
10 RAZÕES PARA USAR Por que SOFIT?

1. Controle e economia de combustível

2. Controle e aumento do ciclo de vida do pneu

3. Aumento da disponibilidade de frota

4. Identificação do melhor momento para a troca da frota

5. Melhora a visibilidade e previsibilidade dos gastos

6. Reduz a incidência de roubo de pneu e combustível

7. Aumenta o ciclo de vida dos componentes da frota

8. Controla e minimiza os custos da frota

9. Gerencia e controla documentos e tarifas

10. Identifica o custo da frota por quilômetro em tempo real  

Paga só pelo utilizado
Sem custo de licenciamento

Total controle do processo 
de manutenção da frota para reduzir 
custos

Fácil.
Pronto para usar em menos 

de 1 hora

Gratuito.
Implantação, suporte e 

treinamento

Seguro.
 Padrões de segurança

da Salesforce

PRODUTOS E SERVIÇOS

Software como serviço
para gestão de frota

CONTROLE DE COMBUSTÍVEL
Precisa de melhor visibilidade no 
controle de combustível? 
O Sofit4 Transport ajuda a comparar os 
gastos por modelo, marca e rota 
auxiliando na redução do consumo de 
combustível e, assim, gerando retorno 
financeiro imediato.  

CUSTO DA FROTA
Controle dos custos fixos e variáveis 
por veículo, por motorista e por rota.
Com o Sofit4Transport você pode gerar 
comparativos de orçamentos/gastos por 
viagem ou por veículo e, também, 
oferecer informações importantes para a 
tomada de decisões para redução de 
custos.

CONTROLE DE PORTARIA
Forma fácil e automatizada para controlar 
Controle das entradas e saídas dos veículos 
através de interface simples e intuitiva.

Qual é a disponibilidade do seu 
equipamento?
Pode identificar os motivos e o 
tempo de manutenção dos  
equipamentos. O Sofit4 Transport 
ajuda a registrar atividades de 
manutenção corretiva, agenda 
manutenção preventiva e identifica 
serviços que estão na garantia.

CONTROLE DE 
COMPONENTES
Como aumentar ciclo de 
vida dos componentes dos 
veículos?
Com o Sofit4 Transport é 
possível fazer o controle de 
durabilidade e garantias 
através de um painel 
completo de informações que 
facilita a tomada de decisões.

DEPOIMENTOSOFIT, FÁCIL DE USAR.

‘’A maior vantagem da Sofit 4 Transport 
é a flexibilidade para customização e 
velocidade que a ferramenta fornece 
nos processos. Podemos otimizar a 
eficiência dos veículos e reduzir os 

custos muito rápido.’’

Patrick Ghelfi, Gerente de Inovação da Gerdau.

Painéis otimizados para
ajudar na rápida tomada
de decisões

Interface simples e
intuitiva

Fácil criação de
novos relatórios

Acesso a qualquer hora, 
de qualquer lugar, 
incluindo dispositivos 
móveis

Precisando aumentar o ciclo de vida do 
pneu de sua frota?
Com o Sofit4 Transport é possível controlar o 
ciclo de vida dos pneus comparando com as 
recomendações dos fabricantes e controlar as 
receitas com descarte de pneus.

Originada da empresa de ERP do mundo.

 solução SaaS de gestão de frotas do Brasil.

Empresa de SaaS que  mais rápido no Brasil.

 novos clientes em um ano.

 veículos e equipamentos são gerenciados.

6ª maior 

Primeira

cresce

Mais de 100

Mais de 10.000

www.sofit4.com.br

SUSTENTABILIDADE

A Sofit acredita que uma melhor gestão de veículos pode 
contribuir significativamente ao meio-ambiente.

O “Sofit 4 Transport” otimiza os processos de manutenção de 
veículos de forma simples e rápida, melhora a utilização de 
todos os componentes do veículo, sendo assim, reflete 
diretamente na redução de custos e no meio-ambiente.

Somos a primeira empresa a plantar uma árvore 
para cada veículo que a empresa gerenciar.*
Nossos clientes podem acompanhar o crescimento de sua 
fazenda de árvores através da internet. Todas as árvores são 
devidamente identificadas com etiquetas RFID 
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Veículo 003
Sofit

Cliente 052

Veículo 002 Cliente 051

Veículo 001
Sofit

1st

*Em parceria com Curupira ® www.curupira.com

Gerencia e controla toda a documentação 
relacionada à frota (veículo e condutor)
Planeja os vencimentos e controla os 
pagamentos de IPVA, Leasing, Infrações, Multas, 
Seguros e outros. 

CONTROLE DE DOCUMENTOS

CONTROLE DE PNEUS

GESTÃO DA MANUTENÇÃO
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