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RESUMO 

 

As vendas externas e as entregas de produtos são atividades comuns a várias 
empresas, estas atividades estão relacionadas à logística das empresas. Com o 
mundo globalizado, as empresas visam, além de redução de custos, melhorar a 
qualidade de seus serviços, destacando-se na competitividade do mercado. Para 
que isto ocorra é necessário o uso de tecnologias que auxiliem as tomadas de 
decisões e proporcionem mais agilidade aos serviços. O geoprocessamento, por ser 
uma tecnologia multidisciplinar, atende a diversas áreas, incluindo a área de 
logística. A pesquisa desenvolvida visa colocar em prática o uso das geotecnologias 
na administração das empresas, adicionando ferramentas computacionais na 
análise logística das mesmas. Neste aspecto, foi desenvolvida uma aplicação SIG – 
Sistema de Informações Geográficas – para a realização de análises de redes, ou 
seja, análises de segmentos interligados, que tem o objetivo de verificar as rotas 
desenvolvidas pelos vendedores e calcular as rotas de menor caminho para as 
vendas. Para o desenvolvimento desta aplicação SIG foi utilizado o sistema 
SPRING, no qual foram inseridos os dados da empresa Buon Gelatto, contendo 
informações sobre os pontos comerciais atendidos no bairro de Mangabeira, 
município de João Pessoa, área de abrangência da pesquisa. Como resultados da 
pesquisa foram gerados os cálculos de melhor caminho das rotas dos vendedores, e 
também a comparação entre as rotas calculadas e as rotas desenvolvidas pelos 
vendedores. Foram identificadas reduções de percurso em todas as rotas 
analisadas, concluindo assim a eficácia das geotecnologias na administração de 
empresas. 
 
Palavras-chave: Geotecnologia. SIG – Sistema de Informações Geográficas. 
Logística.  
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ABSTRACT 
 

The external sales and the deliveries of products are activities common to several 
companies, these activities are related to the logistics of the companies. On the 
globalized world, the companies needs a reduction of costs and increase the quality 
of their services, standing out in the competitiveness of the market. On this intention 
is necessary the application of decision making technologies wich afford agility to the 
services. The multidisciplinary technology of geographic date processing assists 
several areas, including the logistics area. This research aim demonstrate the 
application of a computational tool of logistic analyses showing the use of 
geotecnologies in the same ones. Was developed a GIS – Geographical Information 
System - application to a network analyses of the salespersons routes and calculate 
the best selling route. For the development of this application GIS was used the 
system SPRING, in which was used the Buon Gelatto data, with information of the 
commercial points of the Mangabeira neighborhood, municipal district of João 
Pessoa, area of coverage of the search. As results of the research were generated 
the calculations of best route of the salespersons routes, and also the comparison of 
the calculated routes and the routes developed by the salespersons. With the results 
was identified the reduction of all the analyzed routes which is the proof of the 
availability of the geotecnologies in the companies management. 
 
Key-words: Geotecnology. GIS – Geographic Information System. Logistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do mundo globalizado impulsionou as empresas a 

realizarem constantes atualizações, buscando novas metodologias, estratégias e 

tecnologias para sua permanência na competitividade do mercado. Para que as 

empresas se destaquem no mercado competitivo, são necessárias modernizações, 

a fim de se obter maior qualidade dos produtos, pontualidade e eficiência nos 

serviços, e, ainda, uma possibilidade de redução de custos. 

Para acompanhar esse processo de modernização do mercado, as empresas 

entram na “Era da Informação”, em busca de dados e suportes que auxiliem, de 

forma mais ágil, as atividades diárias e a tomada de decisões. 

Este trabalho aborda a aplicabilidade da geotecnologia na administração de 

empresas, demonstrando algumas formas de como esta tecnologia pode auxiliar o 

gerenciamento das mesmas. O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma 

aplicação SIG – Sistema de Informações Geográficas – que possibilite a realização 

de análise espacial dos dados, a partir do cruzamento de informações, utilizando-se 

ferramentas computacionais que auxiliem as tomadas de decisões no âmbito da 

logística de distribuição. 

Entre os objetivos específicos estão as atividades: de identificar os pontos 

comerciais atendidos pela empresa; desenvolver mapas temáticos através dos 

dados fornecidos pela empresa; traçar as rotas dos vendedores que atendem a área 

de abrangência da pesquisa; e traçar as rotas ideais para cada vendedor. 
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2 GEOPROCESSAMENTO E LOGÍSTICA 
 

Tendo em vista uma melhor visualização e compreensão do objeto de estudo, 

neste capítulo serão apresentados alguns conceitos sobre os assuntos abordados 

no trabalho. 

 

2.1 Geoprocessamento 

 

Quando se fala em Geoprocessamento, esta palavra está se referindo a um 

conjunto de técnicas computacionais relacionadas com a coleta, armazenamento e 

tratamento de informações espaciais ou georreferenciadas; tais técnicas são 

utilizadas em sistemas específicos (NOVAES E SUSLICK, 2003). 

