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Sensores apoiam operação de frotas e centros de distribuição 

  
A dificuldade de investigar as causas de um acidente em um dos barcos da Sapura – que tem 
uma frota de seis embarcações contratadas por empresas petrolíferas para o lançamento de 
dutos flexíveis em plataformas marítimas de óleo e gás -, acendeu um sinal de alerta na 
empresa há alguns anos. A falha em qualquer equipamento nos barcos é custosa, pois 
interrompe as operações e contratos em alto mar. Para descobrir o porquê da quebra de um 
de seus equipamentos principais, os funcionários tiveram que recolher dados em inúmeras 
planilhas sobre o desempenho das máquinas envolvidas. 
 
A solução foi adotar o Splunk, um software no conceito de internet das coisas (IoT, na sigla 
em inglês) que captura os dados analógicos, digitaliza e organiza as informações. Permite, 
por exemplo, correlacionar a angulação precisa dos cabos para que não prejudique o 
maquinário e opções de correção. “Tudo isso vai para um dashboard com gráficos para a 
visualização das operações, relacionando dados como o aquecimento dos motores e a 
velocidade, apontando ações necessárias e o período exato da manutenção preventiva”, 
explica Ricardo Bicudo, chief technology officer da Sapura. 
  
Um sistema de aprendizado de máquina a partir de dados como temperatura do motor, 
pressão e correntes marítimas criou um algoritmo que prediz falhas, permitindo conhecer os 
eventos que causam maior desgaste do maquinário, comunicar aos fornecedores para o envio 
de peritos e até pedidos de extensão da garantia, aponta Rodrigo Bocchi, chief executive 
officer da Econocom, que implantou o software na Sapura. Um dos projetos futuros será a 
adoção de um sistema de realidade virtual para que os técnicos possam monitorar 
informações com a leitura de QR Codes dos equipamentos por meio de um joystick e um 
tablet para a entrada de dados. 
  
A IoT também mudou a rotina de motoristas de caminhão que usam aplicativos como o 
TruckPad e CargoX para se conectar diretamente com os embarcadores, eliminando os 
intermediários e transmitindo dados sobre rotas e desempenho. O TruckPad conecta 400 mil 
caminhoneiros que recebem ofertas de embarcadores de acordo com a rota e carga. Sem 
agenciadores, ele pode aumentar seus ganhos em até 50%, afirma Carlos Mira, chief 
executive officer e fundador da TruckPad. 
 

O caminhoneiro baixa o app, faz um cadastro, envia fotos de alguns documentos para a 
criação do registro e começa a receber opções de fretes, cujo pagamento é feito diretamente 
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a ele pela transportadora que o contratou. Com o sistema, o tempo necessário para achar um 
caminhoneiro ficou mais curto, além de acompanhar o veículo pelo mapa do aplicativo 
informando os clientes onde estão as mercadorias em trânsito. 
  
Com 350 mil caminhões conectados atendendo 8 mil empresas, o CargoX conecta 
caminhoneiros e monitora outras variáveis para aperfeiçoar as viagens.Por meio de sensores 
localiza os motoristas, registra a velocidade e força de aceleração aplicada no caminhão, 
buracos, tempo que passa viajando carregado e descarregado, além do preço de frete e 
mercadorias transportadas. 
  
Todas as ações tomadas pelo motorista são capturadas e enviadas para um sistema de 
nuvem, processadas e consolidadas para melhorar as viagens. “Baseado nas informações do 
motorista, rotas já realizadas, posição atual e futura, tipo de caminhão, clientes e mercadorias 
já transportadas, o sistema faz recomendações de conexão entre caminhoneiros e fretes”, 
explica Federico Veja, fundador da CargoX. O embarcador - cliente que precisa enviar a 
mercadoria - tem acesso ao sistema a partir de um portal onde pode solicitar novos fretes e 
acompanhar o status e a posição do motorista. 
  
Além do apoio às frotas, sensores de IoT garantem a segurança e o gerenciamento de 
espaços de armazenamento de mercadorias. Em fase final de construção, a Dafiti inaugura 
no primeiro semestre de 2020 um centro de distribuição com 300 robôs em Extrema (MG). 
Essas máquinas vão gerenciar o inventário que hoje é manual e fazer o “picking” de produtos. 
  
Além de reduzir o tempo de escolha das mercadorias, o sistema libera os funcionários de 
tarefas mecânicas e repetitivas. Prevemos que o tempo do processo de um pedido seja 
reduzido de 24 horas para uma média de duas, com impacto direto na rapidez do recebimento 
dos produtos”, afirma Alexandre Faria, diretor de operações da Dafiti. 
  
A plataforma será conectada à loja virtual consolidando informações referentes aos pedidos 
para visualizar o ciclo de compra nas diferentes etapas do processo. “Também estamos 
desenvolvendo um algoritmo que definirá o melhor local para estocagem dos itens de forma 
a maximizar a capacidade de expedição dos produtos”, afirma Faria. 

 

 

 

 


