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Aerofast Speedpak Encomendas 
Expressas Ltda. 
Osasco, Brasil 
www.aerofastspeedpak.com.br  

Indústria: 

Viagem e Transporte  

Faturamento Anual: 

Aproximadamente US$20 milhões 

Funcionários: 

350 
 

Produtos & Serviços  
Oracle: 

Oracle Database Standard Edition 

Oracle Application Server 

Standard Edition 

   Oracle Portal 

   Oracle Forms and Reports 

Oracle Internet Developer Suite 

    Oracle Forms Developer 

    Oracle Reports Developer    

Oracle Business Intelligence  

    Standard Edition 

    Oracle Discoverer 

     Oracle Discoverer Portlet          

     Provider  

Oracle Collaboration Suite 

 

Parceiro Oracle:  

Discover Technology 
www.discover.com.br  
 

“Optamos pela Oracle por sua 

tecnologia de ponta. 

Implementamos a primeira 

plataforma de banco de dados 

full web da Oracle no Brasil. Os 

produtos da Oracle são um 

grande diferencial para o nosso 

negócio, auxiliando nosso 

crescimento.” – Maurício Tadini, 

Gerente de TI, Aerofast Speedpak 

Encomendas Expressas Ltda. 

Aerofast Speedpak Encomendas Expressas Ltda. 
Acelera Processo de Classificação de Cargas 

A Aerofast Speedpak Encomendas Expressas Ltda é uma empresa 

nacional que oferece uma solução abrangente de transporte ponto-

a-ponto, englobando planejamento, implementação, controle do 

fluxo e da armazenagem de bens, serviços e informações. 

Operando no Brasil e no mercado internacional desde 1988, a 

empresa registra uma média diária de 900 entregas e 300 coletas. 

A Aerofast Speedpak opera em todas as cidades do país com 62 

bases operacionais de distribuição, e monitora suas cargas via 

sistema on-line e via satélite. 
 
Desafios 

� Acelerar a integração de processos com os clientes e 

fornecedores para agilizar a entrega de cargas e encomendas  

� Reduzir o tempo necessário para o processamento da carga 

transportada, eliminando o trabalho de reclassificação feito de 

madrugada, que indisponibilizava o sistema 

� Acelerar as entregas com a reorganização da área de 

distribuição da empresa e o planejamento da rota 

� Facilitar as comunicações entre matriz e filiais 

 

Soluções 

� Implementou o Oracle Database Standard Edition, assegurando 

disponibilidade 24x7 das operações de coleta e entrega da 

empresa 

� Trabalhou com a parceira Oracle Discover Technology para 

migração de ambiente em Outsourcing no Data Center externo 

de Unix para In House com Linux em 23 dias 

� Migrou o sistema legado da empresa, desenvolvido em 

FlagShip Clipper, que estava em operação há mais de oito anos, 

para nova tecnologia Oracle Internet Developer Suíte, sem 

necessidade de time dedicado ou conhecimento específico 

� Acelerou a comunicação entre todos clientes e parceiros de 

negócios com o Oracle Portal sem custos adicionais, além de 

assegurar o compartilhamento seguro de informações através 

da tecnologia de e-mails da Oracle 

� Permitiu que a empresa economizasse duas horas diárias com o 

gerenciamento de classificação on-line da carga transportada, 

que eliminou as interrupções do sistema 

� Reduziu as despesas com viagens ao proporcionar a condução 

de reuniões virtuais entre matriz e filiais com as capacidades de 

conferência Web da Oracle 

� Forneceu informações mais precisas para a tomada de decisões 

com o Oracle Business Intelligence e o Oracle Discoverer 


