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1. Resumo  

O projeto consiste no desenvolvimento de um rastreador de bagagens aéreas 

nacionais. A tecnologia utilizada é a ampliação de um conhecimento científico, 

unindo diferentes soluções já existentes como a aplicação do Arduino, Banco de 

Dados web e AppInventor. O produto diferencia-se por propor a integração dos 

dados com companhias aéreas. O uso do produto traz maior segurança e redução 

do tempo para solucionar problemas e gastos com extravios. Os resultados 

preliminares consistem na criação do protótipo comprovando seu funcionamento. 

2. Introdução 

Em 2016, conforme um relatório da SITA (Air Transport IT Summit), foram 

registradas 23 milhões de malas perdidas ou entregues com atraso, causando 

desconforto e incômodo a tais passageiros. Dentre as principais reclamações que 

chegam aos balcões da ANAC, o extravio de bagagem ocupa a segunda posição no 

ranking (ALENCAR, 2015). A maioria das falhas ocorre na triagem manual, quando 

um funcionário pode se enganar e despachar a mala em uma esteira errada 

(GLOBO.COM, 2015). Esse trabalho de triagem é realizado pela Infraero, porém são 

as companhias aéreas que respondem pelos desvios. Uma vez que a mala de um 

passageiro não tem o mesmo valor significativo para a companhia aérea do que o 

que tem para seu cliente, torna-se interessante a ideia de ter sua bagagem 

monitorada pelo próprio viajante. Tendo sua localização, em caso de desvios, o 

passageiro consiga ir em busca dos seus direitos. Esse investimento tem como 

vantagem a diminuição da insatisfação dos passageiros e possíveis gastos da 

companhia aérea, uma vez que, até o momento atual, não há um recurso específico 

para monitoramento de bagagens aéreas que tenha contato direto com as 

companhias aéreas e que tenha valor acessível. 

3. Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um rastreador para a monitoração de 

bagagens de passageiros de transporte aéreo nacional que integre o usuário e a 

companhia aérea. 

4. Metodologia  

O produto da pesquisa é determinado como Desenvolvimento Tecnológico, uma vez 

que, o objetivo é o desenvolvimento do rastreador. O método da pesquisa é 

classificado como experimental, já que faz a avaliação do produto e processos, 



aplicado a tecnologia, e cria-se experimentos como o protótipo para realizar o teste 

(Mattasoglio, 2017). 

Foi necessário que as fontes estudadas promovessem dados que refletissem a 

realidade, para isso, foi realizado uma pesquisa quantitativa por meio de um 

questionário, a fim de conhecer o posicionamento dos clientes/consumidores em 

relação à nossa empresa, produto, produtos concorrentes e relacionamentos em 

questões aeroportuárias. Para a coleta de dados foi escolhido a pesquisa de 

mercado distribuído nas mídias sociais, baseado em um formulário realizado com 

um roteiro de perguntas previamente elaboradas. Durante essas pesquisas, surgiu a 

necessidade de fazer contato com as companhias aéreas, para obtenção e troca de 

informações. 

5. Desenvolvimento 

O produto consiste em um sistema composto por um hardware e um software. É 

utilizada uma tecnologia chamada Arduino que, no caso do projeto, constitui-se por 

duas placas: Módulo GPS e Módulo GSM. Deste modo, o Arduino, sendo o 

dispositivo físico, faz a conexão com o satélite através de sua placa GPS, 

fornecendo as referências geográficas do rastreador inserido na bagagem. Já a 

placa GSM, faz a conexão com a antena, através do 3g, para assim enviar os dados 

ao Banco de dados Web. Através da interação das placas, o usuário terá acesso a 

localização dos seus pertences a partir de um aplicativo. Essas informações estarão 

em um banco de dados, que poderá ser disponibilizado às companhias aéreas, 

facilitando assim o processo para encontrar os pertences extraviados. 

6. Resultados Preliminares 

Através da pesquisa quantitativa realizada via formulário online foi possível provar 

uma demanda existente pelo produto e entender melhor o público alvo. Dos 

respondentes que viajam de avião, 92% despacham malas; dentre os principais 

problemas aéreos, o extravio de bagagens foi considerado a maior preocupação do 

passageiro; 68,5% pagaria pelo serviço de rastreamento; 434 pessoas já tiveram 

sua mala extraviada, sendo que 37 destas nunca a recuperaram. Além disso, com 

relação ao diferencial de integração dos dados com as companhias aéreas para 

otimizar o processo com aqueles responsáveis pelas indenizações, pretende-se 

conhecer o interesse das empresas aéreas no projeto, com a possibilidade de, 

futuramente, obter sua aceitação.  



Uma entrevista foi realizada com a responsável de segurança de bagagem da 

companhia aérea LATAM. A entrevistada apresentou dúvida quanto a importância 

da implantação do serviço, uma vez que o cliente monitore sua bagagem, expõe as 

falhas responsabilizadas pela empresa no caso de extravio, o que pode denegrir sua 

imagem e causar maiores complicações.  

Contudo, o principal resultado esperado é o efetivo funcionamento do protótipo 

integrado, que consiste na viabilidade de visualizar no aplicativo as informações 

obtidas no rastreador. Além de testes locais que foram realizados em cada uma das 

etapas do desenvolvimento, o que demonstra seu funcionamento adequado, 

pretende-se ainda testar o produto em uma viagem de avião para, assim, comprovar 

sua eficácia com todas as variáveis que foram estipuladas. 
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