
O Caso TruckPad e a relevância da economia 
colaborativa para logística.
TruckPad: A plataforma que conecta o caminhoneiro à carga.
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Sócio-Diretor Lunica Consultoria
Conselheiro TruckPad



Fonte: Apresentação Rogério Oliveira, ex-CEO IBM, no Evento Frotas Conectadas 2016.

! Citati FCs



2

Elos típicos da cadeia de transporte de carga no país: 

EMBARCADOR
OPERADOR 
LOGÍSTICO

TRANSPORTA
DORAS

AGÊNCIA DE 
CARGAS (%)

CAMINHONEIRO 
AUTÔNOMO 

(TAC)



Como mudar essa realidade? 

Foto. Terminal de Cargas Fernão 
Dias, 2013
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TESTE ALFA (2ª Sem. 2013)

Teste realizado com 30 caminhoneiros (de distintos perfis) 
usando app + Tablets por 40 dias

Entendendo a fundo o dia a dia do caminhoneiro e testando soluções 
na sua realidade…
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E a cadeia para contratação de frete……

PROPOSTA 
DE VALOR

CLIENTES
E CANAIS

CUSTOS E 
RECEITAS

PROPOSTA

Caminhoneiro perde muito
TEMPO, COMBUSTÍVEL e 

DINHEIRO em busca da próxima 
carga

CADEIA COMPLEXA e 
FRAGMENTADA somada a 

PROCESSO INEFICIENTE na 
contratação do frete

CAMINHONEIRO



Market Places… 

Após romper a inércia inicial um grande desafio é balancear o crescimento 
de oferta e demanda aproveitando os efeitos de rede positivos.

…funcionam bem em situações de fragmentação ou existência de dificuldades
(confiar/precificar) para algum dos lados do marketplace
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… para desenhar soluções de valor para os usuários. 

Conectar caminhoneiros autônomos à próxima carga
(Algoritmo e inteligência para otimizar o processo)
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CLIENTES
E CANAIS

CUSTOS E 
RECEITAS

OPORTUNI-
DADE

PROPOSTA

CONTRATANTE CAMINHONEIRO AUTÔNOMO

Gerenciamento de ofertas via 
plataforma web (truckpad.com.br)

Demanda da carga via 
aplicativo mobile 

… para desenhar soluções de valor para os usuários. 



9

Mais do que desintermediar, a plataforma permite otimizar 
e gerar eficiência em toda cadeia: 

EMBARCADOR
OPERADOR 
LOGÍSTICO

TRANSPORTADORAS
AGÊNCIA DE 
CARGAS (%)

CAMINHONEIRO 
AUTÔNOMO (TAC)
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Se inserindo continuadamente na rotina dos caminhoneiros....
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Interesse espontâneo da Mídia:



Premiações, parceiros e investidores relevantes....

12

!



História até os 500 mil downloads: 
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Suporte inicial para fomentar debate:

+ 700.000
Instalações do APP na GooglePlay

Cerca de 8.000 contratantes 
cadastrados e usando a plataforma.

Cerca de 50.000 MAU – Usuários 
(Caminhoneiros) únicos mensais.



Equipe do TruckPad – 2º semestre de 2017:
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Tecnologia desde o início preparada para escalabilidade….

Hoje permite….
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Acesso 
diferenciado à 
comunidade de 
caminhoneiros:



Informações em tempo real e acesso diferenciado à 
comunidade

Visualize graficamente as 
informações mais relevantes para 

seu negócio.

Insights à partir de dados dos 
caminhoneiros que utilizam a 

plataforma.

Receba feedbacks dos seus 
produtos/serviços e qualifique lead 
conversando diretamente com seu 

público-alvo.
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Parceiros com quem o TruckPad está trabalhando:
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Otimizar o negócio dos autônomos melhora o transporte e a logística 
do país como um todo....

O TruckPad é a maior comunidade de caminhoneiros digitais do país 
e o parceiro ideal para todos que desejem dialogar e repensar sua 

atuação junto a esse mercado.

