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Algardata consegue 
retorno do investimento 
em menos de 6 meses

A empresa 
A Algardata é uma empresa de informática e de soluções IT. Há 20 anos que se 
dedica a desenvolver soluções de software para empresas. Além disso, prestam 
assistência informática e certificações. A empresa, com uma facturação aproximada 
de 6 milhões de Euros, tem 92 funcionários e uma frota de 40 viaturas. Entre os seus 
clientes encontram-se bancos, organismos do Estado, escritórios de advogados, 
estúdios de arquitectura, consultadorias, grupos hoteleiros, empresas de distribuição, 
multinacionais, operadoras de telecomunicações, empresas públicas e municipais.

A Algardata 
implementou TomTom 
Business Solutions 
para optimizar e 
melhorar os seus 
processos trabalho

VOICEO F  T H E 
C U S T O M E R

O desafio 
O sistema utilizado para a gestão de tarefas e para a comunicação com os 
trabalhadores eram as chamadas de telemóvel. Era necessário transmitir 
informações sobre a posição de uma viatura em determinado momento de forma 
rápida e segura. Havia três necessidades fundamentais a ter em conta. Em primeiro 
lugar, a importância da rapidez na obtenção da informação de onde o funcionário 
se encontra naquele momento, de modo a poder, de forma mais eficaz, decidir 
qual é o que deve ser deslocado ao cliente, se necessário. Em segundo lugar, a 
importância das comunicações a baixo custo entre o funcionário e a sede. Por 
último, o controlo das tarefas atribuídas ao funcionário, com tempos de início e fim 
ou aceitação e recusa.

Resumindo, a empresa necessitava de uma solução que permitisse optimizar as 
frotas e reduzir os custos de comunicação com os funcionários que se encontram 
em transporte e controlo. 

Procurávamos 
uma solução para 
optimizar a frota e 
reduzir os custos de 
comunicação
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A solução  
A Algardata optou por instalar o Navegador Go com LINK 310 em 18 viaturas para 
conseguir satisfazer as suas necessidades. A solução TomTom Business Solutions 
"foi claramente a mais completa que nos foi apresentada de todas as estudadas, 
permitindo todo o tipo de ferramentas de informação, comunicação e controlo que o 
nosso negócio necessitava. E, por fim, o motivo mais óbvio: a excelente relação custo/
benefício", comenta João Paulo Correia, Director Comercial da Algardata.  

Na empresa destacam também que o produto é atractivo, uma solução robusta e 
escalável com um ambiente altamente intuitivo para o utilizador e com possibilidade de 
integração com outras plataformas.

Os resultados
Após dois anos de implementação, a empresa está muito satisfeita com os resultados 
conseguidos e considera a TomTom Business Solutions "uma empresa profissional, 
inovadora e bem organizada". A solução conseguiu alcançar e superar as expectativas 
da Algardata em relação aos objectivos estabelecidos e o impacto foi grande na 
medida em que proporcionou informação importante para apoio ao negócio.

"Antes de incorporar esta solução da TomTom Business Solutions, efectuávamos, 
em média, três assistências técnicas por dia, ou seja, 66 assistências por mês se 
consideramos que estamos a falar de 22 dias de trabalho. Agora, com o Worksmart, 
conseguimos aumentar este número em mais de 32%, o que permitiu obter o ROI em 
apenas 6 meses", comenta João Paulo Correia. 

As características mais apreciadas são o ambiente intuitivo, os mapas em constante 
actualização, as ferramentas inovadoras que são implementadas regularmente, a boa 
relação custo/benefício e a possibilidade de integração.

"Se não tivéssemos implementado esta solução, a diferença seria elevada, porque 
estaríamos ainda um passo atrás, tendo custos elevadíssimos de comunicação 
desnecessários, custos de tempo e combustível perdido pelo desconhecimento e não 
optimização das rotas e também dos custos de controlo, relacionados com a não 
informação da posição e estado de dada viatura em dado momento", afirma João 
Paulo Correia. 

Os funcionários também aceitaram muito bem a mudança, uma vez que lhes permitiu 
ser muito mais eficientes e eficazes e, como consequência, trabalhar melhor. Para o 
futuro, a empresa considera que o produto tem uma grande margem de progressão, 
sendo que uma grande vantagem é a possibilidade de integração com outros sistemas.  
"Sem dúvida, terá benefícios para projectos futuros, especialmente para os projectos 
inovadores que tenham como característica a optimização e o melhoramento dos 
processos de negócio", conclui.

Excelente rácio  
de custo/beneficio

Retorno do 
investimento 
em 6 meses