Segundo Câmara et al (2001), o Geoprocessamento é a disciplina do 

conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento 

de informações geográficas. 

 

2.2 Sistemas de Informações Geográficas 

 

Para Burrough e McDonnell (1998), GIS – Geographic Information Systems – 

significa um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, 

transformar e visualizar dados sobre o mundo real para um objetivo específico. 

O GIS, ou o SIG – Sistema de Informações Geográficas – é um sistema 

indispensável para o geoprocessamento. Com ele é possível realizar a aquisição, o 

armazenamento, o processamento, a manipulação, a integração e interação dos 

dados. Como é definido por Ferreira (2004), sistema são elementos de um todo, 

coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada. O SIG é 

composto por hardwares, softwares, recursos humanos, dados e metodologias que 

se integram para gerar análises espaciais.  
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2.3 Banco de Dados Geográfico 

 

Para que ocorra o gerenciamento das informações e a interação com os dados 

espaciais é necessária a utilização de um Banco de Dados Geográfico. Segundo 

Bineli et al (2007), 

 
“um banco de dados geográfico ou geodatabase é uma base relacional que 
armazena dados geográficos, ou seja, uma estrutura de tabelas de 
coordenadas de objetos espaciais e de relacionamentos entre estas tabelas, 
estocadas em um banco de dados relacional.” 
 

 

Rocha (2000), define como são formados os bancos de dados geográficos 

dentro de um SIG, estes 

 
 
“são formados pelo banco de dados espaciais, descrevendo a forma e a 
posição das características da superfície do terreno, e o banco de dados de 
atributos, descrevendo os atributos ou qualidade destas características.” 
 
 

Por serem armazenados separadamente, é necessária a interligação entre os 

bancos, para isto é utilizado um identificador, que tem o objetivo de ligar cada linha 

da tabela de atributos a uma entidade gráfica. Esta interligação pode ser vista na 

Figura 01 (abaixo). 

 

 

 

Figura 01 – Interligação entre a base de atributos e base gráfica. (Adaptado da Ajuda do 

SPRING). 
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2.4 Logística  

 

Para o CLM – Council of Logistics Management, ou seja, Conselho de 

Administração Logística  

 
“Logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, 
implementa e controla o eficiente e efetivo fluxo e estocagem de bens, 
serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de 
consumo, visando atender aos requisitos dos consumidores.” 
 
 

Segundo Ballou (1993), a logística empresarial esta relacionada às atividades 

de movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos, desde o ponto 

de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final. 

Com o ambiente competitivo do mundo globalizado as empresas necessitam 

de mais agilidade, melhores desempenhos e busca constante de redução de custos. 

Ou seja, o processo logístico é essencial para a economia e para as empresas 

situadas neste ambiente e tem o objetivo de oferecer serviços eficientes e eficazes. 

Os processos logísticos envolvem várias áreas como a produção, 

dimensionamento e layout de armazéns, alocação de produtos em depósito, 

transportes (roteirização, dimensionamento de frota de veículos), distribuição, 

seleção de fornecedores e clientes externos. 

 

2.5 Roteirização de Veículos  

 

Segundo Houaiss (2007), a palavra roteirização é a ação ou efeito de roteirizar, 

ou seja, elaborar ou desenvolver um roteiro, o qual tem o objetivo de indicar o 

itinerário a ser seguido. A roteirização indica um processo de determinação de um 

conjunto de roteiros ou seqüências de paradas a serem cumpridas por veículos de 

uma frota. 

Um exemplo básico de roteirização é o problema do caixeiro viajante, que 

consiste em um recurso para determinar um roteiro ou uma seqüência ótima, 

visando minimizar a distância total percorrida, assegurando uma única visita a cada 

cliente, como mostra a Figura 02 (próxima página). 
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Figura 02 – Problema do Caixeiro Viajante. Adaptado de SISCORP. 

 

A partir deste recurso, são inseridas novas variantes que restringem ainda mais 

a solução, gerando novas soluções de roteirização. Algumas destas variantes são 

restrições de horário de atendimento (horário que o estabelecimento está aberto); 

capacidade de veículos; frota de veículos de diferentes tamanhos; duração máxima 

dos roteiros dos veículos (tempo ou distância); e restrições de tipos de veículos. 

Devido a grande variedade de restrições, os problemas de roteirização podem 

ser divididos em três grandes grupos: roteirização pura; roteirização e programação 

de veículos (onde entra as restrições de horário de atendimento dos pontos a serem 

visitados); e a roteirização e programação de veículos e tripulações. 

Os problemas de roteirização pura são problemas espaciais que não 

consideram as variáveis temporais ou precedências entre as atividades para 

elaboração dos roteiros de coletas e/ou entrega (ENOMOTO, 2005). Entre estes 

problemas se encontra o Caixeiro Viajante. 

