
CAFEEIRO
setor

Uma das empresas mais tradicionais da indústria de café do Brasil, presente em todo 
território nacional e em vários países da América Latina.

EMPRESA

A empresa possui uma complexa operação logística composta por frota própria (+300 
caminhões) e prestadores de serviços terceirizados (+200 caminhões) que atuam em todo o 
território brasileiro transportando desde matérias primas (rota de transferência) a produtos 
acabados (cliente final). Isto totaliza uma movimentação diária da ordem de R$ 80 milhões. 
A empresa é alvo de roubos e furtos nas rodovias brasileiras, anualmente são quase R$ 3 milhões 
em sinistros, dos quais 80% são furtos ou roubos de cargas as quais são posteriormente 
revendidas em mercados ilícitos. A maior parte destes episódios acontece nas rotas de 
transferência (matéria-prima e produtos acabados), que utilizam grandes caminhões e estão 
afastados dos grandes centros urbanos, geralmente ocorrendo em horários noturnos 
(madrugada).

Para reduzir estes prejuízos, a empresa montou uma estrutura interna de monitoramento de 
veículos/cargas e desenvolve uma série de práticas internas de prevenção, tais como análise de 
riscos do perfil do frete, escolta de cargas e desvios de rotas. Além disso ela mantém uma série 
histórica de dados sobre os trajetos realizados e furtos realizados pelos seus caminhões. Todavia 
aparelhos interceptores de sinal e bloqueadores de motor têm sido utilizados para efetuar os 
roubos de carga.

A empresa gostaria de encontrar soluções inovadoras que possam ajudá-la a reduzir o índice de 
furtos e roubos de cargas e, caso ocorram, conseguir recuperar estas com maior velocidade e 
menores gastos. 

DESAFIO

“Como um dos maiores grupos de café do 
Brasil pode minimizar o índice de roubos de 
cargas e reduzir o tempo necessário para 
recuperá-las?”



1.

Big Data
Data analytics
Inteligência Artificial
IOT ( Internet das Coisas )
Visão computacional
People analytics
Satélites
Outras tecnologias capazes de prever e mitigar furtos ou roubos de cargas

ÁREAS DE INTERESSE

BUSCA DE SOLUÇÕES

Analisar e processar dados referentes aos furtos e indicar padrões e comportamentos 
para prevenção

Fornecer insumos para a análise de riscos dos fretes terceirizados

Melhorar a experiência de rastreamento e recuperação das cargas roubadas/furtadas

CONTATO

O HUB Minas Digital é um projeto que identifica desafios em grandes empresas 
e as conecta com startups ao redor do mundo capazes de implementar soluções 
inovadoras em projetos piloto remunerados. 

O HUB MINAS DIGITAL 

Se você possui ou conhece uma potencial solução para este desafio, entre em 
contato com adler.castro@hubdigital.mg.gov.br com a sua indicação.

RESULTADOS ESPERADOS
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