
Seguindo as tendências da área, falamos em Outubro sobre os aplicativos que 
já fazem parte do dia a dia de algumas transportadoras e embarcadores. O principal 
deles é o TruckPad e aqui mostramos, na íntegra, a entrevista com o CEO da 
empresa, Carlos Mira: 

Como funciona o app? De que maneira e por quem pode ser acessado? 
O TruckPad conecta o caminhoneiro à carga e ainda é totalmente gratuito, ou seja, 
tanto o caminhoneiro que está à procura de carga, quanto a empresa que está 
procurando por um caminhoneiro para transportar seus produtos - não pagam nada 
para baixar o aplicativo e usar a plataforma. Para o caminhoneiro, basta incluir seus 
dados - tipo de caminhão e carroceria - e dizer para quais regiões costuma viajar. Ao 
finalizar o cadastro, o motorista já começa a receber as ofertas de carga próximas de 
sua atual localização, ainda pode escolher a de seu interesse e negociar diretamente 
com a empresa ofertante. Já as empresas podem entrar no site do TruckPad 
(www.truckpad.com.br), colocar a origem e destino, o tipo da carga e as características 
do caminhão que precisa.  Os caminhoneiros serão notificados imediatamente pelo 
sistema e a empresa visualiza, em um mapa, os mais próximos do local de coleta.  A 
empresa tem acesso a ficha do motorista e a negociação é feita diretamente com o 
caminhoneiro por telefone, ou por meio de um chat. 

Quais as funcionalidades dele? 
O TruckPad é o primeiro aplicativo desenvolvido para caminhoneiros e empresas de 
transporte, disponibilizando em smartphones um marketplace em que cargas são 
oferecidas e caminhoneiros escolhem os fretes de interesse. O aplicativo funciona 
desde setembro de 2013, e, atualmente, a plataforma tem mais de 500 mil 
caminhoneiros em sua base de dados e mais de 200 mil instalações do aplicativo que 
compilam informações sobre o comportamento e localização do caminhoneiro. Além 
disso, O TruckPad registra mais de 100 mil ofertas de fretes por mês e R$ 300 milhões 
em frete foram lançados na plataforma em julho/2015. 

Como ele aumenta a produtividade no transporte? 
O mercado de transportes tem sofrido com mais uma crise e nas crises surgem novas 
oportunidades. O TruckPad surge no momento em que empresas procuram por 
serviços mais práticos e eficazes. A nossa plataforma traz economia de tempo e 
melhoria na performance operacional do setor de logística. Há empresas relatando 
uma redução no custo do transporte de até 20% por conta da utilização de nossa 
plataforma. Por outro lado, caminhoneiros testemunham um aumento de até 50% em 
seu faturamento. Estamos retirando rupturas desnecessárias que foram inseridas 
nesta dinâmica ao longo do tempo.    

Ele se conecta a softwares como TMS? 
O TruckPad pode se conectar com TMS através de API’s customizadas com cada 
empresa. 

 Quais são os diferenciais da solução de vocês? 
Existe um amplo mercado, com cerca de 1 milhão de usuários potenciais, ou seja, 
caminhoneiros autônomos, que faturam juntos cerca de R$ 40 bilhões por ano, em um 
mercado total de R$ 70 bilhões. Um nicho bastante específico, contudo, muito pouco 
assistido por tecnologias de comunicação. Antes do TruckPad, o caminhoneiro ficava 
em postos de gasolina ou em terminais de cargas procurando algum frete para 
transportar. Essa espera pode demorar dias até ele encontrar uma carga para o 
destino que ele quer (estima-se que mais de 40% dos caminhoneiros rodam vazios, 
pois não conseguem encontrar cargas para voltar de onde partiram). Já as empresas, 
vão a estes lugares e anunciam, literalmente aos berros, o destino e o valor para se 
transportar a carga. Com o aplicativo, esta conexão é feita em segundos, de maneira 
extremamente cômoda, rápida e precisa. 

http://www.truckpad.com.br/