Os problemas de roteirização e programação de veículos envolvem relações de 

precedência entre as atividades envolvidas e também restrições de janelas de tempo 

para as atividades (horário de atendimento e outros) (NAURO, 2003 apud 

ENOMOTO, 2005). 

Os problemas de programação de veículos e tripulações podem ser 

considerados como problemas de roteirização com restrições adicionais 

relacionadas ao tempo quando várias atividades precisam ser executadas (NAURO, 

2003 apud ENOMOTO, 2005). 

Os problemas de roteirização são discutidos por vários autores, como: Cunha 

(2003), Diniz (2000) e Nauro (2003). Outro autor que discute sobre roteirização é 

Bodin (1983), que apesar de ser uma referência antiga é considerada uma das 

principais referências sobre o assunto. 
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3 A APLICABILIDADE DO GEOPROCESSAMENTO EM LOGÍSTICA 

 

O Geoprocessamento e a Logística vêm sendo empregados juntos há algum 

tempo. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os militares utilizavam mapas 

para localizar as tropas que avançavam em campos inimigos. Eles utilizavam o 

recurso logístico para suprir as tropas antecipadamente com alimentos, primeiros-

socorros, armamentos e munições.  

Hoje, com uma função bem mais amena, a utilização do Geoprocessamento na 

Logística das Empresas tem o objetivo de reduzir custos e inserir agilidade na 

entrega dos produtos, tendo sempre o produto certo, na quantidade certa, no local 

especificado, na hora determinada, nas condições adequadas para o cliente e pelo 

preço combinado. Sendo, dessa forma, a agilidade, a pontualidade e 

responsabilidade o diferencial da empresa. 

Com o uso de um SIG na área logística, é possível desenvolver mapas 

temáticos para diferentes análises espaciais como: análises de rotas, localização de 

pontos de distribuição, localização de acidentes geográficos, condição do pavimento 

e infraestrutura, dentre outros, o que possibilita as análises dos efetivos locais de 

visitação e entrega de produtos, planejamento de rotas, medições de distâncias 

entre pontos e análise dos sentidos de vias de tráfego. 

 

3.1 Logística em João Pessoa 

 

O aspecto logístico foi inserido no município de João Pessoa/PB desde o seu 

surgimento quando, próxima ao Rio Paraíba, a cidade nasceu facilitando a entrada 

das embarcações, como mostra a Figura 03 (próxima página) sinalizada com um 

circulo mostrando o surgimento da cidade. Pelo rio, chegavam produtos importados 

da Europa, e também escoava a produção de cana-de-açúcar e algodão produzidos 

na província. Mesmo com grande fluxo destes produtos, a cidade cresceu muito 

pouco nos três séculos seguintes. 
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Figura 03 – Surgimento da Cidade de João Pessoa, próxima ao Rio Paraíba. Adaptado de Oliveira 

(2006).  

 

Segundo Oliveira (2006), no fim do século XIX, a cidade continuava pequena, 

com uma malha de vias concentradas nos arredores do núcleo original de fundação. 

A cidade apresentava ainda um perfil da era colonial, com ruas desalinhadas, 

descontinuidade entre as edificações; havia muito pouca pavimentação nas vias. 

Com o desenvolvimento do comércio, o aumento da população e o surgimento 

dos primeiros transportes, o século XX foi marcado pelas iniciativas do poder público 

que abriu uma série de intervenções na cidade, reestruturando a malha viária e 

estimulando a expansão da área urbana. 

Com a expansão da cidade, foi necessário construções de novas vias que 

ligassem o centro a outras localidades, como a Avenida Cruz das Armas, que 

interliga o centro ao sul da cidade, e a Avenida Epitácio Pessoa, que interliga o 

centro ao leste da cidade, rumo à orla marítima. Estas avenidas são atualmente vias 

de grande fluxo na cidade, por onde passam importantes linhas de transporte 

público. Nos anos 70 foi realizada a extensão da BR-230 até a BR-101, indo até o 

município de Cabedelo, sendo este um importante equipamento dentro da cidade 

para desafogamento do tráfego.   
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Um grande problema enfrentado em muitas cidades é o crescimento da frota 

de veículos. Segundo o DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito – João 

Pessoa, em Julho de 2007, possuía uma frota de 156.845 veículos, entre 

automóveis, motocicletas e caminhões, como mostrados na Tabela 01 (abaixo). Nos 

anexos se encontra a descrição de cada tipo de veículo da tabela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – Frota de Veículos em João Pessoa. Fonte: DENATRAN 

 

Com o crescimento da cidade e a aglomeração de veículos, as empresas de 

João Pessoa necessitam de planejamentos logísticos, que ajudem a minimizar 

distâncias percorridas, tempo, ou ainda o custo total do percurso.  

