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1.Resumo 

Este trabalho tem por objetivo rastrear vendedores itinerantes e disponibilizar sua 

localização e produtos em um site para seus clientes. 

 

2.Introdução 

O produto busca auxiliar vendedores porta em porta, que estão em grande 

expansão visto que estão mantendo um crescimento constante mesmo se tratando 

de um período de crise.  

Para Hofmeister (2015) este crescimento se deve a alguns motivos entre eles: 

“a elevação do poder de compra da classe C, busca por praticidade e segurança 

durante as compras, lojas cada vez mais cheias e com atendimentos precários, 

transito e falta de estacionamento”. 

Pensando nisso buscamos melhorar a integração entre vendedor e cliente 

oferecendo vantagens como rastreamento em tempo real do vendedor, lista de 

pedidos que o cliente pode enviar ao vendedor e sinais de alerta luminosos no 

veículo do vendedor que indicam que naquela região possuem pessoas 

interessadas em seus produtos.   

 

3.Objetivos 

 Este projeto tem por objetivo desenvolver um dispositivo capas de realizar o 

rastreamento de um veículo e informar estoque de produtos do vendedor itinerante 

em tempo real a um servidor. 

 Com esses dados será possível realizar um acompanhamento do vendedor 

em tempo real e disponibilizar isso a seus clientes, também será possível criar rotas 

de vendas buscando atender clientes que marcarão interesse em seus produtos.  

 

4.Metodologia 

 O método científico utilizado será o método quantitativo e a metodologia 

utilizada será pesquisa aplicada. Os conhecimentos adquiridos na pesquisa serão 

cruciais para a resolução do problema proposto e elaboração do protótipo. 

 

 



Figura B: Caixa Inteligente controle de 
estoque 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura A: Placa controladora 
com o modulo GPS e modulo 
GSM 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura C: Site com controle de 
estoque e localização  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

5.Desenvolvimento 

 Dividimos o projeto em quatro partes: Controle de estoque, rastreamento, 

placa de controladora e site (responsável por reunir as informações do vendedor). 

 Controle de estoque: para conseguirmos um controle em tempo real sem 

que o vendedor precise atualizar o site toda vez que efetue uma venda, 

desenvolvemos uma caixa inteligente que conta com uma célula de carga. O que 

fazemos é realizar uma medição do peso da caixa e dividir pela quantidade de 

produtos contidos na caixa, encontrando o peso médio de um produto, com isso 

sabemos se foram adicionados ou removidos produtos à caixa, para que seja feita 

uma atualização do estoque em tempo real de forma autônoma. 

 Rastreamento: Para o rastreamento utilizamos um modulo GPS, que envia 

um pacote via serial com as coordenadas este pacote e tratado em uma placa 

controladora. 

 Placa controladora: Composta por um microcontrolador ARM CORTEX M3 

que e responsável por controlar: GPS, GPSM, célula da carga, além de possuir 

memoria de contingencia e outros acessórios como microfone e fone de ouvido. 

 Site: Responsável por receber e divulgar os dados recebidos, como 

coordenada e estoque. 

 

6.Resultados Preliminares  

 Os resultados preliminares são bem satisfatórios, conseguimos bons 

resultados em alguns testes realizados, conseguindo enviar a coordenada do 

vendedor e quantidade de produtos no estoque. O dispositivo ainda apresenta 

algumas instabilidades no envio de dados pelo modulo GSM devido a alguns 

problemas eletrônicos contidos no mesmo, que já foram identificados, e estão em 

fase de solução. 
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