
SofitView!  
Uma nova forma de fazer  

gestão da sua frota 



ALGUNS DESAFIOS NÃO MUDAM.... 

DESAFIOS INTERNOS 

DESAFIOS EXTERNOS 

 Aumento da 
disponibilidade da 

frota 
 

Decisões rápidas e 
precisas 

 

Controle dos 
custos por KM 

rodado 
 

Redução dos 
custos da frota 

 

 Aumento nos preços 
do combustível 

 

Prazo de entrega 
reduzido 

 

Aumento no 
preço de pneus 

 

Furtos/Desvios de 
componentes 

 



O MELHOR  
GERENCIAMENTO  

DA FROTA CAUSA IMPACTO 
DIRETAMENTE NO QUE AS 
EMPRESAS ESTÃO SEMPRE 

BUSCANDO 

REDUÇÃO DE CUSTO 



NESTE CENÁRIO ALGUMAS EMPRESAS TEM SE DESTACADO 

“Hoje podemos dizer que sem o Sofit nosso setor não conseguiria entregar os 
excelentes resultados apresentados atualmente.  
Ele faz parte da nossa gestão e nos fornece todas as ferramentas necessárias 
para que tudo funcione.” 
  Coordenador Administrativo de Frota -  Felipe Stanev - ISS 

“O Sofit é diferenciado, pois desenvolve planos conforme a necessidade 
do cliente. Através do plano de manutenção preventiva, por exemplo, já 
visualizamos uma melhora na média de combustível utilizado por 
quilômetro rodado.” 
  Leonardo Rodrigues - Coutrans - Coordenador de Frotas 



EM DIVERSOS SEGMENTOS 



O QUE HÁ EM COMUM ENTRE ELAS? 

GESTÃO EFECIENTE COM RESULTADOS 
 
CONTROLE DOS CUSTOS DA FROTA EM ÚNICO LUGAR - 
 
  



CONCEITUANDO SOFIT 



HISTÓRICO 



NOSSA FILOSOFIA 

A SOFIT tem uma solução para cada um dos seus desafios 

Simplicidade 
Quanto mais visual e 
intuitivo, mais simples 
e fácil será o uso. 

Inovação 
Usar sempre as novas 
tecnologias a favor da 
produtividade. 

Colaboração 
Soluções abertas a 
todas as integrações 
para transformar 
dados em informações. 

Competitividade 
Melhores práticas e 
benchmarking como 
estratégia para 
aumento da 
eficiência. 



IDEALIZADORES  

GIOVANI AMARAL Pioneiro em SaaS no Brasil, reconhecido mundialmente pela 
IBM por pioneirismo e inovação. 

JORGE STEFFENS Foi executivo da Datasul por mais de 20 anos. Liderou IPO 
resultante na maior empresa de Software do Brasil. software 
do Brasil. 

PAULO CAPUTO Larga experiência em fusões e aquisições de empresas. 
Respondeu pela área de operações da Datasul. 



Identificar o real custo do KM rodado da frota 

Aumentar a disponibilidade da frota 

Analisar de forma online os indicadores da sua frota Melhorar a visibilidade e previsibilidade de gastos 

Controlar e aumentar a vida útil do pneu 

Integrar as informações da frota em um único lugar 

Focar no seu core business 

HABILITA AS EMPRESAS A: 

Reduzir custos operacionais 



A SOLUÇÃO 

INTEGRAÇÕES 

CADASTROS PRONTOS 

CONSULTORIA 

TERCEIRIZAÇÃO GESTÃO DE FROTA 



GESTÃO VISUAL 

A SOLUÇÃO 

• Foco em tomada de decisão 
• Gestão parametrizável conforme necessidade 
• Controle dos Custos Previstos x Realizados 
• Análise completa em uma única tela visual 
• Comparativos agrupados por cores 
• Interface simples e intuitiva 



CONTROLE DE ABASTECIMENTO 

O módulo de controle de combustível oferece: 
 
