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Desafios para operações de frota
O desempenho operacional de uma concessionária afeta sua lucratividade, posição 
regulatória e capacidade de fazer investimentos de capital. As despesas operacionais 
(OpEx) são diretamente afetadas pela capacidade da concessionária de identificar e resolver 
rapidamente as interrupções e administrar de maneira eficiente os ativos móveis, aproveitando 
toda a infraestrutura de informações. A solução Cisco® Utility Fleet Management oferece uma 
rede robusta, sempre ativa dentro e ao redor do veículo, sobre a qual podem ser criados 
recursos inovadores. Funcionários de campo podem colaborar com os principais recursos 
com mais facilidade para otimizar a segurança, confiabilidade e eficiência.
Quando ocorrem situações adversas, os funcionários de campo, as ferramentas e o tempo 
são recursos fundamentais. A concessionária precisa enviar as equipes certas com as 
ferramentas e os ativos adequados aos locais corretos, de forma mais eficiente. Apenas 
enviar a próxima equipe disponível pode resultar em que elas apareçam sem as ferramentas 
necessárias. Isso faz com que os clientes tenham interrupções de serviço desnecessárias 
e, consequentemente, perda de receita e maior OpEx. Além disso, prejudica as métricas 
SAIDI e SAIFI da concessionária e sua respectiva capacidade de justificar futuros aumentos 
de tarifas e projetos de investimento de capital.
Condições adversas causam um estresse adicional às equipes de campo, que enfrentam 
alguns dos ambientes de trabalho mais perigosos: dirigir no tráfego congestionado, 
atender chamados de serviço no meio da noite e trabalhar em linhas de alta tensão. Com 
dados em tempo real, a empresa pode monitorar a saúde física e os níveis de estresse 
dos funcionários de campo e garantir a segurança, mesmo durante condições climáticas 
adversas e eventos onde é necessária assistência mútua.
Com um ambiente de colaboração rico, as equipes de campo não precisam resolver os 
problemas por conta própria. Especialistas centralmente localizados podem participar 
de maneira rápida e fácil, direto do local de trabalho. Materiais de apoio, documentação, 
recursos de fornecedores e sistemas de informação podem ser utilizados para conclusão 
mais rápida e eficiente de ordens de serviço, reduzindo assim os custos operacionais e 
evitando novos e onerosos reenvios.
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Vantagens
• Melhora o tempo de resposta 

do cliente e reduz as emissões 
de carbono usando envio com 
reconhecimento de local

• Aumenta a segurança dos funcionários 
com monitores de integridade vestíveis

• Diminui os custos de combustível com 
localização em tempo real, velocidade 
e controle de tempo ocioso

• Aumenta a produtividade de campo 
com tecnologia de escritório em um 
caminhão para permitir o acesso em 
tempo real a aplicações e dados no 
campo

• Confirma o preenchimento preciso 
do inventário existente e da ordem de 
serviço com controle de inventário e 
monitoramento de ativos em tempo real

• Melhora a comunicação da equipe usando 
texto, voz e vídeo com o Cisco Spark™

• Reduz o OpEx com um melhor 
planejamento da manutenção do 
veículo e reduz os períodos de 
inatividade desnecessário

• Aumenta a segurança de TI da 
empresa para ativos móveis de campo

Solução de gerenciamento de frota de 
concessionária 
Otimize as operações da equipe e da frota usando tecnologia da informação avançada
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Recomendações de 
componentes da solução
A solução Cisco Utility Fleet Management 
consiste nos seguintes componentes:

• Cisco IR 829 Industrial Integrated Services 
Routers: roteadores compactos e resistentes 
com software Cisco IOS® e suporte para 
recursos de LAN e WAN sem fio LTE de 4G 
duplas, integradas e projetadas para veículos 
de frota e grande trânsito.

• Aplicações de telemática: fornecem 
monitoramento, rastreamento e gerenciamento 
em tempo real de ativos baseados em frota, 
enquanto gerenciam o grande conjunto de 
dados que uma frota gera, para promver 
insights práticos de negócios.

• Cisco Instant Connect: plataforma de comunicação 
baseadae envio baseada em IP  que permite a 
troca de informações de forma econômica entre 
uma frota de larga escala e a matriz.