Em pesquisa realizada, pelo autor, com vendedores de algumas empresas de 

João Pessoa, foi possível compreender a metodologia utilizada pelas empresas para 

auxiliar os processos logísticos.  As empresas possuem equipamentos (hardwares 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Automóvel 105.548 

Caminhão 3.699 

Caminhão Trator 224 

Caminhonete 8.584 

Caminhoneta 6.399 

Chassi Plataforma 29 

Ciclomotor 41 

Micro-ônibus 531 

Motocicleta 27.319 

Motoneta 1.676 

Ônibus 888 

Reboque 660 

Semi-Reboque 511 

Side-Car 14 

Outros 18 

Trator de rodas 14 

Triciclo 9 

Utilitário 681 

Total 156.845 
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como computadores e computadores de mão, chamados de palmtops) que auxiliam 

o acesso às informações dos clientes e das vendas realizadas, porém, não dispõem 

de programas (softwares) que ofereçam uma análise espacial dos dados, como 

softwares de SIG. Estas empresas utilizam dois tipos de distribuição logística: a 

distribuição por áreas, a qual os vendedores dividem os pontos comerciais em 

setores envolvendo um grupo de bairros; e a distribuição por segmento (por 

atividades), o qual os vendedores se dividem para realizar o atendimento a um tipo 

de estabelecimento, por exemplo, apenas bares ou apenas supermercados. Entre os 

dois tipos de distribuição, a primeira opção é a mais utilizada. Com a ausência de 

um programa de SIG em ambas as distribuições os vendedores recorrem ao meio 

analógico de planejamento de rotas, ou seja, os mapas. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 
4.1 Indústria de Sorvetes Buon Gelatto  

 

Empresa paraibana que atua no setor de sovertes, a Buon Gelatto teve o início 

de suas atividades no ano de 1996, começando com apenas duas máquinas, sendo 

uma para fabricação de sorvetes e outra de picolés (conhecidos como picolés de 

gelo).  

Hoje a empresa possui uma moderna plataforma de industrialização, com 

capacidade para produzir 220 mil litros de sorvetes e 20 mil caixas de picolés por 

mês, oferecidos a preços abaixo da concorrência, como é visto na Tabela 02 

(abaixo), que mostra a comparação de preços de produtos correspondentes em 

outras marcas.  

 

PRODUTOS 
MARCAS 

Buon Gelatto A B 

Picolé de Baunilha com 
cobertura de Chocolate 

Supremo Correspondente A Correspondente B 

 R$ 2,40   R$ 3,30   R$ 3,30  

Sorvete na casquinha sabor 
Chocolate com Amendoim 

Kaskitto Correspondente A Correspondente B 

 R$ 2,40   R$ 3,50  R$ 3,00  

Picolé de Chocolate 
Chocolatto Correspondente A Correspondente B 

 R$ 1,20   R$ 1,70   R$ 1,70  

Tabela 02 – 
1
Comparação de preços de produtos correspondentes entre marcas. 

 

Os produtos da Buon Gelatto são encontrados em mais de 1300 pontos de 

venda, espalhados pela Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, distribuído em 

sorveterias, padarias, supermercados, lanchonetes, mercados, quiosques, bares, 

entre outros lugares. 

 
4.1.1 Estrutura da Empresa 

 
 A Buon Gelatto está instalada no Centro de João Pessoa, onde se encontra a 

área fabril da empresa, a estocagem dos produtos e a parte administrativa. A 

empresa ainda conta com um galpão, utilizado para estocar freezers que são 

emprestados em caráter de comodato aos pontos comerciais que desejam 

                                                 
1
 Pesquisa de preço realizada em Agosto de 2007. 
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comercializar produtos da empresa. Na parte de vendas, a empresa conta com 6 

(seis) vendedores externos equipados com computadores de mão (palmstops); e na 

parte de distribuição conta com 5 (cinco) caminhões, sendo 4 (quatro) para as 

entregas e 1 (um) para a logística de freezers. 

 

4.2 Área de Estudo 

 

Para esta pesquisa foram selecionados os bairros que abrangem as rotas dos 

vendedores da empresa na área de Mangabeira, que compreende os bairros de 

Mangabeira, Cidade Verde e uma parte do bairro Costa do Sol. 

 

4.2.1 Mangabeira 

 
Mangabeira possui uma área de 10,44km2, com um perímetro de 

aproximadamente 13,5km. É limitado ao norte pelo Bairro Jardim Cidade 

Universitária, ao sul pelos Bairros Valentina e Paratibe, ao leste pelo bairro Costa do 

Sol e a oeste pelo Bairro José Américo. Na Figura 04 (próxima página), encontra-se 

uma fotografia aérea de Mangabeira, mostrando as duas principais vias do bairro: do 

lado direito, a Avenida Josefa Taveira, e do lado esquerdo, a Avenida Comerciante 

Alfredo Ferreira da Rocha (conhecida como Principal por Dentro). Segundo dados 

do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este bairro possuía no ano 

2000 uma população de 67.398 habitantes, sendo 35.319 mulheres e 32.079 

homens. E em relação à faixa etária, a maior parte da população está entre 25 e 45 

anos.  

