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Apresentação FLEETPULSE
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O facto de os sistema convencionais de TPMS serem muito dispendiosos impossibilita as frotas de pequena e média 
dimensão de utilizarem estes dispositivos. Vendo a oportunidade no mercado, abordámos frotas de reduzida dimensão, 
identificando 5 ideias principais...

A MANTUTENÇÃO PREVENTIVA REDUZ CUSTOS 
As avarias têm grande  impacto nos custos, o que leva as frotas a centrarem-se cada vez mais na prevenção. A 
pesar disto,  80% das avarias estão relacionadas com pneus, e destas, 40% são motivadas por pressões incorrectas

FOCO NA EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO 
Existe a necessidade de digitalizar o negócio da logística como factor essencial para melhorar a eficiência da frota

A COMODIDADE DO MOTORISTA AJUDA A MANTÊ-LO 
Os  motoristas são difíceis de reter e procuram mais conforto no seu trabalho diário

AUMENTO DA RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEVIDO ÀS MUDANÇAS LEGAIS 
Regulamentos mais  exigentes relativos aos veículos/segurança forçam as  frotas a aumentar a responsabilidade 
dos motoristas/ condutores

DIFÍCIL ACESSO A  SOLUCÇÕES TELEMÁTICAS 
As soluções disponíveis são caras para frotas pequenas/médias e estas procuram  alternativas
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…o que nos levou a criar o FleetPulse, com uma proposta de valor clara para este segmento.

REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
Uma óptima manutenção das pressões utilizando o TPMS 
previne os desgastes prematuros e os gastos excessivos de 
combustível.

SIMPLIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Uma inspecção e um processo de manutenção digitais 
simplificam as operações das frotas ao oferecer um serviço 
digital que substitui  o processo manual utilizado actualmente. 

MAIS TEMPO NA ESTRADA
Manutenção  da frota através duma monotorização do veículo e 
dos pneus ajudará a reduzir avarias na estrada e, 
consequentemente, a manter elevados padrões de segurança.

A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
REDUZ CUSTOS

FOCO NA EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA 
DIGITALIZAÇÃO

DIFICIL ACESSO A SOLUÇÕES 
TELEMÁTICAS

AUMENTO DA RESPONSABILIDADE 
DO MOTORISTA DEVIDO ÀS 
MUDANÇAS LEGAIS

A COMODIDADE DO MOTORISTA 
AJUDA A MANTÊ-LO
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O FleetPulse é  composto por três componentes principais…

app web box
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…com quatro funcionalidades de Produto (App & Web)

Gestão de Veículos Listas de Verificação Programar idas aos Postos TPMS móvel
Permite que os responsáveis da 
frota e do posto tenham uma 

visão geral da frota, optimizem 
a gestão das operações e 
maximizem os veículos na 

estrada

Oferece aos motoristas e 
técnicos uma solução para 
simplificar o processo de 

inspecção, desde o informar  
de problemas até à sua  

resolução

Administra as actividades de 
manutenção, através da 

configuração e administração 
de idas ao Posto

Mede a pressão dos pneus em 
andamento para garantir um 

óptimo rendimento  do pneu e 
aumentar o tempo em 

actividade



!6

Para o TPMS existem 3 tipos de caixas, dependendo da configuração…

6 sensores*  
4 braçadeiras 
1 dongle 
App Android & Web  
 
*2 rígidos, 2 flex cortos, 2 flex largos

8 sensores*  
4 braçadeiras 
1 dongle 
App Android & Web  
 
*4 rígidos, 2 flex cortos, 2 flex largos

6 sensores  
App Android & Web  



!7

…cada uma com os seguintes preços de venda a Frotas.

329 € 
(preço recomendado, IVA não incluído)

425 € 
(preço recomendado, IVA não incluído)

230 € 
(preço recomendado, IVA não incluído)

6 sensores*  
4 abrazaderas 
1 dongle 
App Android & Web  
 
*2 rígidos, 2 flex cortos, 2 flex largos

8 sensores*  
4 abrazaderas 
1 dongle 
App Android & Web  
 
*4 rígidos, 2 flex cortos, 2 flex largos

6 sensores  
App Android & Web  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O nosso TPMS é amortizado em menos de um ano

Pontos chave para a venda do FleetPulse

Uma combinação típica de tractor e reboque circulando com a pressão correcta de 
pneus, pode pode poupar, em média, até:

500€ / año em consumo de 
combustível 

200€ / ano em custos de pneus 

800€  cada dois anos em custos de 
avarias 
                  

-1 500 €

-750 €

0 €

750 €

1 500 €

2 250 €

3 000 €

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 11Mes 12

Investimento Inicial Poupança Acumulada Total

0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €

-1 056 €

Exemplo de uma frota que utilize  dois  conjuntos de tractor+reboque com duas  caixas H1 e 
T1:

ROI em 
6 meses
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Benefícios do FleetPulse para os Agentes

Marketing DigitalReservas de ServiçosTPMS móvel
Campanhas de marketing na 

aplicação com ofertas personalizadas 
para frotas geridas por concorrentes

A médio prazo, integrando os 
sistemas dos BS Partners, permitirá 

fazer reservas de forma 
automatizada

Os BS Partners vão ser o principal 
canal de distribução das caixas  
FleetPulse no seu lançamento

Lançamento do FleetPulse Curto/Médio Prazo Médio/Longo Prazo

A curto prazo, a aplicação 
incluirá uma listagem  “drop 
down” com os Parceiros  BS 

Partners locais

Nova fonte de receitas 
(Benefício da caixa + fee de 

montagem)

Retenção do cliente e 
visibilidade para novos 

clientes

Operações simplificadas 
e reserva  directa

Conquista de novos 
clientes e promoção



!10



ObrigadoXAREPA PNEUS LDA 
Travessa poço musgo nº1 
2715-411 – Negrais 
Portugal – Sintra 
Geral@xarepapneus.com 
www.xarepapneus.com 
contato: 219 670 372 

mailto:Geral@xarepapneus.com
http://www.xarepapneus.com/
tel:219

