
AUTOCAB ANALÍTICO
Visão radio X para sua empresa

Desbloquear o valor dos seus dados
Pela primeira vez as empresas podem facilmente acessar 
os dados gerados por seus negócios para tomar melhores 
decisões comerciais e otimizar o desempenho em suas 
operações inteiras. O Autocab Analítico ou a solução de 
Business Intelligence está aqui para ajudar você a entender 
o que realmente está acontecendo em sua empresa, tomar 
decisões mais rápidas e melhorar a performace.

Uma visão abrangente
O Autocab Analítico reúne automaticamente os 
dados que seus operadores, clientes e motoristas 
geram através do sistema de despacho de corrida 
Ghost, App Motorista, App Passageiro, sistema de 
telefonia IVR e Website.
O software gera relatórios, análises e apresenta os 
dados para que você possa identificar como as 
principais áreas de sua empresa estão realizando e 
quais as alterações são necessárias.

Melhorar o Retorno Sobre o Investimento 
em Marketing
Cada painel apresenta uma questão comercial e a ação 
correta ligada a ela. O Autocab Analítico permite que 
você baixe automaticamente dados específicos de 
clientes para enviar e-mails ou textos de ofertas para 
aqueles que você identificou, tornando o seu 
marketing mais direcionado e eficaz. Este processo 
significa que a base do seu negócio mantém uma 
linha continua de melhoria ao longo do tempo.

Agir em tempo realObtenha a verdadeira imagem
Obter uma imagem visualmente impressionante para 
ajudar a encontrar novos padrões e tendências e 
responder às questões mais importantes do negócio. 
Limpar os painéis ajudam você a entender a informação, 
tornando o planejamento e as tomadas de decisões 
mais eficientes e eficazes.

Interagir com os dados de sua empresa sem a 
necessidade de esperar para que os relatórios sejam 
criados; disponível no momento em que você precisa.

www.autocabbrasil.com.br
Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070
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Para maiores informaçãoes
Email

+55 11 4858.8070
comercial@autocabbrasil.com

Autocab Analítico é a solução de inteligência de negócios da Autocab criada para ajudar os administradores 
das empresas de táxi a entenderem seus negócios, tomar decisões precisas e medir o impacto das mudanças 
que eles fazem.

Algumas perguntas que Autocab Analítico responderá:

AUTOMAÇÃO MOTORISTAS

CLIENTES OPERAÇÕES

As pessoas estão usando meu aplicativo de passageiros?

A quem devo direcionar o marketing do meu aplicativo?

Quais áreas possuem mais pedidos através do aplicativo?

Qual percentual de corridas é por meio do aplicativo?

Quais motoristas estão afetando meu serviço?

Em que período eu mais preciso de motoristas?

Quais motoristas corro o risco de perder?

Quem são os meus melhores e piores motoristas?

Quanto tempo demora entre a solicitação e o despacho?

Quais as áreas que preciso enviar motoristas e quando?
Quando tenho o maior número de corridas perdidas?

O número de carros para cada área tem sido suficiente?

Quem são meus clientes fiéis?

Quais clientes nunca fizeram uma solicitação via App?

Quando e quais clientes regulares me deixaram?

Qual é o lucro de cada uma das minhas contas corporativas?

Principais
Benefícios

Capacidade de agir sobre a percepção
Explique por que ocorreu um determinado resultado
Melhore o desempenho e os ganhos do motorista
Reduza o tempo entre um evento de negócios e 
a sua resposta
Consultas e análises fáceis de usar
Visualizar e exportar os dados em detalhe

Melhore a experiência e a satisfação do cliente
Aumentar o número de corridas com campanhas de 
marketing direcionadas
Medir e melhorar os níveis de automação
Implantar práticas recomendadas de negócios
Aumentar o lucro

“Autocab Analítico nos permitiu entender melhor o nosso negócio, identificando as áreas problemáticas, 
melhorando as decisões e tomando a ação mais apropriada em tempo real.”

“Autocab Analítico é indispensável para o nosso negócio. Sem ele, a decisão levaria mais 
tempo e poderíamos perder a oportunidade de fazer mudanças promocionais. Agora temos 
todas as informações de que precisamos na ponta dos dedos e podemos agir de forma rápida 
e mais inteligente.”

www.autocabbrasil.com.br


