
RUMO AO FUTURO
COM TENDÊNCIAS 
E SOLUÇÕES 
PERFEITAS
O crescimento exponencial do e-commerce forçou as empresas de 
transporte e logística a repensarem suas operações. Aqui temos  
5 exemplos que mostram como a Honeywell pode lhe ajudar a crescer.

A Honeywell está na vanguarda da tecnologia, permitindo que as empresas se conectem, automatizem e façam as entregas 
desde a origem até o destino final e reajam rapidamente às mudanças. A Honeywell está aqui para impulsionar os 
resultados de seu negócios.

Juntamente com especialistas do setor, a Honeywell está comprometida a enfrentar esses 
desafios complexos de olho no futuro. 

Pronto para o futuro do transporte e logística (T&L)? 
Entre em contato com um de nossos especialistas em T&L/M&I; basta preencher seus dados aqui.

Trabalhando em colaboração com nossos parceiros, a Honeywell 
cria soluções de ponta usando as tecnologias mais recentes 
em conjunto com nossas soluções estabelecidas. A Honeywell 
investe continuamente no desenvolvimento para criar novo valor 
para o segmento de Transporte e Logística, projetando novas 
tecnologias e soluções para atender às necessidades reais dos 
clientes. Trabalhando nas funções GBE, podemos oferecer soluções 
competitivas para que você tenha vantagens operacionais.

O Operational Intelligence da Honeywell oferece novas maneiras 
para negócios de T&L à prova de erros e preparados para o futuro. A 
plataforma Mobility Edge™ é uma base durável, estável e segura para 
soluções eficazes de longa duração.

Para funcionários equipados com um dispositivo móvel, o Honeywell 
Smart Talk fornece comunicação constante e instantânea.

CONECTAR OS MOTORISTAS 
PERMITE QUE AS EMPRESAS 
OBTENHAM MAIOR EFICIÊNCIA 
E AUTOMATIZEM FLUXOS DE 
TRABALHO. 

O FUTURO DA LOGÍSTICA 
SERÁ DEFINIDO POR 
DADOS ANALISADOS POR 
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E 
GUIADOS POR MÁQUINAS.
A consultoria Gartner previu que até 2023 as técnicas de inteligência 
artificial serão incorporadas em 50% da cadeia de supply chain.1 

Equilibrar as necessidades organizacionais de automação 
com a satisfação e produtividade do trabalhador é algo feito 
intencionalmente. 

Quase 2/3 dos entrevistados no estudo da Forbes acreditam nos 
benefícios significativos de produtividade com a ajuda da tecnologia. 
IA, ML e blockchain dão às equipes de logística maior visibilidade 
dos ativos em uso, assim como demandas futuras ou inesperadas 
que permitem otimizar melhor rotas e equipamentos.2

“52% dos operadores 3PLs dizem que impulsionar a eficiência 
operacional representa o desafio principal, quando buscam otimizar 
processos, reduzir cargas de trabalho manuais e automatizar fluxos 
de trabalho para economizar tempo no armazém.”3

A Honeywell trabalha em função do futuro, ao alinhar as soluções de 
mobilidade certas a cada ambiente. Nossos dispositivos portáteis, 
impressoras e scanners foram desenvolvidos pela tecnologia mais 
recente e permitem que o usuário tenha visibilidade total durante 
todo o processo. Essas ferramentas multifuncionais e de tecnologia 
robusta oferecem desempenho ultraconfiável, conectividade de 
dados e comunicação ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

Isso significa que as mercadorias precisam viajar a partir de 
vários locais de retirada, incluindo centros de distribuição, 
armazéns e lojas para vários destinos, como residências 
particulares, lojas ou armários.4 

A Honeywell apoia o e-commerce e nossos parceiros de T&L 
com uma experiência exclusiva. Nossos dispositivos móveis 
aproveitam mecanismos de leitura inovadores e software 
exclusivo para capturar imagens, escanear códigos de barras 
e carregar imagens para o cliente. Os clientes querem dados 
precisos disponíveis e entrega perfeita na porta de sua 
residência ou empresa. As soluções da Honeywell conectam 
estrategicamente a jornada de ponta a ponta para atender 
às crescentes expectativas dos clientes com experiência de 
e-commerce.

OS CLIENTES TÊM UMA EX-
PECTATIVA DE E-COMMERCE 
ONDE QUER QUE ESTEJAM.

A demanda por “clique e retire na loja” excedeu muito as 
expectativas, com um crescimento de 106,9% em 2020 em 
comparação com 2019.5

A Honeywell pode simplificar os processos de reparo e 
inspeção, assim como direcionar os funcionários de varejo 
para a localização exata de cada item dentro de um pedido. 
Essa solução fornece instruções claras e passo a passo... Ela 
mantém os funcionários informados de forma mais eficiente, 
reduz erros devido à falta de experiência e agrega valor ao 
longo do processo.

AS TECNOLOGIAS DE VOZ 
FORNECEM INSTRUÇÕES 
CLARAS DE TRABALHO GUIADO 
PARA MANTER O TEMPO DE 
OPERAÇÃO E REDUZIR ERROS.

93% dos consumidores querem se manter informados sobre o 
processo de entrega e experimentar um alto nível de serviço com 
mercadorias entregues em um horário e dia específicos.6

De acordo com a pesquisa da consultoria Gartner1, as escolhas 
que os clientes fizeram para compras on-line durante a 
pandemia impulsionarão e moldarão o comportamento de 
compra e mudarão a maneira como os varejistas precisarão 
fornecer serviços de atendimento personalizados até a entrega 
final.

A parceria da Honeywell com a FarEye oferece uma avançada 
gestão de entrega até a “última milha” com visibilidade 
preventiva acionável que resulta na satisfação do cliente em 
toda a jornada de compra. A plataforma baseada na nuvem pode 
gerenciar todo o ciclo de vida e prever os próximos desafios 
antes que eles aconteçam.

SER CAPAZ DE RASTREAR 
PEDIDOS É IMPERATIVO PARA 
O SUCESSO.
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ENTRE EM CONTATO CONOSCO HOJE
Basta preencher seus dados ou ligar para um representante pelo 
telefone 800-582-4263
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Mobility Edge é uma marca registrada da Honeywell International Inc.
Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários.
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