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DESAFIOS TECNOLÓGICOS 

FROTA DIGITAL & PAPERLESS EXPERIENCE 

 

Convidamos startups de todo o país a participarem deste importante momento de 

transformação tecnológica da indústria de automotivo mundial. O Groupe PSA proporcionará 

aos pequenos negócios inovadores a oportunidade de se engajarem nas novas tendências 

tecnológicas do setor em parceria com o Programa NEXOS, por meio da proposição e execução 

colaborativa de projetos de inovação.   As startups selecionadas receberão todo o pacote de 

benefícios previstos pelo Programa, tais como o acesso a serviços de incubação e aceleração, 

investimentos diretos em pesquisa, desenvolvimento, inovação e implementação de 

tecnologias, produtos, serviços e soluções para o setor. 

Sobre o Groupe PSA 

O Groupe PSA cria experiências automotivas únicas e fornece soluções de mobilidade 
inovadoras que visam atender às expectativas de todos. O Grupo reúne cinco marcas 
automotivas - Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall - e propõe uma oferta diversificada de 
serviços conectados e de mobilidade promovidos pela marca Free2Move. Seu plano estratégico 
‘Push to Pass’ constitui uma primeira etapa rumo à sua visão: “Ser um fabricante de automóveis 
mundial na ponta da eficiência e um fornecedor de serviços de mobilidade de referência visando 
uma relação vitalícia com os clientes”. Para desenvolver as atividades do Grupo na América 
Latina e possibilitar uma dinâmica propícia ao desenvolvimento comercial de suas duas 
marcas, foi criada, em setembro de 1997, a filial do Groupe PSA no país, denominada Peugeot 
Citroën do Brasil. Em 2001, foi inaugurado o Polo Industrial Brasil (PIBR), em Porto Real, no 
estado do Rio de Janeiro. O Grupo iniciava assim sua participação industrial no Brasil. No ano 
seguinte, a empresa começou a fabricar motores no seu Polo Industrial.  

Desde sua inauguração, em fevereiro de 2001, as linhas de produção da fábrica de Porto Real 
já produziram 1,5 milhões de veículos e 2 milhões de motores.  

Saiba mais em https://site.groupe-psa.com/brasil/pt-br/ 

 

https://site.groupe-psa.com/brasil/pt-br/
https://site.groupe-psa.com/brasil/pt-br/
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OS DESAFIOS 

ÁREA 1 – GESTÃO DE FROTA DIGITAL 

Atualmente a Frota de Veículos dedicada aos colaboradores internos do Groupe PSA é de 

aproximadamente 4.500 veículos e temos uma gestão interna bastante segmentada, 

burocrática e manual, dessa forma estamos buscando soluções que possam unificar e otimizar 

os processos de: 

a) Solicitação de veículos; 

b) Manutenções; 

c) Revisões; 

d) Gestão de multas e  

e) Entrega de veículos.  

Nossa frota é composta por 5 categorias: 

• Pool – veículos de empréstimo para os colaboradores internos que necessitam se 

deslocarem em viagens profissionais; 

• Leasing – aluguel de veículo com condições especiais para colaboradores internos e 

familiares diretos; 

• Serviço – veículos destinados a colaboradores internos em que no exercício de suas 

funções necessitam de deslocamentos constantes; 

• Função – veículos destinados aos níveis gerenciais e diretivos da empresa; 

• Comodatos – veículos de empréstimo para empresas parceiras, jornalistas e para 

eventos externos. 

Para cada uma das categorias temos processos e gestões distintas e sem interface entre elas, 

por isso a importância de encontramos uma solução única e eficaz.  Dois pontos importantes 

que gostaríamos de ressaltar: 

- Nossa frota ainda não é conectada (não existe dispositivo de gestão de frotas); 
- Gostaríamos que as soluções propostas fossem escaláveis! 

ÁREA 2 – EXPERIÊNCIA CLIENTE PAPERLESS 

Atualmente o Groupe PSA possui no Brasil aproximadamente 200 concessionárias das Marcas 
Peugeot e Citroën, e gostaríamos de proporcionar aos nossos Clientes uma nova Experiência 
Digital em toda sua jornada com a concessionária. 

