
A manutenção da sua 

frota é um gasto ou um 

investimento?



A Falta de Informação sobre 
os veículos leva a uma 
Manutenção Ineficiente



REATIVA PREVENTIVA PREDITIVA

Manutenção com base em estimativas
VS

Manutenção baseada em dados reais

MANUTENÇÃO REATIVA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MANUTENÇÃO PREDITIVA



Transformamos a Manutenção de
Frotas numa Ciência Exacta



• Instalação fácil

• Atualizações Remotas e Automáticas

• Todos os sistemas do  veículo são 

continuamente monitorizados

• Compatível com qualquer veículo  

independentemente da sua idade.

Stratio Plug



Inteligência Artificial
Através de modelos avançados de  

Inteligência Artificial os problemas do 

veículo são detectados mesmo antes de

ocorrerem.



Notificações
Ao detetar um potencial problema

mecânico é imediatamente enviada

uma notificação com todos os 

detalhes sobre o erro e como deve 

ser intervencionado.



Manutenção Preditiva
A Stratio no Centro da Próxima Revolução na
Indústria da Manutenção Automóvel



Motor

Transmissão

Suspensão  

Escape

Travões

Acesso à Informação
Tenha acesso total e ilimitado à 

informação sobre os seus veículos, 

sem depender do fabricante ou da 

idade do seu veículo.



Recorrendo à Inteligência Artifical,  

conseguimos analisar o estado de 

componentes não sensorizados, 

oferecendo a monitorização mais 

completa da indústria no que diz  

respeito à fiabilidade dos seus veículos.

Ciência Exacta



Torne a sua Manutenção mais 

eficiente, rápida e precisa através 

da informação obtida

Apoio à decisão



Veículos mais tempo na  
estrada

Menor consumo e redução  
de emissões através da 
otimização mecânica

BENEFÍ CIOS
Redução de custos com  
manutenção

Maior segurança assente  
em veículos mais fiáveis

Aumento da vida útil do veículo



CASO DE ESTUDO - SMTUC

Duração: 6 Meses

Nº de Veículos: 50

Idade Média: 14,4 Anos

RESULTADOS

REDUÇÃO DE 43.103€
Em custos de manutenção

REDUÇÃO DE 8%
Em combustível

REDUÇÃO DE 350 HORAS
No tempo de imobilização

REDUÇÃO DE 92,32 t
Em emissões de CO2



Tecnologia Premiada a Nível Europeu

Tecnologia Patenteada

3 Patentes em Aprovação Resultado  
da Tecnologia desenvolvida

Agência Espacial Europeia - 2017

Aplicação bem sucedida de Tecnologia  
Espacial ao sector dos Transportes

Comissão Europeia - 2016

Top 3 melhores projetos a nível 
europeu no sector dos Transportes



Miguel Franco

franco@stratioautomotive.com
916937058
www.stratioautomotive.com

Assistimos a uma redução de 42.000 € com  
custos de mecânica e 8% em consumo de  
combustível através da otimização dos  
nossos veículos com o produto da Stratio.
Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra

mailto:franco@stratioautomotive.com
http://www.stratioautomotive.com/

