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ESTUDO DE CASO

Tecnologia para transporte urbano reduz
despesas com combustível e acidentes
A solução que entrega o que
você precisa

Itamaracá Transportes

A MiX Telematics desenvolveu a solução FM Premium, cujo objetivo
é fazer a gestão completa de frotas, para que os gestores recebam
informações precisas para todas de decisões estratégicas. Além
disso, possibilita reeducação de condutores, controle de jornada de
trabalho, redução de custos e prevenção de acidentes.

REVENDA

MobileComm

PAÍS

Brasil

REGIÃO

Nordeste – Permambuco

VERTICAL

Bus & Coach

A empresa atende demandas do mercado de transporte coletivo
em todo Brasil, uma vez que transportar pessoas diariamente é
uma tarefa que requer agilidade, comprometimento, otimização de
recursos e segurança.

SEGMENTO

Transporte Urbano

FROTA

247

VEÍCULOS CONECTADOS

247

TIPO DE VEÍCULO

Ônibus

CLIENTE DESDE

Fev/2016

SOLUÇÃO

MiX Premium Telemetry

OBJETIVOS

Aumento da eficiência no
consumo do combustível,
diminuição de poluentes e
direção defensiva.

RESULTADOS

Redução de 25% no
consumo de combustível,
40% em manutenção e
80% menos acidentes.

WEBSITE

www.itamaraca.com.br

De acordo com Bruno Santos, especialista em telemetria e gerente
de Vendas, “as soluções da MiX Telematics são desenvolvidas por
uma plataforma global, reconhecida mundialmente por grandes
empresários que otimizaram seus sistemas de gestão de frota a
partir da parceria”.
“Os grandes indicadores de melhoria na gestão das frotas são:
melhor desempenho de motoristas e redução de acidentes, bem
como no consumo de combustível - até 12% menos - e nos custos
de manutenção, em até 30%, além dos ganhos com melhoria
contínua dos processos”, completa.

Itamaracá - resultados positivos
Um exemplo positivo é a Itamaracá Transportes, empresa
pernambucana fundada em 1958 e que integra o Conorte Consórcio
responsável pelo lote 01 do Sistema de Transporte Público de
Passageiros da Região Metropolitana do Recife.
Sua operação atende o litoral norte da metrópole, envolvendo oito
dos seis municípios da zona norte: Recife, Olinda, Paulista, Abreu e
Lima, Araçoiaba, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá.

www.mixtelematics.com.br

DIAGNÓSTICO

CLIENTE

RESULTADOS

A empresa utiliza o FM Communicator da MiX Telematics, uma
das líderes mundiais de telemetria veicular, que envia dados para
o software Mobs, desenvolvido pela Mobilecomm, e compila as
informações gerando vários tipos de relatórios e alertas em tempo
real para os usuários.
Dessa forma, a Itamaracá obteve significativa redução no consumo
de combustível, avarias nos veículos, acidentes de trânsito e
reclamações de clientes. De acordo com Rebecca Bezerra Leite,
em médio prazo, os benefícios serão estendidos também à maior
durabilidade dos componentes mecânicos dos veículos. “Porém, o
benefício não se limita aos ganhos financeiros. Após a implantação
da telemetria nossos motoristas elogiam a qualidade de nossa
monitoração, pois agora conseguimos apurar o desempenho de
cada funcionário em tempo real e de forma precisa. Isso nos permite
capacitar de forma adequada, desenvolvendo os profissionais nas
questões que de fato eles precisam melhorar”, explica.
“A tecnologia traz benefícios tanto para quem utiliza o transporte
público quanto para quem atua no sistema de gestão. Após a
implantação da telemetria, a apuração do desempenho de cada
motorista é feita em tempo real, trazendo a possibilidade de
capacitar e melhorar o perfil de dirigibilidade dos profissionais”,
destaca Bruno Santos.

A implantação deste sistema melhorou inclusive o relacionamento
com os clientes, que perceberam a redução de acelerações e
freadas bruscas, dentre outros transtornos. A Itamaracá utiliza a
tecnologia há um ano e a fase de testes apresentou respostas
positivas em sua maioria. De início, 40% dos veículos tiveram
o sistema instalado para comparar o desempenho em relação aos
demais e, após o resultado positivo, todos os veículos passaram a
ter o serviço de telemetria. Ao todo, são 247 veículos que possuem
o sistema instalado.

REDUÇÃO

Redução de custos e eficiência
para Itamaracá Transportes

25%

Consumo de
combustível

30%

Avarias nos veículos

45%

Acidentes
de trânsito

80%

Reclamações
de clientes

Sobre MiX Telematics
A tecnologia traz benefícios tanto
para quem utiliza o transporte público
quanto para quem atua no sistema
de gestão. Após a implantação da
telemetria, a apuração do desempenho
de cada motorista é feita em tempo
real, trazendo a possibilidade de
capacitar e melhorar o perfil de
dirigibilidade dos profissionais.

MiX Telematics é a lider global no fornecimento de informações
de gestão de frotas, segurança do motorista e de soluções de
rastreamento de veículos. A empresa disponibiliza as soluções
através de um modelo de entrega de serviço (SaaS) ajudando
clientes em todo o mundo a gerir eficazmente os seus veículos.
A MiX Telematics disponibiliza soluções de gestão de frota para
mais de 600.000 veículos em 120 países através de uma extensa
rede de escritórios. Os produtos e serviços da empresa forneceram
frotas empresariais, pequenas frotas e consumidores com soluções
para segurança, eficiência e segurança. A empresa fornece serviços
e produtos visando aos seus clientes soluções para segurança,
eficiência e segurança.

Bruno Santos

Desde 2005 no mercado, a MobileComm é uma empresa de
tecnologia, que tem como foco o desenvolvimento de soluções
que visam a redução dos custos operacionais das empresas nos
mais diversos segmentos através de ferramentas que aumentam
a eficiência dos ativos (veículos, máquinas e equipamentos) e
sistemas. Nosso principal objetivo é facilitar a administração dos
departamentos da empresa, buscando unificar tecnologias em torno
de uma única solução, otimizando processos e diminuindo custos.
Atualmente, a Mobilecomm é uma empresa gerenciada Ouro
Microsoft, onde todos nossos colaboradores de desenvolvimento são
certificados e utilizam ferramentas de última geração como .NET e
Silverlight. Facilitando a usabilidade dos sistemas.

www.mixtelematics.com.br

Sobre MobileComm