Na Figura 05 (próxima página), encontra-se um mapa da cidade de João 

Pessoa, localizando o bairro Mangabeira. 
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Figura 04 – Fotografia aérea do Bairro de Mangabeira. 

Figura 05 – Mapa de João Pessoa, com a localização de Mangabeira. 
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4.2.2 Perfil do Bairro 

 

Para se traçar um perfil de uma localidade é importante ter conhecimento de 

como surgiu o bairro, se começou por uma vila, por um conjunto construído, por 

terrenos particulares. 

Analisando as origens, o bairro Mangabeira surgiu da construção de casas 

populares destinadas à população de classe média baixa, realizada pelo governo do 

Estado da Paraíba, através da CEHAP – Companhia Estadual de Habitação 

Popular. Já o bairro Cidade Verde, surgiu a partir das vendas de lotes, os quais na 

sua maioria são destinados a construção de casas populares. 

Verificando o gráfico da população por idade do bairro de Mangabeira, pode-se 

concluir que no ano 2000 a maioria da população se encontrava de forma 

aparentemente bem dividida, como é visto nos intervalos de cinco em cinco anos na 

Figura 06 (abaixo). 

 

 
Figura 06 – População por idade, do bairro de Mangabeira. Fonte: IBGE, Censo 2000. 
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Em relação à população por sexo, o gráfico mostrado na Figura 07 (abaixo) se 

comporta de forma aparentemente bem dividida, havendo uma pequena maioria da 

população feminina em relação à população masculina. 

 

Figura 07 – População por sexo, do bairro de Mangabeira. Fonte: IBGE, Censo 2000. 

 

Um aspecto determinante para um traçado de perfil de possíveis consumidores 

é o grau de instrução da população. Para tal análise, foram utilizados dados sobre 

população com mais de 5 (cinco) anos alfabetizada e quantidade de anos de estudo 

do responsável pelo domicílio. 

No aspecto sobre população alfabetizada, o gráfico do bairro Mangabeira, 

representado na Figura 08 (abaixo), é visto uma pequena taxa de analfabetismo. 

Havendo uma maior incidência apenas na faixa etária entre 5 (cinco) e 9 (nove) 

anos, que caracteriza as crianças que estão em fase de alfabetização.  

 

Figura 08 – População alfabetizada, por faixas etárias, do bairro de Mangabeira. Fonte: IBGE, Censo 2000. 
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No aspecto relacionado aos anos de estudo do responsável pelo domicílio, 

38% (trinta e oito por cento) destes concluíram o ensino médio e 7% (sete por cento) 

destes possuem uma graduação ou pós-graduação. Também neste aspecto é visto 

uma relevante incidência de pessoas responsáveis pelo domicílio que se encontram 

na primeira fase do Ensino Fundamental, que corresponde da 1ª à 4ª série, como 

mostra a Figura 09 (abaixo). 

 

  

Figura 09 – Anos de estudo do responsável pelo domicilio, do Bairro Mangabeira. Fonte: IBGE, 
Censo 2000. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo tem o objetivo de explanar sobre os materiais utilizados e a 

metodologia desenvolvida. Fazendo-se um breve comentário sobre os softwares e 

arquivos (em diversos formatos) usados na pesquisa; e também apresentando os 

processos para o desenvolvimento do aplicativo. 

 

5.1 Materiais utilizados 

 

5.1.1 SPRING 

 

Desenvolvido para auxiliar no controle dos recursos naturais do Brasil, o 

SPRING – Sistema de Processamento de Informações Georreferenciadas – tem a 

capacidade de integrar dados, como: imagens de satélite, mapas temáticos e 

cadastrais, e modelos numéricos do terreno. Segundo Câmara et al (1993),  

 
O SPRING tem o objetivo de integrar as tecnologias de Sensoriamento 
Remoto e o SIG; Utilizar modelo de dados orientado-a-objetos, que melhor 
reflete a metodologia de trabalho de estudos ambientais e cadastrais; E 
ainda fornecer ao usuário um ambiente interativo para visualizar, manipular 
e editar imagens e dados geográficos. 

 

Apesar de ser bastante utilizado no tratamento de imagens, que atende o 

principal objetivo de gerenciar os recursos naturais, o SPRING foi utilizado nesta 

pesquisa, na versão 4.3.3 (português), com intuito de desenvolver mapas temáticos 

e cadastrais. Mas, o fator determinante que originou a escolha deste software para o 

trabalho foi a ferramenta de Análise de Redes disponibilizada neste software, pois 

esta ferramenta não é comum na maioria dos SIG, mesmo nos proprietários, como, 

por exemplo, o MapInfo. No ArcGIS/ESRI existe essa ferramenta, porém para utilizá-

la é necessário adquirir a licença da ferramenta Network Analyst, que não é 

fornecida no ArcGIS básico. 

