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13 de junho de 2017 

Para a imprensa e a todos os interessados: 

 

Innovation Network Corporation of Japan 

Mitsubishi Electric Corporation 

Zenrin Co., Ltd. 

Pasco Corporation 

Aisan Technology Co., Ltd. 

Increment P Corporation 

Toyota Mapmaster Incorporated 

 

Sobre o investimento na Dynamic Map Planning Co., Ltd. 

- Lançamento do desenvolvimento de dados de mapas 3D de alta precisão para 

alcançar a condução automatizada 

- A INCJ e os principais acionistas subscrevem um aumento de capital de 3,7 mil 

milhões de ienes através de alocação de terceiros 

 

 

A Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), a Mitsubishi Electric 
Corporation, a Zenrin Co., Ltd., a Pasco Corporation, a Aisan Technology Co., Ltd., a 
Increment P Corporation e a Toyota Mapmaster Incorporated (doravante "os sete 
subscritores") decidiram subscrever um aumento de capital através da alocação das 
ações de terceiros para investir um total de 3,7 mil milhões de ienes na promoção de 
um novo negócio lançado pela Dynamic Map Planning Co., Ltd. (doravante "a DMP"), 
uma empresa japonesa que se especializa em investigação, no desenvolvimento e em 
demonstrações de dados de mapas tridimensionais de alta precisão. 

Ao mesmo tempo, a DMP passará de uma empresa de planeamento para uma 
empresa operacional, tendo um novo começo como "Dynamic Map Platform Co., Ltd." 
 

A DMP foi estabelecida em junho de 2016 através de um investimento conjunto 
de empresas de sistemas elétricos, de mapeamento, de análise e da indústria 
automóvel, responsáveis pela exploração do desenvolvimento, demonstração e gestão 
de áreas de colaboração em mapas 3D de alta precisão para alcançar uma condução 
automatizada e sistemas de assistência para condução segura. Para a preparação de 
todas as operações, a DMP incidiu o foco principalmente sobre a criação de 
especificações de dados, sobre especificações de arquitetura de sistema e 
manutenção de dados, sobre a coordenação junto de organizações relacionadas e na 
realização de estudos viáveis, além da análise e da avaliação das suas perspetivas de 
negócio com a premissa de manter dados de forma permanente. 

A DMP previu inicialmente dois anos para o seu estabelecimento enquanto 
empresa de planeamento, mas decidiu agora comercializar a sua tecnologia de forma 
antecipada para responder mais rapidamente às necessidades de mercado. Para 
lançar o seu negócio enquanto empresa operacional no ano fiscal de 2018, a DMP irá 
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começar a desenvolver dados de plataformas de mapeamento 3D de alta precisão para 
todas as vias rápidas e autoestradas no Japão, ao mesmo tempo que reforça a 
colaboração com as autoridades de gestão das estradas e empresas de distribuição 
para alcançar uma manutenção de dados de plataformas eficiente. Além disso, a DMP 
está a apontar a outras estradas no Japão e mais além para o futuro.  
 

Espera-se que a introdução de mapas 3D de alta precisão venha a 
desempenhar um papel significativo na sociedade e na indústria ao contribuir para a 
criação de uma sociedade de trânsito rodoviário de próxima geração. O mapeamento 
3D de alta precisão irá ajudar a avançar a condução automatizada e os sistemas de 
suporte de segurança na condução com o intuito de reduzir acidentes e fatalidades, 
proporcionando suporte no transporte para utilizadores rodoviários vulneráveis e 
atenuando o impacto ambiental ao facilitar o congestionamento do trânsito. Esta 
tecnologia inclui também um grande potencial de aplicações em toda uma vasta gama 
de campos, tais como a prevenção e a redução do impacto de desastres naturais, bem 
como a gestão e a manutenção de infraestruturas sociais. 
 

Para satisfazer estas expetativas, os sete subscritores irão disponibilizar 
capital para crescimento à DMP e trabalhar em colaboração com empresas da indústria 
automóvel, organizações relacionadas e todos os acionistas para apoiar e melhorar as 
operações de negócio da DMP, incluindo a mobilização de diretores e a formulação de 
estratégias de negócios e projetos, sem perder de vista o slogan corporativo da DMP: 
"Remodeling of the Earth" (Remodelamos a Terra). 
 
Descrição geral da Dynamic Map Planning Co., Ltd. 
(A mudar para uma empresa operacional a 30 de junho) 
Fundação: Junho de 2016  
Linhas principais da atividade: 

- Investigação, desenvolvimento e demonstrações de dados de 
mapas tridimensionais de alta precisão 
- Previsão de dados de mapas tridimensionais de alta precisão 

Endereço: Keikyu Dai-2 Building, 3-25-23 Takanawa, Minato-ku, Tóquio, Japão 
Representante: Tsutomu Nakajima, Presidente  
Acionistas: Mitsubishi Electric Corporation, Zenrin Co., Ltd., Pasco Corporation, 

Aisan Technology Co., Ltd., Increment P Corporation, Toyota 
Mapmaster Incorporated, Isuzu Motors Ltd., Suzuki Motor 
Corporation, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co., Ltd., Hino 
Motor Co., Ltd., Fuji Heavy Industries Ltd., Honda Motor Co., Ltd., 
Mazda Motor Corporation e a Mitsubishi Motors Corporation (a partir 
de 13 de junho de 2017) 