Passa a ser oportunidade para todos que atuam na cadeia de transportes e logística 
repensarem seus modelos de negócios, como lidam com esse stakeholder (caminhoneiros 
autônomos), suas necessidades (ou não) de ter que tipo de ativos (frotas, etc) e 
competências.
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É um mercado grande demais para ser 
ignorado…como por vezes tem sido….

1 
Mi+

85
R$ bilhões

TACs existem no Brasil, 
representando o mercado 
principal do TruckPad

Em valor movimentado pelos 
TACs no Brasil
(cerca de 55% do mercado de 
frete no país)
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Outras ilustrações de ineficiências no segmento.....

30  - 40% de viagens vazias!
O Brasil é o 5º país com maior número de 

viagens vazias da América Latina

A idade média da frota autônoma é o dobro 
das empresas

Autônomos (20 anos)
Empresas (9 anos)

A distancia percorrida por ano também é 
elevada, sem rotas pré-definidas

Cada caminhão percorre cerca de 
56.000 km por ano



Custos logísticos são 11,5% do PIB e representam 8,7% da 

receita líquida médias das empresas.  (Panorama Ilos 2014)

Custos logísticos consomem 11,19% da receita das 120 

empresas pesquisadas (17% do PIB nacional) e 

48,6% dos consultadas consideram muito alta a influência 

específica dos transportes na formação do preço final de 

seus produtos. (Custos Logísticos no Brasil, FDC 2014)

Rodovias nacionais precisam de R$ 293,8 bilhões em 

investimentos para diminuir os gargalos existentes. 

(Plano CNT de Transportes e Logística 2014)

Adicionalmente, 85,6% consideram ter alto nível de dependência de 

rodovias na sua logística e o transporte de longa distância é, com 

44%, o fator individual mais representativo na estrutura de custo 

logístico das companhias. (Custos Logísticos no Brasil, FDC 2014)





!O TruckPad se tornou o maior intermediador de 
frete do Brasil sem ter caminhões! 



Propriedade
(ativo, custo fixo)

Acesso 
(serviço, custo 

variável) !



Outros concorrentes competem atualmente com TruckPad no país: 
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! O sucesso do TruckPad gerou inúmeros copy cats locais com destaque principalmente 
para FreteBras (um ex-Agente de Cargas Offline), Sontra e Quero Frete. Estes 3 
players com mais de 100.000 downloads na loja Google Play. Além de vários outras 
iniciativas (como Brasil Frete, Rede Frete Fácil, Polifrete, RodoRastro, Zumm - alguns já 
inativos).

Fontes: Diversas noticias e sites das empresas, Crunchbase, sistematização Lunica.

! Pioneira no país o TruckPad, foi fundada em 2013, teve diferentes premiações e 
programas de aceleração (Abril Plug&Play / Startup Autobahn – 2016). 

! Recebeu mais de uma rodada de investimentos da Movile/Naspers. Valores não 
divulgados.

! Segue líder de mercado em quantidade de caminhoneiros na base (superou 700 mil 
downloads na Google Play esse ano).

! A Sontra Cargo conta com suporte de VCs e . Em seu último aporte divulgado (janeiro 
de 2015), a startup levantou USD 2 milhões em Series A liderados pelo grupo 
americano Valor Capital Group. 

! Em 2016 os empreendedores da Sontra formaram a CargoX (anunciou um aporte no 
valor de USD 10 milhões em Series B liderado pelo Goldman Sachs, totalizando USD 15 
milhões levantados). Em Nov/17 anunciou captação de USD 20 milhões (Series C).

! Trata-se de uma iniciativa de ampliar a oferta e SLAs aos clientes (atuando como uma 
transportadora de fato), e assumindo riscos maiores. Os resultados deste movimento 
parecem promissores mas ainda são incertos.



Considerando o investimento global, ao menos cinco startups estão 
avançando rapidamente, considerando os aportes altos e recentes.
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Fonte: Mapeamento e análise Lunica, a partir de pesquisa em fontes diversas.