O projeto do SPRING teve início em 1991, pelo INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – na DPI – Divisão de Processamento de Imagens – onde se 

obteve a primeira versão em 1993. As primeiras versões foram disponibilizadas 

apenas para o sistema operacional Windows, mas atualmente há versões também 

disponíveis para o sistema operacional Linux. Mesmo sendo distribuído 
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gratuitamente na internet o SPRING, não é considerado como um “software livre1”, 

pois seu código fonte não é aberto para seus usuários. 

 

5.1.2 AutoCAD/Autodesk 

 

Software de desenho técnico utilizado amplamente na arquitetura e 

engenharia, mas também é utilizado na elaboração e edição de mapas, na 

cartografia digital. O AutoCAD é baseado no sistema CAD – Computer Aided Design 

(Projeto Auxiliado pelo Computador) e ajuda no desenvolvimento de desenhos em 

duas e três dimensões (2D e 3D).  

O AutoCAD foi utilizado nesta pesquisa, na sua versão 2004, em função de sua 

agilidade para edição de arquivos de desenho técnico, devido ao grande volume de 

dados a serem editados, como linhas a serem interligadas ou quebradas. 

 

5.1.3 Outros Softwares 

 

Nesta pesquisa também foram utilizados alguns softwares que auxiliaram o seu 

desenvolvimento. Como o Microsoft Office 2003 composto por um conjunto de 

aplicativos que ajudam na edição de textos, planilhas e apresentações (slides), 

como o Word, Excel, e PowerPoint, respectivamente. O Excel além de ser utilizado 

para a edição de planilhas, também foi usado para salvar planilhas no formato Data 

Base (DBase), as quais foram salvas no formato dBASE IV. 

Outro software utilizado foi o Adobe Reader que tem a função de ler arquivos 

no formato .PDF. O JUMP – JAVA Unified Mapping Plataform – na versão 1.2.0 foi 

utilizado para visualizar a área de abrangência da pesquisa, considerando que este 

também é um software de SIG, desenvolvido em plataforma Java.  

O Google Earth utilizado na sua versão 4.2 teve como objetivo visualizar 

imagens de satélite para verificar a infra-estrutura de algumas vias pesquisadas 

neste trabalho. Este software apesar de não possuir constantes atualizações das 

imagens de satélites, possui boa resolução nas principais cidades do mundo. 

 

                                                 
1
Segundo a Free Software Foundation – Fundação para o Software Livre – é qualquer programa de 

computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído com algumas 
restrições. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
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5.2 Objeto de Estudo 

 

A escolha da Empresa Buon Gelatto como objeto de estudo deste trabalho foi 

ocasionada, primeiramente, por ser uma empresa paraibana, com um bom potencial 

de mercado, e que atende a todas as classes sociais existentes na cidade de João 

Pessoa. Outras empresas de ramos distintos, que também atendem aos requisitos, 

foram procuradas, porém, não ofereceram disponibilidade de dados para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Para a escolha da área, foram verificadas localidades com maior concentração 

de pontos comerciais atendidos pela empresa, que possuíssem diferentes classes 

sociais, chegando à área delimitada pelos bairros Mangabeira, Cidade Verde e 

Costa do Sol. 

 

5.3 Aquisição de Dados 

 

Para a realização desta pesquisa foram adquiridas informações e dados de 

variadas fontes e formatos. Inicialmente, foram coletados dados da Empresa Buon 

Gelatto, contendo informações de rotas e dados dos pontos comerciais atendidos na 

área de abrangência da pesquisa. Também foram coletados dados censitários da 

área fornecidos pelo IBGE, para análise socioeconômica dos bairros. Para a 

caracterização da área foram utilizados mapas digitais disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

5.3.1 Informações e Dados da Empresa 

 

Após a escolha da área de abrangência da pesquisa, foram analisadas a 

estrutura e a metodologia logística utilizada pela empresa para venda e entrega de 

produtos. Como foi visto no item 4.1.1, a empresa possui 6 (seis) vendedores e 4 

(quatro) caminhões para entrega de produtos. Os vendedores são divididos por 

áreas, sendo 4 (quatro) para atender à Grande João Pessoa (João Pessoa, Bayeux, 

Cabedelo e Santa Rita) e 2 (dois) para atender outros municípios e estados vizinhos. 

Em relação aos caminhões, dos 4 (quatro) disponíveis para entrega, 2 (dois) são 

destinados às entregas na Grande João Pessoa e 2 (dois) para venda e entrega 
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imediata nos municípios e estados vizinhos. Na Figura 10 (abaixo), é mostrada a 

divisão de áreas por dia de visita na Grande João Pessoa. 