URL:  http://www.dynamic-maps.co.jp/ 
 
Descrição geral da Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) 
Fundação: Julho de 2009 
Endereço: 1-4-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão 
Linhas principais da atividade: 

- Investimento em negócios inovadores para promover a criação e o 
desenvolvimento de indústrias de próxima geração através de 
inovações abertas 
- Capacidade de investimento de cerca de 2 biliões de ienes 

Referência legal: Lei de melhoria de competitividade da indústria 
(Lei n.º 98 de 2013) 

Representante: Mikihide Katsumata, Presidente 
URL:  http://www.incj.co.jp/ 
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Descrição geral da Mitsubishi Electric Corporation 
Fundação: Janeiro de 1921 
Endereço: 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão 
Linhas principais da atividade: 

Desenvolvimento, fabrico de sistemas de energia e elétricos, 
mecatrónica industrial, sistemas de informação e comunicação, 
dispositivos eletrónicos e eletrodomésticos 

Representante: Masaki Sakuyama, Presidente e CEO 
URL:  http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ 
 
Descrição geral da Zenrin Co., Ltd. 
Fundação: 1961 de abril 
Endereço: 3-1 Nakabarushinmachi, Tobata-ku, Kitakyushu-shi, Província de 

Fukuoka, Japão 
Linhas principais da atividade: 

- Recolha e gestão de uma vasta gama de informações como base 
das "Informações geoespaciais 4D" da Zenrin para disponibilizar 
vários tipos de mapas, incluindo mapas residenciais, bases de dados 
de mapas e outros conteúdos 
- Desenvolvimento de software e serviços que envolvem ou se 
relacionam com as Informações geoespaciais 4D da Zenrin 

Representante: Zenshi Takayama, Presidente e CEO 
URL:  http://www.zenrin.co.jp/ 
 
Descrição geral da Pasco Corporation 
Fundação: Julho de 1949 
Endereço: 1-1-2 Higashiyama, Meguro-ku, Tóquio, Japão 
Linhas principais da atividade: 
  - Recolha de informações espaciais (análise e medição) 
  - Modelagem das informações espaciais recolhidas 

- Apoio para otimização, tomada de decisões e gestão de riscos 
através da utilização de informações espaciais 
- Apoio para preservação e gestão de territórios nacionais, medidas 
de prevenção contra desastres e de proteção ambiental, e gestão e 
manutenção de infraestruturas 

Representante: Kenichi Furukawa, Presidente e CEO 
URL:  http://www.pasco.co.jp/ 
 
Descrição geral da Aisan Technology Co., Ltd. 
Fundação: Agosto de 1970 
Endereço: AT Building, 3-7-14 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Província de Aichi, 

Japão 
Linhas principais da atividade: 

- Design, desenvolvimento, distribuição e manutenção de sistemas 
CAD para estudos públicos, análise de registos e engenharia civil, e 
indústrias da construção 
- Desenvolvimento de contratos de software de análise de 
posicionamento e módulos de conversão para sistemas de 
coordenadas mundiais de alta precisão 
- Investigação e desenvolvimento de software de manutenção de 
mapas 3D de alta precisão 
- Vendas de "Sistemas de mapeamento móvel (MMS)" e contratos de 
serviços de medição 3D de alta precisão 
- Desenvolvimento de uma base de dados de mapas 3D de alta 
precisão para condução automatizada 
 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/
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- Apoio para o desenvolvimento de sistemas de condução 
automatizada e para a criação de definições de testes de 
demonstração 

Representante: Tetsuji Yanagisawa, Presidente e Diretor representante 
URL:  http://www.aisantec.co.jp/ 
 
Descrição geral da Increment P Corporation 
Fundação: Maio de 1994 
Endereço: 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tóquio, Japão 
Linhas principais da atividade: 

- Produção de uma vasta gama de conteúdos digitais e de software, 
incluindo dados de mapa digitais 

Representante: Takumi Jinguji, Presidente e CEO 
URL:  http://www.incrementp.co.jp/ 
 
Descrição geral da Toyota Mapmaster Incorporated 
Fundação: Julho de 1998 
Endereço: Nagoya Mitsui New Building, 11th floor, 1-24-20 Meieki-minami, 

Nakamura-ku, Nagoya, Província de Aichi, Japão 
Linhas principais da atividade: 

- Planeamento e desenvolvimento de produtos de sistema de 
navegação 
- Planeamento, investigação, criação e vendas de dados de mapas e 
dados relacionados para sistemas de navegação 

Representante: Shigetoshi Azuma, Presidente 
URL:  http://www.mapmaster.co.jp/ 
 
Contacto para questões: 
Innovation Network Corporation of Japan: 
Corporate Planning Group Communications (Irie e Sakai) 
Tel.: 03-5218-7202 
 
Mitsubishi Electric Corporation: 
Public Relations Division (Kamada) 
Tel.: 03-3218-2359 
 
Zenrin Co., Ltd.: 
Public Relations Office (Itoyama e Yamaguchi) 
Tel.: 03-5295-9000 
 
Pasco Corporation: 
Public Relations Division 
Tel.: 03-3715-1048 
 
Aisan Technology Co., Ltd.: 
Business Administration Headquarters (Kato, Soga, Go e Nakakoshi) 
Tel.: 052-950-7500 
 
Increment P Corporation: 
Public Relations, Management Strategy Division (Fukushima e Tanokura) 
Tel.: 03-6629-4814 
 
Toyota Mapmaster Incorporated: 
Technology Development Division (Osaki) 
Tel.: 052-533-8368 