• Gerenciamento de ativos: a Cisco oferece a 
plataforma e as soluções para monitoramento 
avançado de ativos, controle de inventário e lógica.

• Tags e sensores de ativo Omni-ID para a precisão 
do inventário e rastreamento de ativo com 
reconhecimento de localização (rastrear e traçar).

• Câmeras HD e gerenciadores de vigilância 
por vídeo: solução baseada em um IP 
que usa a rede para oferecer e receber a 
vigilância por vídeo ao vivo e gravado, com 
excelente gerenciamento de largura de banda, 
confiabilidade e escalabilidade.

• Tecnologia de detecção de ignição: mantém a 
energia do dispositivo de rede enquanto ajuda 
a garantir que a bateria do veículo não seja 
consumida.

Otimiza o desempenho 
da frota e reduz as 
despesas operacionais
A solução Cisco Utility Fleet Management permite que 
as concessionárias otimizem o desempenho da frota e 
reduzam o OpEx, integrando perfeitamente a frota e o 
condutor aos sistemas atuais da empresa.

• Redução dos custos com combustível: com localização em 
tempo real, velocidade e rastreamento de tempo ocioso, 
a solução da Cisco fornece feedback em tempo real e 
histórico para: melhorar o desempenho do condutor, reduzir 
despesas com combustível otimizando o envio da frota 
e medir de forma precisa e automática o tempo ocioso 
para obter créditos fiscais de combustível — resultando em 
milhões de dólares de retorno para concessionária.

• Maior tempo de disponibilidade da frota: a telemetria de 
veículos em tempo real permite que as concessionárias 
usem aplicações de manutenção proativas e respondam 
a alarmes em tempo real, para manter uma frota sempre 
ativa e disponível operando com desempenho ideal.

• Rastreamento em tempo real: a solução da Cisco 
permite a identificação geográfica de alarmes em um 
veículo fora de rota ou fora da região, ordens de serviço 
automatizadas ao deixar um local de trabalho e envio 
baseado na localização ideal.

• Gerenciamento de inventário em tempo real: a rede de 
frota sempre ativa da Cisco rastreia ativos e ferramentas 
valiosas para que as equipes e os supervisores tenham 
certeza de que possuem os materiais certos para cada 
ordem de serviço. A solução também permite que as 
equipes localizem a origem mais próxima de equipamentos, 
ferramentas e recursos necessários.

• Segurança cibernética da Cisco para a frota: a segurança 
da Cisco permite que a concessionária implante com 
segurança aplicações com dados confidenciais da 
frota, sem comprometer a facilidade de implantação, a 
sustentabilidade ou a privacidade.

• Convergência de rede e aplicação da frota: com 
a solução Cisco Utility Fleet Management, as 
concessionárias podem consolidar várias redes para dar 
suporte às aplicações da frota e da equipe de campo. 
A telemetria de veículos, a localização, o hotspot sem 
fio, a integridade e a segurança dos funcionários e 
outras aplicações podem ser convergidos em uma única 
solução da Cisco nos veículos, resultando em custos 
de gerenciamento de rede mais baixos e taxas de 
concessionária mais baixas com melhor produtividade.

• Aplicações em táxi: permitem que as concessionárias 
digitalizem os processos manuais do condutor para 
os relatórios de pré e pós-viagem, automatizem 
os relatórios de horas de serviço para manter a 
conformidade, acompanhem e melhorem os índices de 
satisfação do cliente

Razões para escolher a Cisco
A solução Utility Fleet Management da Cisco é uma 
plataforma para as concessionárias de serviços públicos, 
que aumentaa a segurança e a produtividade dos 
funcionários, impulsiona a inovação operacional, otimiza 
recursos, reduz as despesas operacionais e proporciona 
mais valor para seus clientes. A solução permite reduzir 
os custos de combustível em até 30% e garantir milhares 
de horas de produtividade da frota e da equipe. A solução 
também ajuda a diminuir a velocidade empreendida 
pelos funcionários e as multas em até 80%. A redução 
no OpEx e as melhorias no gerenciamento da frota e na 
eficiência dos funcionários permitiram que os clientes 
conseguissem retorno sobre o investimento em menos de 
um ano e aumentassem diretamente os ganhos e o ROI da 
concessionária.

Para obter mais informações
Entre em contato com o representante da Cisco ou 
acesse: cisco.com/go/smartgrid
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