 

 

Figura 10 – Mapa da Grande João Pessoa, dividido em áreas por dia de visitas. 

 

Para a realização das vendas na Grande João Pessoa, os vendedores utilizam 

motos para a locomoção, e cada vendedor é equipado com um palmtop, para 

acessar o Banco de Dados dos clientes e fazer anotação dos pedidos. Para cada 

pedido realizado no dia de visita, programa-se sua entrega para o dia seguinte; no 

caso das vendas realizadas no sábado, a entrega é programada para o próximo dia 

útil. Já as vendas nos municípios que não compõem a Grande João Pessoa, alguns 

municípios de Pernambuco e Rio Grande do Norte, essas são realizadas com 

entrega imediata através de caminhões personalizados com a logomarca da 

empresa; assim como os demais. Nestes caminhões vão 1 (um) vendedor e 1 (um) 

ajudante para realização da venda e da entrega imediata dos produtos: no caso de 

haver algum produto solicitado e não disponível no caminhão, devido ao seu 

estoque limitado, será anotado o pedido e realizada uma entrega, posteriormente. 

Na Figura 11 (próxima página), são mostrados caminhões personalizados da empresa. 
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Figura 11 – Caminhões personalizados com a logomarca da empresa. 

  

Na coleta de dados das rotas, foi realizado o acompanhamento dos 

vendedores, solicitando-se aos mesmos que realizassem as rotas normalmente, 

executando as vendas e realizando limpeza nos freezers, quando necessário. 

Durante a coleta, foram anotados os itinerários e a seqüência de pontos comerciais 

atendidos.  

 

5.3.2 Dados Censitários 

 

Nesta pesquisa, foram analisados dados censitários da área de abrangência 

escolhida, para se obter um perfil socioeconômico dos consumidores destes bairros.  

Dentre os dados, foram analisados aspectos como: sexo, idade, renda, 

números de residentes por domicílio e anos de estudo dos responsáveis. Alguns 

destes dados estão relacionados aos bairros, e outros são relacionados aos setores 

censitários2.  

Estes dados foram coletados em dois formatos, ambos em meio digital; um 

deles em arquivos de planilhas no formato .XLS editados no Microsoft Office Excel, 

com intuito de gerar gráficos para facilitar a análise dos dados. Outro formato 

utilizado foram os arquivos shapefiles3 dos setores censitários, que consiste num 

conjunto de arquivos que armazena a geometria espacial e seus respectivos 

atributos. Estes arquivos são basicamente estruturados por três formatos: .SHP, 

.SHX e .DBF.  

 

 

                                                 
2 Área definida pelo IBGE, contendo em média 300 domicílios em áreas urbanas e 150 em áreas rurais. 
3 Tipo de arquivo desenvolvido pela ESRI, empresa que desenvolve softwares de SIG. 
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5.3.3 Mapa Base da Área de Estudo 

 
Como base cartográfica da área de estudo, foi utilizado o mapa digital da 

Cidade de João Pessoa, disponibilizado pela Prefeitura Municipal. Os arquivos 

utilizados são compatíveis com sistemas CAD no formato .DWG. O conjunto de 

arquivos que constituem a malha municipal é chamado de Articulações do Município, 

como mostra o índice dos arquivos, objeto da Figura 12 (abaixo). Para a seleção e 

edição da área de estudo, foi utilizado os arquivos E4, F4 e E5, sendo preservadas 

as coordenadas e a projeção dos arquivos originais. 

 

Figura 12 – Índice de arquivos. 
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5.4 Desenvolvimento da Aplicação 

 

5.4.1 Criando Banco de Dados 

 

No SPRING é necessária a criação de um Banco de Dados, ou seja, o 

ambiente onde são armazenados todos os dados. O usuário pode criar vários 

bancos de dados para diversas finalidades, porém, apenas um pode estar ativo na 

sessão de trabalho. Nesta pesquisa, definiu-se o banco de dados com o nome 

BuonGelatto, referente ao nome da empresa que se encontra como objeto de estudo 

deste trabalho. Como pode ser visto na Figura 13 (abaixo), na janela de Banco de 

Dados é definido o gerenciador do banco de dados, neste caso foi selecionado o 

Dbase por ser utilizado neste trabalho apenas tabelas em formato .DBF. Após a 

criação do banco, clica-se em Ativar, para fechar o banco ativo e ativar o último 

criado. 