! A Transfix é uma startup de Nova York que já levantou um total de USD 78,5 milhões. Na última 
rodada de investimentos (a quarta na história da startup) anunciada em julho/2017 foram 
levantados USD 42 milhões, um valor que cresceu a cada rodada (USD 2,5 milhões em 2014, 
USD 12 milhões em 2015 e USD 22 milhões em 2016).

! A Convoy é uma startup de Seattle que já levantou um total de USD 80,5 milhões. Na última 
rodada de investimentos (a terceira na história da startup) anunciada em julho/2017 foram 
levantados USD 62 milhões, um valor que cresceu a cada rodada (USD 2,5 milhões em 2015 e 
USD 16 milhões em 2016).

Logo da Huochebang

Logo da Yunmanman

! A Trucker Path é uma startup de Mountain View, no Vale do Silício, que conecta o caminhoneiro 
à carga, mas também ajuda o caminhoneiro a encontrar estacionamento, faz o rastreamento da 
entrega, entre outros. Dos cerca de 1,6 milhão de autônomos nos EUA, 550 mil usam a 
plataforma, que já levantou mais de USD 25 milhões e recentemente anunciou mais USD 30 
milhões para fornecer pagamentos adiantados aos motoristas.

! A Huochebang é uma plataforma chinesa que busca monetizar com financiamento de 
caminhões, venda e cobrança de taxa sobre a recarga de cartões de pedágio e postos de serviços 
espalhados pelo país. A startup já levantou mais de USD 300 milhões e possui 2,6 milhões de 
motoristas cadastrados na plataforma, transacionando USD 120 milhões (GMV) diariamente.

! A Yunmanman é uma plataforma chinesa concorrente da Huochebang e cujo modelo de 
negócio se assemelha aos serviços da Transfix e Convoy: conectar o caminhoneiro à carga. A 
plataforma já levantou mais de USD 160 milhões e conta com 3,5 milhões de motoristas 
cadastrados, além de 800 mil embarcadores.



Em termos de América do Sul os desafios são similares....
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Fontes: BID, Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, MTC do Peru, UNT Peru, INE Chile, BID, Focus Economics 2015, Portal ‘La Nación’ – Chile. Pesquisa e análise Lunica, 2017.

País
PIB

(US$ 
bilhões)

Populaçã
o 

(milhões)

Setor de 
Transport
es no PIB

Malha 
Rodoviária
(em km)

Modal 
Rodoviário

Frota de 
Caminhões 
(unidades)

Viagens 
em Vazio:

Caminhões

Índice de 
Qualidade  
Estradas 

(*)

GCI
(2016) (*)

Argentina 583,17 43,42 7,2% 231.374 90%+ 593.476 54% 108º 106º

Chile 240,22 17,95 4,0% 77.764 90%
127.921 

(**)
25% 35º 35º

Colômbia 292,08 48,23 7,7% 141.374 71% 306.012 Sem
informações 126º 61º

Peru 192,08 31,38 7,0% 140.672
79% 
(*)

184.496
(**)

40% a 60% 111º 69º

Brasil 2.074,00 207,85 4,5% 1691.160 60%+
3.167,75 

(***)
45% 121º 55º

! Adicionalmente todos mercados com muita presença de 
caminhoneiros independentes (ou frotas muito 
pequenas) e informalidade. E nos 4 países mapeados 
identificamos iniciativas digitais (pequenas ainda) 
associadas ao transportes de carga rodoviária (vide ao 
lado).

(*) Esse índice do Fórum Econômico Mundial classifica 140 países em relação ao nível de competitividade do 
país em questão.
(**) Unidades não motorizadas (reboque e semirreboque) foram desconsideradas.
(***) Dados do Denatran (possivelmente um número um pouco superior à realidade de caminhões ativos).
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O desenvolvimento atual de start ups e negócios digitais tende a crescer e impactar 
crescentemente toda cadeia logística, em nível mundial.

Fonte: CBInsights, 2017. Compilação Lunica.

