
Pesquisa da Intermec revela que tecnologia móvel permite economia nas áreas de 

transporte e logística 

 

39% dos gerentes das áreas não investiram em reengenharia de processos em 2012, mas 

identificam a eficiência operacional como a área que mais necessita de investimento 

Um estudo recente realizado pela Intermec, empresa especializada no desenvolvimento de 

soluções de captura de dados e informações, mostrou que empresas de transporte e logística 

do Reino Unido, França, Alemanha, EUA, Austrália e Nova Zelândia poderiam economizar cerca 

de 460 mil dólares por ano como resultado do processo de reengenharia e implantação da 

tecnologia móvel nos fluxos de trabalho. 

 

A pesquisa revela que mais de 39% das companhias não investiram em reengenharia no ano 

passado e que destas companhias, aproximadamente, 72% não têm avaliado seus processos 

pelo menos há dois anos. Com clientes exigindo serviços de entrega no mesmo dia, os 

gerentes de transportes e logística têm identificado a eficiência operacional como a área que 

mais precisa de melhorias este ano e, 44% das companhias acreditam que rever os fluxos de 

trabalhos atuais e tecnologias (reengenharia de processos) é o meio mais efetivo para alcançar 

seus objetivos. 

 

A chave para melhorar as operações é a implantação de dispositivos móveis, baseados em 

tecnologia de localização, onde os gestores acreditam alcançar economia de mais de 282 mil 

dólares nos próximos 12 meses. No entanto, quase 23% das empresas pesquisadas que ainda 

não adotaram a tecnologia de localização, citam uma série de barreiras, como custo e 

incapacidade de avaliar o retorno deste investimento, o que impede aos gerentes capitalizarem 

os benefícios. 

 

''Implantar a tecnologia móvel para coletas e entregas tem sido vista como a maneira de 

melhorar a eficiência e reduzir custos, e estes resultados provam enfaticamente estes pontos. 

Simplesmente, ignorar mudanças de processos não é a melhor opção'', ressalta Jeff Sibio, 

diretor da Intermec para a Indústria de Transportes e Logística. 

 

Automatização de processos 

 

Neste estudo, 60% dos gerentes veem a comunicação móvel de banda larga - 4G e LTE - 

como o futuro e o maior responsável pelo ROI, em 60%; seguido de veículos de telemática 

integrados, 44%; e RFID, 38%. 

 

Mas, aqueles que não têm implantado novas tecnologias por meio de processos de 

reengenharia continuam a ser significativos. Daqueles que não tem processos automatizados, 

aproximadamente 40% citam a falta de necessidade e 33% atribuem os custos como a razão-

chave por não fazê-lo. 

 

Consequentemente, a pesquisa acha que 60% das empresas ainda usam sistemas baseados 

em papel para completar as tarefas associadas com coletas e entregas e, 9% têm planos para 

implantar papel de alguma forma nos próximos 12 meses. 

 

Exigindo maior precisão 

 

Quando perguntados sobre a classificação das demandas recebidas de seus clientes, 77% dos 

gerentes dizem que a precisão dos serviços é o ponto de maior pressão. 

 

Aproximadamente 24% das empresas acrescentam que a melhoria da acessibilidade de dados 

em sistemas de back-office é a área que mais precisa de melhoria, seguido por um aumento 

da quantidade de detalhes, 23%; e maior precisão, 22%. 

 

''A partir desta pesquisa, podemos ver que implantar tecnologia não é apenas uma iniciativa 

de redução de custos, mas é cada vez mais essencial para preservar os altos níveis de serviços 

e manter os clientes satisfeitos. Uma validação adicional que estamos recebendo é que os 

clientes têm perfis diferentes e muitas empresas de transporte estão se esforçando para 
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atender às crescentes necessidades destes novos tomadores de decisão. Muitas empresas 

necessitam uma revisão completa de seus processos para que possam encontrar rapidamente 

uma solução que irá elevar suas operações para um nível de maior competitividade'', avalia 

Sibio. 

 

Sobre a pesquisa 

 

A pesquisa escutou 375 gerentes de transporte e logística de organizações com mais de 500 

funcionários no Reino Unido, França, Alemanha, EUA, Austrália e Nova Zelândia. A pesquisa foi 

encomendada pela Intermec e realizada pela empresa de pesquisa Vanson Bourne em abril de 

2013. 

 

Sobre a Intermec 

 

Com 45 anos de história e presente há 18 anos no Brasil, a Intermec também tem operações 

em outros 70 países nos cinco continentes. A empresa é especializada em desenvolver 

soluções de transmissão de dados entre a cadeia de suprimentos, integrando ferramentas que 

contribuem para os melhores resultados. Praticando o conceito de one stop shop, atende a 

verticais como indústria, bens de consumo, serviços em campo, varejo, transporte e logística. 

Pioneira em tecnologias como RFID (etiquetas, tags, leitores e antenas), coletores de dados 

robustos, sistemas de coleta de dados, soluções de voz para aumentar o desempenho dos 

negócios, impressoras de código de barras e software e aplicações, a Intermec oferece 

produtos e serviços de qualidade para seus clientes.  

 

Fonte: Guia da Embalagem [Portal]. Disponível em: 

<http://www.guiadaembalagem.com.br/noticia_6044-

pesquisa_da_intermec_revela_que_tecnologia_movel_permite_economia_nas_areas

_de_transporte_e_logistica.htm>. Acesso em: 12 set. 2013. 
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