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1 RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de propor uma solução para um sistema de 

gerenciamento de transporte de cargas, baseado em pesquisas em sites da Internet, 

bibliografias referentes ao assunto e levantamento de requisitos junto ao cliente em 

potencial. No estudo, é colocada em pauta a forma mais eficiente e eficaz de se 

trabalhar com um sistema de gerenciamento, levando em conta que as empresas de 

transporte de carga que realizam agendamento de viagens poderiam implantá-lo. 

Através de pesquisa em objetos sobre o conjunto proposto, observamos que em 

sistemas já existentes, algumas necessidades não eram atendidas. No trabalho a 

seguir, é apresentada uma solução com um sistema via Web, sendo sua construção 

proveniente de pesquisas bibliográficas, necessidades e problemas encontrados no 

ambiente real. A linguagem de programação utilizada é ASP tendo como servidor de 

base de dados a plataforma Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Transporte, ASP, SQL Server 2008 R2 Express. 

 

2 INTRODUÇÃO 

Existem várias linhas de pesquisas e desenvolvimento relacionados a 

sistemas gerenciadores de transporte, porém, encontramos algumas necessidades 

que não são atendidas nos sistemas existentes. Esses fatores nos motivaram a 

propor um projeto mais prático. A solução proposta servirá para gerenciar via Web o 

agendamento de transporte de carga, com acesso a partir de usuário e senha 

individuais, de acordo com a política de acesso de cada um, como por exemplo, 

restrições para alterar e incluir dados. 

Verificamos em nossas pesquisas que a logística não é mais somente um 

complemento, mas sim um fator importante para as cidades. Através da metodologia 

de estudo de caso identificamos que, na região da Baixada Santista, houve um 

crescimento significativo em relação aos problemas nas vias de acesso ao porto 

marítimo. 

O agendamento pode ser visto como uma atividade complexa, e a 

implantação da Tecnologia da Informação neste, o torna mais prático e seguro. 

 

3 OBJETIVOS 

Através de estudos de caso, identificamos as necessidades das empresas de 

transporte de carga da região da Baixada Santista. Objetivamos criar uma solução 
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que permita gerenciar, de uma forma mais prática, segura e controlada as viagens 

de cargas rotineiras, realizadas por uma empresa de logística, desde o 

agendamento até o destino final da mesma. Para tal, apresentamos uma proposta 

na forma de um sistema via Web. 

O projeto consiste em propor uma solução de melhoria no gerenciamento da 

disposição da frota interna da empresa, sendo uma das funcionalidades encontradas 

em Sistemas Gerenciadores de Transporte (Transportation Management System – 

TMS). 

 

4 METODOLOGIA 

Para o projeto, que no momento encontra-se em desenvolvimento, realizamos 

pesquisas bibliográficas, estudos do ambiente real, metodologias de 

desenvolvimento de software para a elaboração da proposta do sistema Web. 

 As seguintes etapas metodológicas serão adotadas: 

a. Elaboração dos capítulos destinados ao trabalho dissertativo; 

b. Entrevistas com usuários; 

c. Desenvolvimento de software; 

d. Acompanhamento de testes; 

e. Correções e adaptações da aplicação em pré-desenvolvimento; 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 SISTEMA E TECNOLOGIA 

No decorrer das pesquisas foram estudados alguns Sistemas Gerenciadores 

de Transporte, para efeito de comparação e base para proposta de funcionalidades.  

A solução escolhida para o sistema de gerenciador de Banco de Dados 

implantado foi o Microsoft SQL Server R2 Express, por ser um servidor bem 

difundido no mercado, além de referência em segurança de armazenamento de 

dados. 

A tecnologia utilizada para o desenvolvimento da aplicação Web foi a 

linguagem de programação ASP, por questões de recursos providos para o 

desenvolvimento e pela independência de navegador, código-fonte protegido e 

integração satisfatória com o sistema de bancos de dados escolhido. 
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5.2 QUESTÃO ECOLÓGICA  

 Para construir um computador pessoal, segundo (Rosa), são necessários 240 

quilos de combustíveis fósseis, 22 quilos de produtos químicos e - talvez o dado 

mais expressivo - 1.500 quilos de água. Água pura que, após o processo, não será 

tão pura. 

 O uso do computador tem se mostrado indispensável atualmente. Mas é 

possível aumentar o seu tempo de vida útil: aplicações Web consomem menos 

recursos computacionais, exigindo menor processamento. A solução hora proposta 

vem ao encontro desta vantagem. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a apresentação do projeto aos profissionais da área de logística e 

desenvolvimento de software, obtivemos pareceres favoráveis, não sendo sugeridas 

alterações para a solução. O potencial de múltiplos acessos que o sistema prevê foi 

o foco principal, visto que a realidade de muitas empresas ainda é o manuseio de 

planilhas eletrônicas para controle ou mesmo anotações manuscritas. 

O sistema encontra-se com 80% de seu desenvolvimento já concluído.  
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