guiada por 
uma visão clara: oferecer a liberdade de circulação com 
soluções de mobilidade exclusivas, acessíveis e confiáveis. 
Além do rico know-how e da ampla presença geográfica do 
Grupo, os seus maiores pontos de força são o desempenho 
sustentável, a profunda experiência e o grande talento dos 
seus funcionários que trabalham em todo o mundo. A 
Stellantis vai alavancar o seu grande e icónico portfólio de 
marcas criadas por visionários, que transmitiram às várias 
marcas a paixão que inspira os funcionários e clientes. A 
Stellantis visa a excelência, não a grandeza, e tem como 
objetivo a criação de valor acrescentado para todas as partes 

 

 



 

 
 
O OBJETIVO 
 
Num contexto em que a capacidade de extrair valor dos dados recolhidos é cada vez mais crucial, a Stellantis precisava de 
desenvolver soluções de gestão de frotas para clientes business no mercado europeu, indo além da simples instalação de uma 
caixa-negra capaz de registar e transmitir dados do veículo. A Stellantis precisava criar uma verdadeira arquitetura tecnológica 
capaz de comunicar com os seus meios individuais, integrando gradualmente serviços e soluções destinadas a tornar a sua gestão 
e manutenção mais eficazes e eficientes e garantir uma melhor experiência de uso, tanto para o condutor quanto para o gestor 
da frota. Tudo tinha que ter uma interface simples, intuitiva e totalmente acessível remotamente, os gestores de frota tinham que 
ser capazes de ter o controlo absoluto e em tempo real sobre as atividades, estado de serviço, manutenção e assistência de cada 
veículo.  Além disso, a solução tinha de incluir capacidades específicas para as viaturas elétricas, pelo que a conectividade torna-
se um facilitador fundamental. 

 

 
A SOLUÇÃO 
 

Já em 2018, a Targa Telematics forneceu à FCA, agora Stellantis, soluções tecnológicas para monitorizar a frota destinada aos 
mercados B2C e B2B, fornecendo uma plataforma digital para permitir que os gestores de frota e os proprietários de automóveis 
da FCA monitorizem o estado de uso dos veículos em tempo real. A colaboração entre a Stellantis e a Targa Telematics e o 
conteúdo inovador da solução são reforçados com a criação do novo "My Fleet Manager”. A plataforma digital da Targa 
Telematics, baseada na Inteligência Artificial, Aprendizagem Automática e Big Data, dialoga com as viaturas, recolhendo os dados 
do veículo individual e reprocessando-o, com o resultado de gerar rentabilidade e segurança para clientes empresariais que 
utilizam veículos My Fleet Manager nas suas frotas conectadas. A conectividade é o facilitador fundamental das características 
específicas do "My Fleet Manager” para as viaturas elétricas, e além disso, permite ao gestor da frota: verificar o nível e o estado 
de carregamento da bateria, iniciar a sessão de carregamento remotamente, planear os slots de carregamento tendo uma visão 
de toda a frota; definir o horário de partida dos veículos e garantir que os motoristas os encontrem a uma temperatura de conforto 
(pré-condicionamento). 

 

 

AS VANTAGENS 
 

Uma interface simples, intuitiva e totalmente acessível 
remotamente; um controlo absoluto sobre as atividades, 
estado de serviço, manutenção e assistência de cada 
veículo. Tudo isto em tempo real e onde quer que esteja. A 
Targa Telematics, de facto, integra diretamente os seus 
serviços com as soluções preparadas pelo cliente ou de 
primeira instalação no caso de fabricantes de automóveis, 
ou mesmo, instaladas after - market, para oferecer um 
conjunto de aplicações de gestão de frotas para as frotas 
de empresas de diferentes tamanhos, da menor à maior, e 
para qualquer modelo de viatura e tipo de propulsão, 
térmica, elétrica ou híbrida. Além disso, as soluções de 
gestão de frotas podem ser ativadas digitalmente sem mais 
intervenções, como atualizações de serviço. 

• Gestão otimizada da frota e dos veículos individuais  
• Monitorização em tempo real e remota da frota 
• Manutenção e gestão mais eficientes da frota 
• Melhoria da experiência de utilização do condutor e do 

gestor da frota 
• Assistência atempada a cada veículo individual 
• Integração direta e progressiva de serviços com soluções 

já preparadas na primeira instalação pelo fabricante ou 
instaladas em after market 

• Redução do custo total de propriedade da gestão da frota 

 

 
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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