
 
 

 

 

  

 

 
 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega 

mais de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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Lisboa, 22 de Maio de 2017 
 

 

MAN Truck & Bus estabelece funções para a sua 

digitalização 

 

• Christian Kaiser é o novo responsável pelo Digital 

• Markus Lipinsky vai encabeçar o desenvolvimento do RIO 

 

A MAN Truck & Bus está a agrupar as suas actividades de digitalização de 

todas as áreas da empresa numa nova poderosa unidade de negócio. 

Nesse sentido, Christian Kaiser (39) foi nomeado responsável pela nova 

área “Digitalização e Transformação”. Kaiser irá definir a estratégia digital 

da MAN Truck & Bus e a sua implementação em larga escala. A digitaliza-

ção não altera apenas os produtos e serviços – acima de tudo, altera a 

própria empresa. Seja no desenvolvimento, produção, vendas, após-venda 

ou administração, as aplicações digitais e processos de trabalho afectam 

todas as áreas da MAN Truck & Bus. O foco no futuro digital tem um papel 

importante na capacidade do fabricante de veículos comerciais de competir 

com a concorrência amanhã. 

Como responsável pela área Digital, Kaiser irá gerir e desenvolver a trans-

formação digital da MAN Truck & Bus centralmente. O antigo responsável 

pela Telemática e Soluções Digitais, Markus Lipinsky, irá avançar com o 

desenvolvimento e lançamento da marca digital RIO, como Director Execu-

tivo. Até à data, Lipinsky acumulava as duas funções. O RIO foi iniciado 

pela MAN mas é uma marca à parte, também dentro da Volkswagen Truck 

& Bus. Dado que o RIO irá disponibilizar serviços digitais tanto para as 

marcas de veículos comerciais do Grupo MAN como para veículos da con-

corrência, a neutralidade do fabricante é uma parte importante do modelo 

de negócio. 

“Com Christian Kaiser, a nova função será assumida por um gestor de TI 

altamente experiente e especialista em digitalização. Este é um assunto 

crucial na nossa estratégia corporativa. De forma a maximizar as oportuni-

dades oferecidas pela transformação digital, e para trazer uma mudança 

positiva a toda a empresa, vamos também adaptar as nossas estruturas e 

processos. O agrupamento das nossas actividades digitais num cargo es-

pecificamente criado para este propósito vai ter um papel decisivo na ace-

mailto:marketing@pt.man-mn.com


 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Página 2/2 

leração da transformação da MAN Truck & Bus de um fabricante de veícu-

los comerciais para um fornecedor de soluções de transporte inteligentes”, 

afirma Joachim Drees, Director Executivo da MAN Truck & Bus AG e MAN 

SE. 

 “As nossas actividades em torno da digitalização no negócio dos transpor-

tes revelam que somos pioneiros na indústria dos veículos comerciais. A 

junção destas actividades numa nova unidade de negócio é um passo im-

portante, especialmente do ponto de vista da força de trabalho. Afinal, é 

sob a alçada da Volkswagen Truck & Bus que iremos dominar os desafios 

do futuro para o bem de todos”, indica Saki Stimoniaris, Presidente do 

Conselho Geral de Trabalho da MAN Truck & Bus AG. 

“Como Director Executivo do RIO, saúdo a iniciativa da MAN Truck & Bus 

ao permitir-nos estabelecer esta parceria com um especialista como o 

Christian Kaiser. Ele não vai apenas dar um valioso contributo em nome da 

MAN Truck & Bus para o desenvolvimento da nossa plataforma comum, 

como irá também liderar a MAN para o futuro dos seus próprios serviços 

digitais”, afirma Markus Lipinsky. 

As marcas MAN, Scania e RIO estão a trabalhar em conjunto para desen-

volver uma plataforma aberta com base na cloud para o mundo dos trans-

portes. Em breve, esta ligará milhares de camiões, permitindo que os da-

dos dos veículos e das infraestruturas seja trocados entre fabricantes pela 

primeira vez. Isto é particularmente importante para donos de frotas mis-

tas. A plataforma vai também oferecer os serviços digitais do RIO, bem 

como os de empresas parceiras, como fabricantes de reboques. 

Os clientes vão ainda assim continuar a poder a aceder a aplicações espe-

cíficas para os veículos das marcas MAN e Scania. 

Christian Kaiser trabalha na indústria automóvel desde 1997. Desde 2004, 

assumiu diversas posições de gestão de TI na Daimler AG, antes de se 

juntar à MAN Truck & Bus em Dezembro de 2016. 

 


