
Estudo de C
aso

Colaboração e Tecnologia Ajudam a V3 Transportation 
a Monetizar a Capacidade Não Utilizada

Omnitracs
Sylectus

www.omnitracs.com

A economia do compartilhamento evoluiu, de suas origens iniciais aninhada em uma comunidade, para uma enorme escala 
global em que agora podemos compartilhar casas, carros, bicicletas, bolsas de grife, barcos e outros ativos diretamente uns 
com os outros — tudo coordenado via Internet. O compartilhamento de ativos é mais barato e fácil do que antes, o que o 
torna possível em uma escala maior. Isso também ocorre no transporte comercial. Ao longo dos últimos anos, a economia do 
compartilhamento tem crescido muito neste setor e tem causado disrupção em modelos de negócios tradicionais, estimulando 
o rápido crescimento de frotas permitindo que elas aproveitem a capacidade disponível, expandam as operações sem 
investimentos significativos e trabalhem de forma colaborativa. 

Vinte e oito por cento do reboques de caminhões rodam vazios, o que gera a pergunta: qual é o custo de caminhões vazios 
para a sua empresa? Embora esse potencial inutilizado represente um tremendo excesso de capacidade, também é o núcleo 
da economia do compartilhamento. Em vez de deixar isso afetar negativamente seus resultados, que tal adotar uma tecnologia 
que permitisse que você adaptasse à demanda dos clientes em tempo real e monetizasse essa capacidade disponível? A V3 
Transportation, cliente da Omnitracs, fez exatamente isso. E desde o início de seu negócio, a V3 Transportation aproveitou 
o TMS (sistema de gerenciamento de transporte) com base em SaaS exclusivo da Omnitracs e da Alliance Network de frotas 
semelhantes para resolver seus desafios de capacidade e demanda, agregando simultaneamente valor estratégico.

Fundada em 2013 por dois veteranos do setor de transporte por caminhão, Robert Poulos e John Sliter, a V3 Transportation 
é uma transportadora expressa com mais de 85 caminhões em sua frota especializada em entregas diretas de emergência no 
mesmo dia em sete mercados verticais do setor. Os fundadores da empresa escolheram o TMS da Omnitracs Sylectus com 
base na reputação e confiabilidade da marca de tecnologia superior, preço acessível e expansibilidade. A V3 Transportation 
reconheceu o poder da tecnologia imediatamente e até inseriu a Omnitracs no plano de negócios. Desde o primeiro dia, a 
V3 Transportation conseguiu entrar no mercado de forma agressiva e a empresa cresceu rapidamente de maneira econômica 
estabelecendo parcerias com outras transportadoras e otimizando com eficiência suas operações de back-office.

“Com suporte a três funções críticas — agenciamento de 
carga, expedição e operações de back-office — em uma 

solução, a Alliance Pro gerou valor muito além do que 
qualquer outra solução de TMS poderia. 

– Robert Poulos, CEO 

V3 Transportation
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O TMS da Omnitracs Sylectus é o mecanismo que impulsiona todas as operações da V3 Transportation — 
agenciamento de carga, expedição e operações de back-office — e há vários recursos atrativos que levaram à 
sua seleção pela transportadora. O poder da tecnologia, que é um sistema com base na nuvem, proporciona à 
gerência a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora. O TMS da Omnitracs Sylectus também 
cria um fluxo de trabalho otimizado para a equipe de gerenciamento que garante o acompanhamento preciso 
dos ativos, comunicação simples com motoristas e atendimento excepcional ao cliente. Desde que ingressou na 
Rede Omnitracs Sylectus, a V3 Transportation conseguiu trabalhar com mais de 200 transportadoras parceiras, 
avaliar a capacidade em sua própria rede de operadores proprietários ou em outras frotas parceiras e conquistar 
e concluir embarques que não conseguiria fora da Rede Omnitracs Sylectus.

“O TMS e a Rede Omnitracs Sylectus permitiram que a V3 
Transportation atuasse como uma grande transportadora com uma 

plataforma para crescer ainda mais.” 
– Robert Poulos, CEO 

V3 Transportation

Um dos benefícios mais impressionantes de usar o TMS da Omnitracs Sylectus foi a capacidade de a V3 
Transportation aceitar quase todas as solicitações concorrer de forma eficaz com frotas expressas maiores 
de marca comercial. Trabalhando junto com parceiros no sistema da Omnitracs, a V3 Transportation 
tem conseguido lidar com as atividades de seus próprios clientes, além de atender às necessidades de 
transportadoras parceiras quando possível. Quando chega um trabalho, o TMS da Omnitracs Sylectus 
permite que a transportadora pesquise sua própria capacidade e recursos e, em segundos, identifique em um 
determinado mercado geográfico sua capacidade disponível em caminhões para que o embarque aconteça. 

