Gestão de frotas
Telemetria é a nova aposta das empresas para economizar
Tecnologia instalada em veículos capta e transmite informações
sobre velocidade, consumo de combustível, rota, tempo de uso e
possíveis infrações
Um sistema instalado nos veículos capaz de fornecer informações,
como por onde o motorista passou, a que velocidade, se cometeu
algum tipo de infração, quanto tempo e onde o veículo ficou ligado
durante o dia e quanto de combustível foi consumido, está
ganhando cada vez mais espaço nas empresas.
Com a recessão econômica, companhias de todos os segmentos
buscam maneiras de reduzir custos. Na área de gestão de frotas,
não é diferente. Seja para visitar clientes, fazer entregas,
transportar produtos ou colaboradores ou qualquer outro serviço
que dependa do uso de veículos, ter um controle sobre como esse
trabalho está sendo feito é fundamental para economizar.
A telemetria, tecnologia que registra tudo o que o carro “faz”, está
sendo cada vez mais usada pelos empresários. “Desde que
passamos a oferecer esse serviço, os nossos clientes têm dado
preferência para veículos equipados com a telemetria. Tudo o que
acontece com o carro durante todo o dia é registrado pelo aparelho
e transmitido em tempo real para o nosso gestor de frotas e para a
empresa que nos contratou”, explica Claudio Pinheiro, gerenteadministrativo da Marbor Locadora de Veículos, que investiu no
sistema como um de seus diferenciais.
“Também constatamos uma recuperação de 90% dos veículos
envolvidos em casos de furtos ou roubos, o que para nós também é
vantajoso”, complementa Pinheiro.
A empresa que contrata esse serviço tem um programa instalado
em sua rede de computadores para que o profissional responsável
pelo setor tenha acesso a todas as informações o tempo todo, basta
acessar o sistema. “Até se choveu ou não na região onde o veículo
passou é possível saber, porque o sistema registra se o limpador de
para-brisa foi usado. O uso do ar-condicionado também é registrado
e, se o condutor freou bruscamente, o gestor do sistema fica
sabendo. Em caso de infrações, a empresa é informada e pode,
além de advertir o funcionário, proporcionar a ele uma reciclagem,
um esclarecimento sobre algum problema no uso do carro”.
Também é possível medir a ociosidade do veículo, ou seja, o tempo
em que ele não está sendo usado. E isso pode determinar uma

mudança interna que também vai gerar economia. “Às vezes, a
empresa tem uma quantidade inadequada de veículos em relação
às suas necessidades, tanto para mais quanto para menos. A
telemetria ajuda também a medir isso”.
Manutenção
A telemetria avisa até quando vencem as licenças obrigatórias, o
seguro e o período em que devem ser feitas as manutenções
preventivas. “É ter controle total sobre o funcionamento da sua
frota, com precisão de informações e é o cliente quem escolhe se o
monitoramento será feito por ele ou pela locadora”, completa o
gerente da Marbor.

