
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega 

mais de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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Pequena caixa, grande potencial: os novos 

veículos MAN vêm equipados de série com a RIO 

Box  

 Novos camiões MAN Euro 6 equipados de série com a 

RIO Box. 

 Todos os camiões MAN serão entregues aos clientes com 

a instalação preliminar para os serviços RIO de série. 

A RIO Box faz agora parte do equipamento de série de todos os 

novos camiões MAN Euro 6 na Europa. Ao assegurar este 

equipamento, a MAN está a construir as bases para uma futura 

infraestrutura cujos serviços podem ligar todo o sector de 

transportes e logística. Ao utilizar a tecnologia com base em 

cloud RIO os clientes vão poder em breve aceder centralmente 

a diversas informações de frota e a inúmeros serviços no sector 

de transportes e logística. A RIO Box será a interface entre o 

veículo e a plataforma. 

 

“Equipar os camiões MAN com a RIO Box é um importante primeiro passo 

para nos aproximarmos da nossa visão de uma cadeia de transportes e 

logística totalmente ligada em rede. Ao mesmo tempo, isto serve de base 

para que os clientes possam ter acesso a serviços digitais de grande valor. 

Ao assumir este papel pioneiro no sector, estamos a definir activamente a 

logística do futuro em função dos interesses dos nossos clientes”, indicou 

Joachim Drees, Director Executivo da MAN Truck & Bus AG. 

A RIO Box é compatível com todos os sistemas e fabricantes. Foi criada 

especificamente para que possa ser utilizada em frotas mistas, dando 

assim às empresas logísticas de tamanho pequeno e médio a 

oportunidade de fazerem parte da Logística 4.0. A instalação da RIO Box 

em veículos com interface FMS também será possível no futuro. Os 

actuais utilizadores do sistema MAN TeleMatics® podem optar por 

transferir todos os seus dados para o RIO com total segurança. 
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“Com o RIO os clientes da MAN serão líderes digitais no sector dos 

transportes e logística. No futuro utilizaremos o RIO para fornecer não só 

os nossos próprios serviços, mas também serviços OEM e de parceiros. 

Temos grandes planos a concretizar!”, afirmou Markus Lipinsky, Director 

Executivo do RIO. Os actuais parceiros da plataforma, bem como 

fornecedores de serviços líder, são as start-ups LoadFox, Evertracker e 

Synfioo. O número de prováveis accionistas é grande. 

Foram aplicados rigorosos critérios de privacidade e segurança no 

desenvolvimento da RIO Box. Os clientes podem decidir individualmente 

se querem partilhar dados com o RIO e beneficiar das soluções digitais da 

plataforma. Um servidor de segurança certificado segundo as normas 

europeias e com base na Alemanha transmite a informação encriptada 

pela Box antes de a disponibilizar ao cliente através da plataforma. Assim 

é depois possível aceder a funcionalidades adicionais, que incluem a 

análise de dados do veículo, como por exemplo rotações do motor, 

velocidade, nível de combustível ou utilização do travão pelo motorista. O 

número de serviços oferecidos pelo RIO irá aumentar continuamente, 

tendo em conta as necessidades dos clientes, e os serviços 

disponibilizados serão constantemente melhorados e actualizados 

automaticamente. 

 

Sobre o RIO:  

Desde 2017, o Grupo Volkswagen Truck & Bus oferece uma solução baseada em 

cloud para todo o sector dos transportes, sob a forma da sua nova marca digital 

RIO. O RIO reúne serviços digitais para todo o ecossistema de transportes e 

logística. Isto significa que, pela primeira vez, todos os intervenientes na cadeia de 

abastecimento estarão ligados em rede através de um sistema de informação e 

aplicação com funcionalidades preditivas. Num passado recente, a utilização de 

informação transparente no sector dos transportes era muitas vezes impossível, 

porque os intervenientes no sector utilizavam sistemas de software isolados. Pela 

primeira vez, o RIO oferece uma solução partilhada e que pode ser utilizada 

independentemente da marca do veículo ou sistema de telemática. Sistemas 

isolados já existentes podem ser integrados no RIO. 
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Contactos de imprensa RIO:     

Greta Langgärtner       

Marketing Manager  

Tel: +49 151 41482790   

E-mail: Greta.Langgaertner@rio.cloud    

www.rio.cloud   

 

 

Legendas: 

P_Truck_IOD_MAN_TG-Baureihe_RIO-Box-01.jpg: 

Logística em rede a postos: todos os novos camiões MAN Euro 6 na 

Europa são entregues de fábrica com a RIO Box incluída como 

equipamento de série.  

 

P_Truck_IOD_MAN_TG-Baureihe_RIO-Box-02.jpg: 

Logística em rede a postos de fábrica: os novos camiões MAN Euro 6 

incluem a RIO Box como equipamento de série. 

 

 