• Comparações com as médias previstas dos fabricantes 
• Comparativos de gastos por modelo, marca e rota 

permitindo a implantação de medidas que reduzem o 
consumo do combustível, gerando retorno financeiro 
imediato 

• Ranking por condutores ou motoristas 
• Identificação das rotas mais econômicas 
• Alertas sobre os possíveis desvios 
• Painel completo de informações que facilita a tomada 

de decisões 
• Interface simples e intuitiva 

A SOLUÇÃO 



CONTROLE DE MANUTENÇÃO 

A SOLUÇÃO 

• Gerencia os planos de manutenção de frota e as 
ordens de serviços 

• Controla e demonstra a disponibilidade dos 
equipamentos 

• Visibilidade e previsibilidade dos gastos no curto e 
médio prazo 

• Identifica tarefas vencidas e a vencer 
• Identifica os motivos e o tempo de manutenção dos 

equipamentos da frota 
• Registra atividades de manutenção corretiva, agenda 

manutenção preventiva e identifica serviços que estão 
na garantia, reduzindo o tempo ocioso do veículo 

• Painel completo de informações que facilita a tomada 
de decisões 



PNEUS E COMPONENTES 

• Controle das vidas do pneu comparando com as 
recomendações dos fabricantes 

• Identifica e alerta o melhor momento da reforma do 
pneu 

• Controle de localização do pneu por veículo ajudando 
a evitar desvios 

• Controla as receitas com descarte de pneu 
• Painel completo de informações que facilita a tomada 

de decisões 
• Interface simples e intuitiva 
 
 

A SOLUÇÃO 



DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO E CONDUTOR 

A SOLUÇÃO 

• Planeja os vencimentos e controla os pagamentos de 
IPVA, Leasing, Infrações, Multas, Seguros e outro 

• Possibilita a visibilidade ao longo do tempo com 
geração de alertas 

• Gerencia e controla toda a documentação relacionada 
à frota (Veículo e Condutor) 

• Painel completo de informações que facilita a tomada 
de decisões 

• Interface simples e intuitiva 



GESTÃO DE MULTAS E SINISTROS 

A SOLUÇÃO 

• Acompanhamento da infração até multa 
• Controle de vencimentos e seus custos, vinculados a 

frota e ou aos seus motoristas 
• Análise tipos de multas e sinistros 
• Interface simples e intuitiva 



DESPESAS E RATEIOS 

A SOLUÇÃO 

• Controle dos custos fixos e variáveis por veículo, por 
motorista e por rota 

• Gestão das despesas por viagem 
• Controle dos Custos Previstos x Realizados 
• Lançamento facilitado das despesas pagas 

(alimentação, hospedagem, limpeza etc) 
• Gera comparativos de orçamento/gastos por viagem 

ou por veículo e oferece informações importantes para 
a tomada de decisões gerenciais de redução de custos 

• Painel completo de informações que facilita a tomada 
de decisões 

• Interface simples e intuitiva 



CONTROLE DE VIAGEM 

A SOLUÇÃO 

• Planeja as viagens, para controlar demanda de frota 
• Identifica receita x custos da viagem 
• Analisa resultados mais rentáveis 
• Resultados por cliente, viagem, veículo, motorista 
• Permite acerto de viagem 
• Interface simples e intuitiva 



PORQUE SOFIT? 

 

Melhor relação custo benefício do Mercado! 

Sem necessidade de investimento de infraestrutura 
 
 

Pagamentos só pelo uso 
 
Possibilidade de testar antes de usar 
 
 

Indicadores visuais para facilitar o dia a dia do gestor de 
frotas 
 

Fácil integração com os seus fornecedores, 
sem necessidade de digitação 
 
Cadastros Prontos 
 
Treinamentos rápidos 
 
 

Fácil utilização 
 
Sem licenciamento de software 



Junte-se aos frotistas  
mais rentáveis  

do Brasil. 
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