Start Ups e o negócio da Fedex – Logística:



Liga Insights Autotech 2017 - Mapeamento de Start Ups ligadas à 
Liga Autotech: 
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Fonte: CB Insights, Liga Autotech e análise Lunica.

Logística e Transporte
Roteirização, frotas, entregas e outros 

conceitos associados a custos de 
transporte de encomendas e cargas.

Mobilidade
Locomoção pelos centros urbanos, 
melhorias dos fluxo de veículos e 
pessoas e planejamento de rotas 

urbanas.

Tecnologias Aplicadas
Ferramentas para aumento de 

produtividade, melhorias de processos e 
aperfeiçoamentos de gestão.

Tecnologias
Automotivas

Tecnologias
Aplicadas

! Além de Tecnologias Automotivas, a Liga 
Autotech abrange mais 3 macrocategorias:
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O Landscape Autotech mostrou distribuição equilibradas nas 4 macro 
categorias com 6 sub categorias com mais de 10 start ups. 

Fonte: fonte de diversas notícias, Liga Autotech e análise Lunica.

Categoria Qtd.
% em relação à 
macrocategoria

Marketplace Carros, Peças e Pesados 12 27%
Serviços de Manutenção 11 25%
Finance & Insurance 9 20%
Experiência de Compra, Venda e Revenda 8 18%
Monitoramento do veículo / Automação 4 9%
Last-mile delivery / Logística Reversa / Entregas 15 28%
Roteirização 10 19%
Rastreamento 9 17%
Cotação de Fretes 8 15%
Gestão de Frotas 6 11%
Trucking 5 9%
Car-hailing/car-sharing 17 35%
Mobilidade (Comunidade) 7 14%
Mobilidade (Não Motorizados) 7 14%
Parking 7 14%
Mobilidade (Coletivos) 6 12%
Mobilidade (Caronas) 5 10%
Ferramentas de Gestão / CRM 17 38%
BI / Data Analytics 9 20%
Drones 8 18%
Indústria 4.0 6 13%
Field Services 5 11%

Tecnologias 
Automotivas 

(44)

Logística e 
Transporte 

(53)

Mobilidade 

(49)

Tecnologias 
Aplicadas 

(45)



A distribuição geográfica indicou forte concentração das startups do 
segmento nas regiões Sudeste e Sul.
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Fonte: diversas notícias, sites de startups, Liga Autotech e análise Lunica.

1

135
13

8

34

Região do
País

Número de
Startups

Representatividad
e no Brasil

Sudeste 135 70,7%

Sul 34 17,8%

Centro-Oeste 13 6,8%

Nordeste 8 4,2%

Norte 1 0,5%

Total 191 100%



Em um movimento que está ganhando fôlego nesse momento!
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36
Exame, 13 de Setembro de 2017.



OBRIGADO!

37

Ricardo Altmann – ricardo@lunica.com.br

Sócio-Diretor Lunica Consultoria

Conselheiro TruckPad



ANEXOS
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Lógica típica de negócios na Economia Compartilhada.

39Fonte: Business Model Tool Box.



A mobilidade é um tema crítico no Brasil, impactando qualidade de 
vida da população e a atividade econômica....

40
Fontes: Estudo Firjan e O Globo - Rio perde R$ 35 bi com tempo gasto no trânsito pelos trabalhadores 

O Brasil perde cerca de R$ 232 bilhões devido a 
congestionamentos, o equivalente a 2,7% do PIB nacional.
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Rio de Janeiro

Congestionamentos custam a SP e RJ de 6 a 8% de seus 
respectivos PIBs.

Tempo de deslocamento casa-trabalho:



As áreas ligadas à mobilidade vão bem além desse foco:
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Fonte: Estudo Liga Autotech Insights, desenvolvimento e compilação Lunica. 

Caronas
Caronas solidárias, corporativas e entre amigos com 
um objetivo: diminuir o número de veículos nas 
ruas, principalmente aqueles com apenas um 

ocupante. 

Car-hailing
Motoristas on demand (sob demanda) para 

realização de viagens. Uso de serviços de economia 
compartilhada ao invés de usar carro próprio.

