
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 
Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 
camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 
mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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MAN Truck & Bus participa em startup de logística 
FR8 Revolution Inc. 
 
A ligar o mundo dos transportes. 
 

Munique, 30 de Maio de 2016 — a MAN Truck & Bus AG investe 
até $8.5 milhões na empresa norte-americana FR8 Revolution Inc. 
(“Fr-eight”). A startup sedeada em Silicon Valley nos EUA 
desenvolveu um extensor “sistema operativo” para uma 
indústria de transportes conectada, que será lançado no 
Segundo trimestre de 2016. A plataforma IT irá providenciar a 
frotistas, transportadores e motoristas de camiões uma 
plataforma uniforme e transparente para planeamento de 
transportes com base em dados enviados em tempo real.   

 

Ao observar os processos existentes, torna-se bastante claro que existe 
muita procura. Hoje em dia, cerca de 12,000 frotistas nos EUA servem de 
intermediários entre carregadores e transportadores, informando-os das 
capacidades de carga por telefone, e-mail e fax. Este sistema está altamente 
fragmentado e por isso é muito ineficiente; é difícil comparar preços e os 
custos desta mediação são elevados. O sistema FR8 tem como objectivo 
apoiar todas as partes envolvidas no processo neste ecossistema, elevar o 
potencial existente, e torna-lo significativamente mais eficiente. 

A MAN Truck & Bus vai participar activamente na construção da 
transformação digital da indústria, ganhar experiência e transferir modelos 
de negócio para a Europa. O sistema será lançado em conjunto com vários 
parceiros nos EUA: grupos de comerciantes, gestores de frota, frotistas e 
transportadores. 

“A indústria da logística não está a trabalhar tão eficientemente como podia. 
Todas as partes envolvidas ainda têm acesso limitado a dados em tempo 
real. Onde estão os camiões num determinado momento? Têm capacidade 
de carga? Quais são os preços actuais? Qual é o período de condução 
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actual do motorista? Até agora, cerca de 35% do volume de carga não é 
utilizado de todo, ou não é utilizado de forma eficiente, o que não é bom a 
nível económico nem ambiental. Ao colaborar com a FR8, podemos abrir 
novas possibilidades para alterar o sistema na Europa”, afirma Joachim 
Drees, Director Executivo da MAN SE e MAN Truck & Bus AG. 

Também na Europa, transportadores, despachantes e motoristas de 
camiões sentem a falta de informação suficiente nos processos logísticos 
que utilizam uma variedade de diferentes sistemas informaticos. O “sistema 
operativo” desenvolvido pela FR8 foi pensado como uma plataforma 
multimarca. Isto dá a oportunidade de integrar aplicações para todos os 
grupos alvo. Os frotistas, por exemplo, podem ver as taxas de carga actuais, 
localizar a posição do camião e gerir facturas. 

Os transportadores podem, por exemplo, ver os planos de carga de todos 
os camiões apenas num ecrã; além disso, podem inserir capacidades de 
carga na troca de carga electrónica ou gerir os tempos dos motoristas ao 
volante e períodos de descanso. 

Os motoristas estão ligados online aos frotistas, e podem ver o plano da rota 
e alterá-lo se necessário, e também recebem informação relativa à data da 
próxima visita à oficina. 

“A digitalização está a alterar profundamente o mundo dos transportes. Os 
serviços interligados ajudam os nossos clientes a ser mais produtivos e 
competitivos, e ao mesmo tempo abrem áreas de negócio completamente 
novas. Vamos passar cada vez mais de um fabricante de camiões para um 
fornecedor de soluções de transporte inteligentes. A nossa parceria com a 
FR8 vai aproximar-nos um pouco mais desse objectivo. Gostaríamos de 
passar a nossa experiência e ideias para a Europa e também para outras 
marcas”, refere Andreas Renschler, membro do Conselho Directivo da 
Volkswagen AG e Director Executivo da Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

A Volkswagen Truck & Bus está na vanguarda na Europa, com mais de 
200,000 camiões interligados da MAN e da Scania. A parti de 2017, cada 
novo camião produzido estará online. Por este motivo, a Volkswagen Truck 
& Bus anunciou que irá fazer um investimento de milhões nas tecnologias 
digitais. 

Actualmente, mais de 300 colaboradores da MAN e da Scania já trabalham 
na inovação digital. 

 

Website: www.fr8.guru 


