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Tecnologia embarcada passa a ser um diferencial na
escolha do treinamento

A
s TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES desen-

volvidas para um melhor geren-

ciamento dos transportes (TMS,

"transportation management

system") ganham espaço cada vez maior. Um

exemplo disso é um provedor de softwares de

Karlshure, na Alemanha a empresa Map and

Guide, que iniciou suas atividades em 2000, com

foco nas aplicações de mapeamento e rotei-

rização. Seu objetivo é cobrir todo o espectro

das aplicações de mapeamento digital interna-

cional e criar soluções sob medida para o setor

de transporte.

O gerente de vendas para o Reino Unido e

Escandinávia, Ulf Bergqvist, vê um futuro positivo

para os serviços que sua empresa oferece após

uma grande aceitação inicial dos produtos no

continente europeu. "Precisamos elevar os

nossos negócios a um novo patamar, demons-

trando nossa capacidade como provedores de

mapeamento na Europa," aponta.

Tráfego congestionado
Incidentes ou congestionamentos podem

impactar seriamente a eficiência das rotas

calculadas, gerando a necessidade de sistemas

com atualizações em tempo real que incluam as

últimas informações do tráfego. Em 2003, a ITIS

Holdings, um provedor de informações de

trânsito do Reino Unido, firmou uma parceria de

distribuição e intercâmbio de dados para integrar

seus dados aos produtos de roteirização e

programação da Map and Guide. Neste contrato,

os usuários finais podem acessar as informações

de trânsito ao vivo, bem como definir a melhor

rota em tempo real para as condições atuais.
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Em 2003, uma parceria com a Dynafleet, provedor de

sistema de telemática da Volvo Caminhões, ofereceu um

sistema de informações de transporte. Instalado em aproxima-

damente 15 mil caminhões e usado por mais de 500 clientes,

o sistema ampliou suas capacidades de transporte com

soluções novas e flexíveis.

A Dynafleet empregou o visualizador de objetos móveis

da Map and Guide, que oferece as coordenadas da posição

geográfica e as informações das condições dos caminhões

em tempo real. O software, quando usado com um sistema

de comunicação, é especialmente adequado ao monito-

ramento e ao controle de frotas de veículos.

Através da integração de um visualizador de objetos

móveis com sua linha de produtos, a Dynafleet hoje con-

segue oferecer a seus clientes soluções em tempo real para

mapeamento detalhado das ruas. Os usuários também têm

funções adicionais, tais como planejamento, cálculo e cotação

de custo das rotas.

O chefe dos sistemas de informação de transporte da

Volvo Caminhões, Chris Carr, vê a parceria como uma pos-

sibilidade de oferecer serviços ainda melhores a seus

A tecnologia na Volvo no Brasil
A Volvo também desenvolveu ferramentas para gerenciar frota de

caminhões para empresas no Brasil, onde há a integração do computador

de bordo com os computadores dos clientes. O Trip Manager é um

software que fornece informações detalhadas sobre as viagens, permite

análise do veículo e do motorista, permite acompanhar os serviços de

manutenção e disponibiliza informações armazenadas no computador

de bordo.

Já o Volvo Link é um sistema de monitoramento e gerenciamento de

veículos que disponibiliza as informações do computador de bordo, o

posicionamento, possibilita a troca de mensagens entre motorista e

frotista, e o bloqueio do veículo remotamente entre outras funcionalidades.

O Volvo Link utiliza um sistema de satélites de baixa órbita e a internet.

Este equipamento está totalmente integrado à plataforma eletrônica dos

veículos Volvo e é manipulado através do computador de bordo do

caminhão. Além das vantagens em segurança, gerenciamento de risco

e de frota proporcionadas pelo Volvo Link, pode-se destacar como

diferenciais a coleta de dados do computador de bordo remotamente;

monitoração da performance do veículo e motorista via internet; controle

remoto de manutenção; simplicidade operacional para o motorista;

instalação incorporada ao veículo, entre outros.
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clientes: "Já oferecemos o mapeamento

baseado no padrão de estradas, que geral-

mente é suficiente para atender à maioria

das exigências. Cerca de 25% da nossa base

de clientes e os principais varejistas exigem

capacidades ao nível de ruas. Oferecendo o

visualizador de objetos móveis, fornecemos

um serviço que nos diferencia dos outros

concorrentes."

Confiança no mercado

Bergqvist acredita que após a parceria

com a Volvo, sua empresa ficou bem

posicionada para receber outros importantes

"players" do setor da cadeia de abaste-

cimento de transportes. "Temos um produto

de monitoramento e rastreamento de

primeira classe. Com a inclusão da Volvo

Dynafleet à nossa base de clientes nos

tornamos um forne-

cedor de expressão

na logística de trans-

porte," comenta.

Sua confiança

advém do fato de

que os clientes

comprovaram que

os custos da cadeia

de abastecimento

podem ser redu-

zidos substancial-

mente com o uso

de recursos acurados e em tempo

real para entregas. Ele menciona

aspectos tais como otimização das

rotas, integração d inâmica e

mecanismos de planejamento sofis-

ticados que podem gerar imediatas

reduções de custo aos usuários.

Trip Manager: melhorando a comunicação dos caminhões da Volvo

"Nosso objetivo é fornecer solu-

ções de longo prazo que respondam

aos problemas reais dos negócios

do dia-a-dia e provoquem impacto

positivo sobre os resultados finan-

ceiros de uma empresa", f inaliza

Bergqvist.
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