Como uma transportadora expressa, a cadeia de custódia é extremamente importante para os clientes da V3 
Transportation. Seus clientes esperam um alto nível de visibilidade para rastrear cargas e o TMS da Omnitracs 
Sylectus permite isso com facilidade. Trabalhar com transportadoras parceiras que também estão no sistema 
Omnitracs permite o acompanhamento por satélite em uma plataforma operacional comum e elimina pontos 
cegos. Da mesma forma, os motoristas das transportadoras também estão satisfeitos com a tecnologia, que 
consideram fácil e eficiente. Tudo é automatizado, com todas as comunicações passando pelo sistema e para 
a cabine do caminhão, mantendo os motoristas fora do telefone para verificações e condução na estrada.

Com a capacidade de atuar como uma transportadora maior com o TMS da Omnitracs Sylectus, a V3 
Transportation se habilitou para aceitar negócios, crescer e atingir suas metas de vendas e operacionais nos 
últimos três anos. Em 2015, a transportadora teve um crescimento de 63% ano a ano e um aumento de 46% 
em sua base de clientes. Em apenas três anos, a receita da empresa cresceu para US$ 12 milhões.

A V3 Transportation solidificou sua participação no cenário de transporte expresso e, graças ao seu excelente 
desempenho, conquistou reconhecimento dos clientes para ser uma transportadora “Top of Mind”. Pronta e 
animada para ainda mais crescimento, a V3 Transportation é uma das muitas frotas progressivas e inovadoras 
que fazem parte do novo ecossistema de transporte. 
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Gerenciamento de Transporte Poderoso na Nuvem
O TMS (sistema de gerenciamento de transporte) Sylectus da Omnitracs é robusto, inovador e expansível 
— entregue em um modelo SaaS da Web que corta custos e tempos de implementação.

O TMS da Sylectus automatiza tarefas manuais para que as frotas possam se concentrar em clientes e 
lucros, com:

• Operações Automatizadas — Otimize processos, incluindo expedição, folha de pagamento, 
faturamento e muito mais. 

• Integração Flexível — Integra-se facilmente a plataformas tecnológicas existentes, incluindo sistemas 
de telemática e financeiros. O TMS da Omnitracs não é uma ilha, é uma ponte. 

• Gerenciamento de Dados Robusto + Relatórios — Torne o gerenciamento e relatórios de dados mais 
simples e eficientes. Um ponto de entrada de dados preenche e compartilha documentos críticos, 
incluindo ordens de expedição, folhas de pagamento, faturas e relatórios financeiros. Diga adeus à 
papelada maçante. 

• Capacidade de Ter as Informações — Gerenciamento de Viagens e notificações de eventos em 
tempo real Cálculos automáticos de ETA (horário estimado de chegada) mantêm frotas informadas de 
maneira proativa. 

• Atendimento ao Cliente Aprimorado — Atualizações de viagens vão diretamente para seus clientes via 
e-mails automáticos, eliminando o excesso de ligações telefônicas. 

• Segurança — Proteja seus dados e gerencie com segurança seus relacionamentos com parceiros. 

• Expedição Integrada — Importe ou crie rotas para atribuí-las a veículos. Gerencie faturamento, faturas 
e acertos com motoristas com uma interface intuitiva. 

• Expansibilidade — O crescimento no setor de transporte gera novos desafios. O TMS da Omnitracs foi 
desenvolvido para se expandir com você.
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Saiba como é possível utilizar nossos  
aplicativos, plataformas e serviços para  
reduzir custos, aumentar a rentabilidade  
e manter-se competitivo. 
Acesse www.omnitracs.com e deixe-nos mostrar 
como você pode economizar tempo e dinheiro.
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Sobre a Omnitracs, LLC
A Omnitracs, LCC é uma empresa pioneira global em soluções de gerenciamento de frotas, roteirização e análise 
preditiva para frotas privadas e de aluguel. Os quase 1.000 funcionários da Omnitracs desenvolvem soluções de 
software como serviço para ajudar mais de 50.000 clientes de frotas privadas e de aluguel a gerenciar cerca de 
1,5 milhão de ativos em mais de 70 países. A empresa foi pioneira no uso de telemática veicular comercial há 25 
anos e hoje atua como uma potência em tecnologias inovadoras e intuitivas.  A Omnitracs transforma o setor de 
transporte por meio de tecnologia e ideias, com as melhores soluções da categoria para serviços de conformidade, 
segurança, produtividade, telemática e acompanhamento, TMSs (sistemas de gerenciamento de transporte), 
planejamento e entrega, dados e análises e profissionais.


