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1. Resumo 

No mundo da logística, as empresas possuem diversas soluções para o 

monitoramento de seus ativos (caminhões, cavalos mecânicos, carretas, cargas, 

containers, etc.) quando encontra m-se em trânsito. Contudo, quando analisamos a 

realidade de uso de carretas em um centro de distribuição, a maioria das soluções 

existentes no mercado brasileiro para gerir adequadamente a dinâmica das carretas 

não oferecem recursos interativos. Visto isso, o projeto desenvolve uma solução que 

busca suprir esta lacuna. A coleta de dados é realizada através de um aplicativo mobile 

e a análise estatística dos dados é realizada por um sistema WEB.  

 

2. Introdução 

Em todos os setores de negócios nos deparamos com problemas cada vez mais 

desafiadores, onde o emprego das tecnologias tradicionais não permite soluções 

economicamente viáveis ou de fácil implementação. 

Diversas empresas no Brasil possuem processos que poderiam ser melhorados 

com uma simples intervenção de novas tecnologias, porém muitas vezes essas 

empresas não possuem recursos ou conhecimento a respeito destas tecnologias para 

desenvolver aplicações que melhorem seus processos ou às vezes não conseguem 

dimensionar os benefícios que essa intervenção tecnológica pode gerar para empresa. 

As empresas de logística empresarial tem um papel importantíssimo no processo 

de venda, pois elas são responsáveis pelo transporte, estocagem e manuseio dos 

produtos no fluxo de distribuição. Fazem o gerenciamento da cadeia de suprimentos de 

cada um de seus clientes, interagindo com funções de marketing e produção, desde o 

processamento da fábrica até a entrega no consumidor final.  

A fábrica envia seus produtos para um centro de distribuição origem e a partir 

dele a empresa de logística é responsável pelo estoque e manuseio dos lotes de 

produtos. Quando existe demanda para uma determinada área, a empresa de logística 

faz o transporte para o centro de distribuição destino utilizado caminhões maiores para 

atender os clientes regionais da fábrica. Por fim, quando os clientes das regiões fazem 

os pedidos, a empresa de logística faz as entregas locais através de caminhões 

menores. (Ballou, 2016) 



 

 No processo entre a saída do centro de distribuição de origem e a chegada ao 

centro de distribuição de destino existe o procedimento de carga e a descarga das 

carretas estacionadas nas “docas”. A gestão do uso das carretas não é realizada no 

nível estratégico e os processos de gestão normalmente são manuais, limitando a 

tomada de decisão no nível nacional. (Deloitte, 2015) 

 

3.Objetivo 

 Pela necessidade de uma melhor gestão de ativos logísticos, foi desenvolvida 

uma solução mobile, integrada com o uso de análise de dados (data analytics), 

utilizando-se da popularização dos smartphones. O desenvolvimento deste aplicativo 

busca trazer mobilidade, otimização e análise aos processos, possibilitando a eficiente 

tomada de decisão nos centros de distribuição. (IDC Brasil,2017) Os dados são 

coletados por meio de celulares, tratados e armazenados para futura análise do 

comportamento dos processos. São consideradas as principais necessidades e 

informações para a gestão de carretas em um centro de distribuição. (Alam, 2013) 

 

4. Metodologia 

O trabalho é de cunho descritivo e abordado de forma quantitativa. O universo a 

estudado é amostrado de forma não probabilística e de coleta de informações 

intencional, em que o estado de carretas utilizadas para o transporte de carga é 

analisado através de um aplicativo móvel desenvolvido.  

 

5. Desenvolvimento 

 Inicialmente foram realizadas reuniões com os gestores do grupo logístico 

FEMSA e posteriormente visitas aos centros de distribuição para o levantamento de 

requisitos, com o intuito de entender a realidade da empresa. Feito isso, um projeto de 

arquitetura de sistema foi elaborado, englobando o aplicativo de coleta de dados, o 

banco de dados a ser utilizado no sistema e o sistema WEB que é utilizado para a 

visualização das informações que agregarão valor ao negócio. (Bisk Education, 2014) 

 

 



 

6. Resultados Preliminares 

A necessidade de uma solução para melhor gerir as carretas dentro dos centros 

de distribuições foi comprovada como uma realidade no mercado logístico. O projeto do 

sistema foi efetuado e está parcialmente implementado, sendo a coleta de dados via 

aplicativo smartphone tendo sido feita com sucesso e algumas funcionalidades WEB 

estão implementadas. (Chuanyu, 2009) 
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