Car-sharing
Alugar o próprio veículo para terceiros ou usar o 

veículo disponibilizado por alguma empresa de forma 
mais flexível que a forma proposta pelas locadoras 

tradicionais. A ideia do veículo como ativo privado 
vem sendo desconstruída, abrindo caminho para o 

veículo como ativo compartilhado.

Bicicletas
O uso da bicicleta como meio de transporte tem ganhado 

espaço, ainda que de forma discreta. Plataformas de 
aluguel de bicicletas compartilhadas, roteirização de 

viagens e entregas de encomendas estão surgindo como 
alternativa para a mobilidade urbana. 

Transporte Coletivo e Comunidades
O incentivo ao uso e à melhoria do transporte coletivo 

também é fundamental para uma mobilidade urbana de mais 
qualidade, diminuindo tempo gasto nos trajetos 

cotidianos.  

Estacionamento
Além de enfrentar os congestionamentos e as demais 

complicações pelas ruas, encontrar um lugar para estacionar 
é uma das dificuldades nos grandes centros urbanos. Por 

isso, startups surgiram para ajudar os motoristas a 
encontrar vagas e pagar por elas de forma digital. 



Em cada uma das categorias temos startups brasileiras com algum 
destaque:
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Tem escala em Belo Horizonte, pretende 
escalar no Brasil: é acelerada na Liga 

Autotech.
Startup acelerada pela Oxigênio. Conta com 11 

clientes em seu portfólio (entre eles Nokia, 
Mercado Livre e Porto Seguro). Estima atingir 

18 mil caronas até o final de 2017.

Caronas para todos os vinculados com a 
Universidade de Brasília: melhoria da mobilidade 

no campus e arredores.

Levantou USD 200 milhões apenas em 
2017. Opera em mais de 300 cidades.

Levantou mais de USD 70 milhões no 
total, a última rodada foi em Series E.

Em set/2016, com um ano de 
operação, a PegCar tinha 250 veículos 

na plataforma e 6 mil usuários 
cadastrados.

Em jul/2016, com 6 meses de 
operação, a Parpe tinha 600 veículos 

na plataforma e 3 mil usuários 
cadastrados.

A Wappa focou no mercado B2B e na gestão de gastos 
das empresas com a contratação de serviços. Anunciou 
recentemente que faturou R$ 200 milhões e 2016 e 

tem quase 1 milhão de usuários ativos no país.

Ca
r-

ha
ili

ng
Ca

r-
sh

ar
in

g
Ca

ro
na

s

Permite que o cidadão informe 
condições do transporte público, 

ajudando outros usuários do 
sistema.

Plataforma de cidades inteligentes 
focada em mobilidade urbana: gera 
relatórios do transporte público e 

tem soluções para bicicletas.

A Tembici é a startup que começará a operar as 
bicicletas compartilhadas do Itaú: opera diversos 
projetos de bicicletas compartilhadas pelo Brasil.

A Woole oferece rotas personalizadas para ciclistas, 
com informações de topografia e mapeamento dos 
melhores locais para usar a bicicleta. Ainda deve 

entrar em operação com todas as funções.

A Carbono Zero Courier é um serviço alternativo 
ao dos motoboys, realizando entregas com 

bicicletas. A empresa atua em toda Grande São 
Paulo, Baixada Santista e Campinas.
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A Payparking é uma plataforma de localização, 
reserva e pagamento de vagas de estacionamento. 

Recebeu aporte da Bossa Nova, tem portfolio 
relevante de clientes e opera em várias regiões do 

mundo.

A Parknet tem o mesmo intuito da Payparking, 
apresentando soluções baseada em algoritmos 
preditivos para encontrar vagas de acordo com 

o perfil do motorista.
Fonte: Estudo Liga Autotech Insights, desenvolvimento e compilação Lunica. 



