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TELEMÁTICA 
VEICULAR

TECNOLOGIA

IMAGINE A POSSIBILIDADE DE 
MONITORAR O JEITO COMO O 
MOTORISTA DIRIGE, OS RISCOS AOS 
QUAIS ELE SE EXPÕE, O CONSUMO 
MÉDIO DE COMBUSTÍVEL, ENTRE OUTRAS 
INFORMAÇÕES. A SEGURADORA JÁ PODE 
SE BENEFICIAR DESSES RECURSOS

E ntende-se por “telemática” a ciência que 
trata da transmissão, a longa distância, de 
informação computadorizada; ou seja, é a junção 

da telecomunicação com a informática. Enquanto a 
telecomunicação faz a comunicação da informação, 
a informática responde pelo armazenamento das 
informações, pelas tratativas de conteúdo, criação  
de sistemas para uso em microcomputadores e coleta  
de informações em protocolo.
Reunindo essas duas áreas, conseguimos fazer a  
coleta e o envio de informações em tempo real.  
Essas informações podem ser a respeito de problemas 
no funcionamento de seu veículo, desgaste de 
determinados sistemas, de condições gerais do veículo 
(nível de combustível, situação dos freios), entre outras.  
E o envio dessas informações pode ser feito por uma série 
de opções. Hoje, a mais utilizada é a tecnologia de dados 
GPRS/3G, a mesma dos celulares.
Vale ressaltar, antes de tudo, que telemática e 

Os itens de monitoramento de um veículo com alta tecnologia (REDE-CAM) são inúmeros, e a possibilidade de concatenar dados para 
obter mais informações diferenciadas é uma grande vantagem. Confira as informações que a telemática pode proporcionar.

Velocidade Posição do volante Tempo de viagem

Nível de combustível Abertura de porta Emissão de poluentes

Consumo médio de combustível Setas e lanternas acesas Manutenções preditivas

Consumo instantâneo de combustível Lâmpadas queimadas ou a queimar Limpador de para-brisa (chuva)

Anomalias no motor Tensão da bateria Horímetro

Rotação do motor Pressão dos pneus Travamento das rodas desiguais

Temperatura do motor Cinto de segurança Colisão

Temperatura da água do motor Intensidade de frenagem Chamado de emergência (colisão grave)

Temperatura do óleo Freio de mão Capotamento

rastreamento são duas coisas diferentes. Rastreamento 
seria a capacidade de monitorar o veículo durante seu 
percurso, enquanto a telemática são os próprios dados 
do veículo, além de sua posição.
Esse envio de informações em tempo real, além de 
identificar ou prevenir problemas no veículo, pode ser 
utilizado como uma espécie de “caixa-preta”, semelhante 
à utilizada na aviação, capaz de registrar e armazenar 
todas as condições do veículo no momento de uma 
colisão, por exemplo.
Com o uso da telemática veicular, os benefícios são 
imensuráveis: para o motorista, para a seguradora  
e a montadora. Os veículos podem ser monitorados  
por equipamentos nativos (originais de fábrica) ou  
por sensores instalados como acessório. Estes últimos, 
no entanto, dependendo da informação, podem não ter 
a mesma credibilidade ou fidelidade, mas, conforme o 
propósito e sua aferição, o resultado poderá ser 
próximo ao real. 

TIPOS DE INFORMAÇÕES POSSÍVEIS
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COMO ESSAS INFORMAÇÕES 
PODEM SER USADAS
Para as seguradoras, essas informações poderiam 
revolucionar o mercado, uma vez que, com elas, é  
possível verificar como o veículo está sendo conduzido, 
fazer acareação de apólice, identificar a localização  
do veículo em caso de roubo e furto.
Outras tecnologias mais recentes ainda permitem à 
seguradora saber, por exemplo, quantas vezes o motorista 
sai da faixa sem a devida precaução de dar seta e se tem  
o hábito de fazer frenagens bruscas. 
Confira a seguir os benefícios mais comuns para  
as companhias.