Os principais pontos de contatos para melhoria seriam: 

- Agendamento de Serviços (Revisão, Manutenção, troca de peças) 
- Recepção do veículo na concessionária 
- Recebimento de validação do orçamento 
- Retirada do veículo 
 
Em todo esse ciclo ainda temos um volume importante de papel, de processos burocráticos e 

de investimento do tempo do Cliente que acreditamos impactar negativamente na experiência 

dos nossos Clientes com as concessionárias. 
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Investimento 

Serão apoiados projetos de pesquisa e desenvolvimento com orçamentos de até R$ 100.000,00 

(cem mil reais) por desafio e de duração máxima de até 9 (nove) meses. Os proponentes 

selecionados deverão submeter seus planos de trabalho e orçamento ao processo de revisão 

pelo Comitê Gestor do Programa, o qual poderá ainda recomendar ajustes técnicos, 

operacionais e financeiros à proposta antes de sua aprovação final. 

Resultados esperados 

O Groupe PSA irá priorizar as Startups que possam oferecer soluções capazes de demonstrar os 

seguintes resultados: 

ÁREA 1 – GESTÃO FROTA DIGITAL 

• Ganho em eficiência interno (tempo/colaborador, qualidade nos processos e fluxos). 

• ROI nos impactos com custos de manutenção, pagamento de multas, etc. 

• Maior controle de frota com dashboards, visibilidade e KPI‘s. 

• Baixo impacto em interfaces sistêmicas já implementadas (sistemas legados). 

ÁREA 2 – EXPERIÊNCIA CLIENTE PAPERLESS 

• Redução/Eliminação de papéis e burocracias na jornada do cliente com o Groupe PSA. 

• Solução inovadora para conseguir oferecer uma nova experiência para o cliente. 

• Impacto institucional de longo prazo e crescimento de vendas. 

Critérios de elegibilidade aos candidatos 

• Ser um pequeno negócio inovador formalizado (com CNPJ), conforme preconiza a Lei 

complementar 123/2006, legalmente estabelecido em território nacional, limitado ao 

faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões de reais e alinhado às áreas de interesse 

desta chamada.  

• Disponibilidade para realizar um contrato de incubação / aceleração com um dos 

ambientes credenciados ao Nexos durante o período de desenvolvimento tecnológico 

ao qual essa chamada se propõe. A lista com os ambientes de inovação aprovados no 

Programa Nexos encontra-se no link abaixo: 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-

%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf 

• Os critérios de seleção dos pequenos negócios inovadores são: 

o Competência tecnológica para atender ao desafio (peso 3); 

o Aderência às áreas de interesse do desafio (peso 3); 

o Maturidade da solução (peso 2); 

o Potencial de inovação da proposta (nível global) (peso 2); 

 

 

 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Nexos%20-%20Ambientes%20aprovados_29.4.pdf
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• Os critérios de desempate: 

o Retorno do ROI comprovado pela empresa patrocinadora 

o Impacto na necessidade de interfaces sistémicas já existentes 

 

• Proponentes que possuam ativos de propriedade intelectual referentes ao objeto da 

proposta, por exemplo, patentes, registros de software ou registro de marca são 

incentivados a apresentar evidências e documentos que comprovem anterioridade 

como anexo à documentação legal exigida para a submissão da proposta. 

 

• A seleção dos pequenos negócios inovadores é de inteira responsabilidade da empresa 

patrocinadora. Não caberá recurso ou questionamento sobre essa decisão. 

 

INSCREVA-SE 

Os candidatos poderão submeter suas propostas de projetos por meio do formulário disponível 

no endereço http://sebrae.com.br/nexos até às 23h59 do dia 08/12/2019. 

CRONOGRAMA 

Ação Prazo 

Lançamento do desafio 05/11/2019 

Período de inscrições 05/11/2019 a 08/12/2019 

Análise dos candidatos 09/12/2019 a 19/12/2019 

Anúncio das Startups Finalistas 20/12/2019  

Assinatura de NDA e elaboração do Business Case 

dos Projetos com as startups finalistas 

23/12/2019 a 20/02/2020 

Anúncio da(s) Startup(s) Selecionada(s) 21/02/2020 

Assinatura do Contrato de Desenvolvimento (com a 

empresa patrocinadora) 

21/02/2020 a 20/03/2020 

Assinatura do Contrato de Incubação (com 

incubadora ou aceleradora credenciada) 

20/03/2020 a 01/04/2020 

Execução do projeto 01/04/2020 a 30/12/2020 

 

CONTATO: nexos@sebrae.com.br 

http://sebrae.com.br/nexos
http://sebrae.com.br/nexos
mailto:nexos@sebrae.com.br
mailto:nexos@sebrae.com.br

