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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

O sistema de Telemetria automotiva não chega
ser uma novidade visto que há muito vem sendo
utilizada na fórmula um nas transmissões de
dados à distância dos veículos para os
engenheiros da equipe para estudar a
desenvoltura da máquina, no entanto esta
técnica vem ganhando espaço junto ao controle
de frotas.

Estudo sobre Telemetria Veicular com
intenção de aplicar na gestão de frota dos
veículos oficiais do DETRAN/PR.

MATERIAIS E MÉTODOS
Análise de publicações sobre o assunto,
manuais de empresas que fornecem o
serviço, estudo de apostila de curso de
Gestores de Frota e pesquisas gerais sobre
o tema na internet.

http://www.trackvix.com.br/site/telemetria/

RESULTADO E DISCUSSÃO
Este sistema garante um gerenciamento inteligente de toda a atividade dos veículos da frota em
tempo real, o sistema permite que o veículo só seja utilizado pela pessoa para o qual está
liberado, este controle também permite verificar a média de velocidade, utilizações fora de horário,
percurso percorrido, bem como o rastreamento dos veículos, também o sistema possui controle
do hodômetro, frenagens, aceleração, embreagem, dados que apontam as revisões preventivas,
sendo assim um monitoramento total do veículo.

CONCLUSÃO
Haverá um resultado positivo em economia para o órgão pois o sistema irá gerar um modelo de
condução consciente e efetiva, consequentemente diminuindo os gastos com manutenções,
abastecimentos e multas e ainda oferecendo mais segurança aos condutores.
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