CAPOTOU O CARRO NUM 
ACIDENTE? O SISTEMA DE 
TELEMÁTICA FAZ UM AVISO 
QUE DISPARA UMA SÉRIE 
DE MEDIDAS DE URGÊNCIA, 
COMEÇANDO PELO SOCORRO 
MÉDICO – UM RECURSO QUE 
PODE SALVAR VIDAS

Tensão da bateria
Com essa informação, é possível que 
a seguradora antecipe o atendimento 
de pane elétrica.

Velocidade
O monitoramento da velocidade do veículo 
interfere diretamente no custo do seguro, 
pois, com a velocidade do veículo e a 
velocidade da pista, é possível saber a forma 
de condução do condutor e quanto de risco 
aquele bem está correndo. Isso se faz por 
meio de relatórios com um histórico que 
traçará o perfil de utilização do veículo.

Nível de combustível
Sabendo o nível de combustível do tanque,  
a seguradora pode mapear se o motorista 
anda com frequência com o tanque na 
reserva, podendo categorizar o motorista  
com risco constante de pane seca.

Anomalias no motor
Essas informações podem dar subsídios  
para uma futura análise de danos no veículo, 
que poderá ser confrontada posteriormente 
com a versão do segurado.

Intensidade de frenagem
Informação que pode gerar um desconto 
ou oneração automática no seguro, pois 
motoristas que abusam de frenagens bruscas 
geram uma predisposição maior a colisões.

Colisão
O sensor de colisão pode antecipar  
um atendimento, criando estratégias 
de atendimento junto à seguradora, como 
identificar imediatamente o posicionamento 
do veículo, entrar em contato com o 
segurado para ver a necessidade inicial 
de socorro médico e também orientar 
o deslocamento de guincho para o local 
da ocorrência.

Chamado de emergência 
(colisão grave)
Quando o veículo manda uma mensagem 
desse tipo, a colisão pode ser considerada 
grave, e a seguradora pode agilizar o 
atendimento, aumentando a chance de 
evitar uma morte.

Capotamento
É outra emergência. Ao receber a informação 
de capotamento no sistema, a seguradora 
também considera a situação como grave 
e faz o atendimento de forma mais rápida. 
Uma agilidade que pode salvar uma vida.

Limpador de para-brisa (chuva)
Juntando a informação de limpador 
ligado – que indica ocorrência de chuva e, 
consequentemente, de pista molhada – 
com a informação de velocidade do veículo, 
identifica-se se o motorista está dirigindo 
de maneira preventiva ou arriscada.  

EQUIPAMENTO NO CARRO 
OU APLICATIVO?
Muitas empresas que têm frota adotam a instalação  
de uma solução dessas para economizar combustível  
e conseguir gerenciar a frota com mais facilidade,  
sendo possível até monitorar como vários motoristas  
se comportam na condução de um mesmo veículo.
Essa tecnologia, para se manter ativa, exige um 
investimento mensal. Como os proprietários dos 
veículos não entendem o valor agregado dessa solução –  
ou nem conseguem dar conta desse custo alto –, 
foram criados alguns aplicativos com comunicação 
por Wi-Fi para viabilizar a implantação inicial, 
eliminando custos adicionais. 
Contudo, esses apps têm limitações. Ainda não é possível 
coletar uma grande variedade de informação com apenas 
um equipamento instalado no veículo. Ainda assim, as 
principais métricas já são suficientes para evidenciar  

a importância dos recursos de telemática. 
Diferente dos equipamentos, os aplicativos não exigem 
a mesma estrutura e nem equipe, pois sua instalação é 
muito mais simples e nem é necessário fazer intervenção 
no veículo. 
Geralmente, faz-se um cadastro para que possa ser 
gerada alguma estatística, como sexo, idade, localidade. 
Alguns já avançaram nesse quesito e apresentam uma 
ficha cadastral mais completa, incluindo nome, CPF, 
e-mail, dados do veículo, da residência e do trabalho do 
condutor. Quanto maior a quantidade de dados coletados, 
mais relatórios e análises podem ser extraídos. 
Cada vez mais, a forma como você dirige vem se 
consolidando como uma informação preciosa – para  
tornar a condução de um veículo mais segura e com 
menor impacto econômico.
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