E em todas categorias existem benchmarks internacionais para 
serem estudados e exploras:
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Fonte: noticias diversas e compilação Lunica

! A ZipCar, startup americana adquirida pelo Avis Budget Group, empresa de aluguel de veículos, levantou 
mais de USD 100 milhões ao longo de suas operações e chegou a marca de 760 mil usuários. O último 
aporte foi feito em dezembro/2010 no valor de USD 21 milhões em Series G. A aquisição da ZipCar foi feita 
em 2013 por cerca de USD 500 milhões.

! A Car2go, startup pertencente a Daimler, é pioneira no conceito de ‘free-floating car-sharing’, que significa 
que o carro troca de usuário ao longo do dia sem a necessidade de ser retornado a um hub central. A startup 
opera em 9 países com 14 mil veículos.
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! A BlaBlaCar, startup francesa de caronas intermunicipais, cresceu rápido entre 2014 e 2015, chegando a 8 
milhões de motoristas cadastrados e um valuation de USD 1,5 bilhão. Os focos da BlaBlaCar tem sido Rússia, 
Europa Oriental e Brasil, onde os resultados recentes tem sido mais positivos.

! O Moovit, aplicativo israelense de transporte público e caronas, levantou USD 50 milhões em sua última 
rodada (Series C). Lançou serviço de carona no Brasil em junho/17.

! O Waze, startup israelense comprada pelo Google, anunciou lançamento de um serviço de caronas no Brasil 
para 2017 que competirá com o Moovit. Serviço já opera em Israel e EUA.
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as ! A Mobike, startup chinesa de aluguel de bicicletas on demand, levantou em junho/17 uma rodada de USD 
600 milhões (Series E). São mais de 5 milhões de bicicletas e 100 milhões de usuários cadastrados. 
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to ! A SpotHero, startup americana, já atingiu a marca de 8 milhões de vagas de estacionamento reservadas 
online. São mais de 5 mil estacionamentos disponíveis em todo os EUA e Canadá. A startup já levantou 
mais de USD 50 milhões de forma crescente, levantando USD 30 milhões em julho/2017 em Series C.

! A Luxe, startup americana, levantou mais de USD 75 milhões em 3 anos de operação. A última rodada foi 
de USD 50 milhões em abril/2016. O serviço de valet door-to-door oferecido será encerrado em 2017 e 
uma nova solução de estacionamentos será lançada: este foi o anúncio da startup em abril/2017. 



Quatro grandes tendências transformadoras para o setor 
automobilístico.
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Fonte: Dr. Sven Beiker – fundador e diretor da Silicon Valley Mobility, LLC.

1

2

3

4
AUTOMAÇÃO: a direção se torna tarefa do veículo, fazendo com que 
o motorista se torne observador e passageiro.

COMUNICAÇÃO: veículos trocam dados entre si e com infraestrutura 
das vias.

ELETRIFICAÇÃO: veículos movidos a combustíveis fósseis serão 
substituídos por veículos elétricos.

COMODIDADE: “carsharing” e “ridesharing” fornecerão novas 
soluções de mobilidade, alterando o modelo atual.

Obs.: Outra classificação análoga é a utilizada pela Daimler: C(onected)A(utonomous)S(hared)E(lectric).



Lógicas e oportunidades de monetização serão significativamente 
alteradas.
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! Ilustração desse racional com previsão da McKinsey para 2030:



Uma nova realidade para a cadeia de logística e transportes...

Fonte: Apresentação institucional JSL, 2016.



E a conectividade vai continuar transformando negócios no futuro...



Globalmente, os investimentos em trucking estão cada vez maiores, 
tanto em valores quanto em quantidade de negociações.
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Fonte: CB Insights
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Investimento Global em Trucking

Investimento Deals

O investimento global em trucking tem crescido rapidamente, podendo atingir em 2017 
um montante quase 10 vezes superior ao registrado 5 anos atrás, em 2013.

OBS: os valores para 2017 são projetados. Até julho/17, os investimentos totalizaram USD 583 milhões em 33 negócios.
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Voltando ao TruckPad investimento recente nos EUA:

Fonte: Mapeamento e análise Lunica, a partir de pesquisa em fontes diversas, inicio de 2016.



Uber, um caso paradigmático para os negócios digitais atuais....
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