Caso Stratio
O maior desafio
O maior desafio foi a transição do foco de soluções para a gestão de frota do transporte de passageiros
para o setor do transporte de mercadorias.
Elementos chave da empresa
A Stratio, fundada em 2015, surge como resposta à necessidade de paragem forçada dos veículos
através da aplicação de vídeo automóvel e ciência capaz de oferecer às frotas, e ao setor de
transportes, uma solução integrada que permita a manutenção automatizada dos veículos e a gestão
remota das suas operações. Em 2018, recebeu um investimento estrangeiro no valor de 3M€ mas o
capital maioritário continua português. Está presente em 4 continentes, em países como França, Reino
Unido, Rússia, Singapura e Austrália e conta com mais de 50 colaboradores, com sede em Coimbra.
Problema
Devido à progressão da pandemia de COVID-19, e consequentemente diminuição do trabalho no setor
do transporte de passageiros, havia a necessidade de apostar estrategicamente no setor de transportes
de mercadorias através do investimento em mais funcionalidades para este setor.
Solução
A solução encontrada pela Stratio passou por duas
vertentes:
1. Manutenção automatizada e maior controle de
eficiência de condução de veículos com ecodriving e
gestão remota de dados do tacógrafo.
2. Aumento do investimento em Marketing, em Portugal
e Espanha e entrada no México, e uma aposta comercial.

Resultados
Na sequência da nova estratégia, em apenas 3 meses, a Stratio adquiriu 24 novos clientes em Portugal
(16 no setor do transporte de mercadorias e 8 no setor do transporte de passageiros) e expandiu a sua
operação para o México. O objetivo da Stratio é aumentar a sua equipa e continuar a investir nesta
tecnologia.
Ilação
Em poucas semanas, a Stratio alterou a sua base de negócio e passou do transporte de passageiros, que
se encontrava em diminuição devido à pandemia, para o transporte de mercadorias. A Stratio é um
exemplo da tendência Gestão Remota de Operações – uma adaptação a novas formas de trabalho
durante o período de confinamento.

As informações presentes neste caso são da responsabilidade da Stratio.

