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Inicia Macrobus com Software da GOAL SYSTEMS

MARÇO 2009 - Guadalajara, México. MARÇO 2009 - Guadalajara, México. Guadalajara, a
segunda cidade no México em número de habitantes com 5,5 milhões inaugura Macrobus, o
novo sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit).
O Macrobus começou seu
caminho desde o primeiro
momento confiando no
software espanhol,
GoalBus®

EM OUTRAS
NOTÍCIAS

No marco da inauguração do Macrobus, o Presidente Felipe Calderón Hinojosa parabenizou o
Governo do Estado e em geral os habitantes de Guadalajara pela adoção deste sistema de
transporte.
Na Praça Juárez, em companhia do governador do Estado, Emilio González Márquez, Calderón
Hinojosa assegurou que: “O transporte em uma cidade tão grande como esta e da que todos os
mexicanos nos orgulhamos tanto é uma desafio muito grande”. Além disso, disse que o
Macrobus é uma amostra do espírito de cooperação dos três níveis de Governo –federal, estatal
e municipal– e assegurou que com o novo sistema os passageiros ganharão tempo. Também
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destacou que o chamado transporte articulado será um atenuante para o tráfico e a
contaminação do ar na metrópole.
O Presidente expressou que não só devem ser apoiados os projetos de transporte individual
mas também os de transporte coletivo. Destacou que as obras de infra-estrutura são geradoras
de empregos.

SUBUS Implanta
con Éxito
GoalBus® en un
tiempo récord
para una
empresa de su
tamaño.

Depois de seu discurso Calderón subiu a uma unidade de transporte como símbolo do começo
do novo serviço. Em fevereiro de 2008, havia 130 rotas de ônibus que corriam através da
Calzada Independencia e Gobernador Curiel, com um parque veicular de mais de 2.000 ônibus.
A meta do BRT é substituir todos os ônibus ao longo da rota.
O Macrobus começou seu caminho desde o primeiro momento confiando no software espanhol,
GoalBus® da empresa GOAL SYSTEMS, para o planejamento de seus horários e serviços. Esta
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tecnologia já está sendo utilizada na Espanha pela Renfe, Iberia e Air Europa, entre outros.
Além disso, a GOAL SYSTEMS, cuja ferramenta de Programação já está sendo usada pelo
Transmilenio (Bogotá) e Transantiago (Santiago do Chile), consolida-se como a empresa de
referência na Iberoamérica em Sistemas de
Otimização para BRTs.
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O Presidente do México Felipe Calderón
Hinojosa, junto ao governador do Estado, Emilio
González Márquez na rota de inauguração.
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Air Europa Progride para a versão 4.0 de GoalPlane®
JULHO 2009 - Palma de Mallorca, ESPANHA. Com o passar do mês de Janeiro de 2009 Air
Europa, seguindo sua política de empresa pioneira em temas tecnológicos, procedeu a
implantar a versão 4.0 da solução de otimização GoalPlane® que explora desde ano 2003.
A Air Europa, fundada em 1986, é a divisão aérea da Globalia Corporación. Desde 1991 a Air
Europa orientou toda sua atividade para um posicionamento que lhe permita se estabelecer
como uma das companhias aéreas mais modernas da Europa.
Dispõe de uma ampla frota de aeronaves com a qual cobre grande parte de território nacional
assim como destinos europeus, do Norte da África, Transoceânicos e atualmente continua
ampliando sua oferta.
Ao longo dos últimos anos, a Air Europa está se enfrentando a um grande
crescimento empresarial, isto envolve um importante incremento quanto a
recursos a serem planejados. Esta dinâmica provocou a necessidade de
procurar ferramentas de planejamento de recursos que pudessem
racionalizar a situação sem deixar de cumprir com a normativa vigente
para temas de planejamento. Finalmente, escolheram GoalPlane® da
GOAL SYSTEMS como a solução que melhor resultados
proporcionava.
A nova versão 4.0 oferece os seguintes benefícios à Air Europa:

— Interface mais amigável, moderna e funcional.
— Melhorias de Rendimento nos processos quotidianos do
planejador facilitando seu trabalho diário.

— Melhorias algorítmicas que envolvem uma redução do tempo de
cálculo de 20%.
— Reduções de custos objetivos no mesmo tempo de cálculo.
— Melhoria nos tempos de resposta diante de incidências.
— Total adaptação à normativa europeia Subparte-Q para pilotos e
tripulantes.
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SUBUS Implanta con Éxito GoalBus® en un tiempo récord para una empresa
de su tamaño
JANEIRO 2009 - Santiago de Chile, CHILE. SUBUS entra em produção com 100% de suas
unidades operacionais utilizando a solução de otimização GoalBus® da GOAL SYSTEMS. SUBUS
é uma das empresas Troncais do Sistema Transantiago. Conta com 1022 ônibus que operam o
Troncal 2, Eixo Viário Norte-Sul do novo plano de transporte urbano para a Cidade do Santiago.
O Troncal 2 une a capital desde San Bernardo, Puente Alta e Pintana até a Huechuraba,
Providencia, Las Condes e Santiago Centro, mobilizando centenas de milhares de passageiros
diariamente.
Com o decorrer do ano 2007, o governo chileno estabelece parâmetros de
qualidade pelos quais são medidas as operações das empresas do sistema.
Trata-se de medidas cujo cumprimento não é viável sem um software de
planejamento de alto nível. Isto obriga à SUBUS a procurar soluções de
planejamento para a otimização que lhe permita adequar-se à normativa
governamental. No verão de 2008, a SUBUS escolhe solução de
planejamento otimizada GoalBus® da GOALSYSTEMS que lhe permite uma
operação regulada do sistema.
As vantagens foram excelentes para a SUBUS ao conseguir uma
programação com os melhores índices de cumprimento ao mesmo tempo
que uma grande economia de custos.

Para mais informações visite:
Transantiago: www.transantiago.cl
SUBUS: www.subuschile.cl
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Mais força na América Latina
DEZEMBRO 2008 - Santiago de Chile, CHILE. A GOAL SYSTEMS continua com sua política de
apoio a seus clientes, onde eles se encontram. Para isso, e seguindo o exemplo do México e da
Colômbia, incorpora uma equipe de Consultores de Negócio e Otimização em Santiago do Chile.
Esta incorporação permitirá ter uma comunicação mais próxima e fluída com nossos clientes.
Um dos objetivos da GOAL SYSTEMS para o ano 2009 é continuar incrementado sua presença
na América Latina com pessoal próprio, que responda ao crescimento
de negócio nesta zona, já que temos a firme convicção do valor que
proporcionam a proximidade, o serviço e o compromisso com nossos
clientes.
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