 

 

Figura 13 – Criação do Banco de Dados. 
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5.4.2 Criando o Projeto 

 

Dentro do Banco de Dados podem conter vários projetos, mas também apenas 

um projeto pode estar ativo. Na criação de um projeto é definido exatamente o 

espaço geográfico da área de trabalho, para isto, também é necessário definir os 

parâmetros a serem utilizados na pesquisa, ou seja, a projeção e o datum mais 

adequado para o trabalho. Neste caso, foi definida a projeção UTM – Universal 

Transversa de Mercator, o datum SAD-69, na zona 25, onde se encontra a área da 

pesquisa. Para determinação do retângulo envolvente, são necessários 2 (dois) 

pontos diagonalmente opostos, sendo o primeiro a coordenada do canto inferior 

esquerdo e o segundo a coordenada do canto superior direito, visualizados em outro 

software de SIG, o JUMP, como é mostrado na Figura 14 (abaixo). Na definição das 

coordenadas do retângulo envolvente, foram utilizadas coordenadas planas, através 

de números inteiros e determinação do hemisfério onde se localiza a área, como 

poder ser visto na Figura 15 (próxima página). 

 

Figura 14 – Utilização do software JUMP para visualização das coordenadas do retângulo envolvente. 
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Figura 15 – Definição de parâmetros do projeto. 

 

5.4.3 Criando Categorias 

 

O SPRING pode trabalhar com vários tipos de dados ao mesmo tempo, como 

dados cadastrais, imagens, redes, dados temáticos, modelos numéricos de terreno, 

objetos e ainda dados não-espaciais (tabelas). Para cada tipo de dado é criada uma 

categoria. Nesta pesquisa, foram criadas categorias com dados cadastrais, dados 

temáticos, dados de redes e ainda uma categoria com dados não-espaciais, 

contendo informações de redes, interligados posteriormente com os dados de redes. 

Na Figura 16 (próxima página), na janela é selecionado o modelo de dados e criada 

a categoria; logo abaixo está o espaço para criação de classes temáticas. 
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Figura 16 – Janela para criação de Categorias e Classes Temáticas. 

 
5.4.4 Criando Planos de Informações 

 

Cada categoria pode conter vários Planos de Informações (PI), no entanto os 

dados introduzidos em cada PI devem corresponder ao modelo de dados da 

categoria. No Quadro 01 (abaixo), encontram-se os Planos de Informação em suas 

respectivas Categorias. Um exemplo disto são os PI criados na categoria 

Dcadastrais: Comercio, Lotes, Pontos_Comerciais. Como pode ser visto na Figura 

17 (próxima página), a criação do PI, e na janela ao lado, o Painel de Controle, os PI 

criados em suas respectivas categorias. 

 
CATEGORIA TIPO DE DADO PLANOS DE INFORMAÇÃO GEOMETRIA 

Bdados Não-Espacial -  

Dcadastrais Cadastral 

Comercio Polígono 

Lotes Polígono 

Pontos_Comercais Pontos 

Dcensitarios Cadastral Setores_Censitarios Polígono 

Redes Rede Rotas Linha 

Trechos_O Objeto -  
Quadro 01 – Planos de Informação em suas respectivas categorias. 
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Para a criação da categoria Redes, foi realizado a junção dos dados não-

espacial da categoria Bdados com os dados dos objetos contidos na categoria 

Trechos_O. No item 5.4.6 será abordado como foi realizado a interligação destes 

dados. 

 

 

Figura 17 – Criação de Planos de Informação. 

 

5.4.5 Importando os Dados 

 

Nesta fase, são introduzidos no projeto todos os dados que serão usados no 

projeto, como mapas (temáticos ou cadastrais), imagens (imagem de satélite ou 

fotografias aéreas), dados não-espaciais (tabelas) e modelos numérico de terreno. 

Na pesquisa, foram utilizados mapas com os pontos comerciais atendidos pela 

empresa, lotes das quadras onde estão alocados os pontos comerciais, trechos de 

ruas em mapa de rede e um mapa com setores censitários dos bairros. Na Figura 18 

(próxima página), encontra-se a janela de importação, nela se especifica o formato 

de dado a ser importado, a projeção, o retângulo envolvente, o projeto, a categoria e 

o PI que receberá o dado. 
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Figura 18 – Importação de dados utilizados no projeto. 

 

5.4.6 Associando os Dados 

 

Como pôde ser visto na figura anterior, o mapa com os trechos de ruas foi 

importado no formato DXF-R12, o qual foi editado no AUTOCAD. Este tipo de 

arquivo não possui atributos associados aos objetos, mas é possível associá-los a 

atributos contidos em uma tabela. Trechos de ruas foram importados para a 

categoria de rede do projeto, vindo no formato de linhas. No SPRING, para que uma 

entidade (ponto, linha ou polígono) seja associada a uma tabela, esse deve receber 

um atributo para que possa interligá-lo à tabela. Mas para isto, é necessária uma 

categoria do tipo objeto, onde será criado o atributo que se interligará com a tabela. 

Na Figura 19 (próxima página), é visto o processo de associação da entidade à 

categoria objeto, o qual recebe na janela de valores de atributos o número que 

identificará o objeto na tabela. 
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Figura 19 – Associação dos dados e preenchimento do valor do identificador. 

 

Na Figura 20 (próxima página) é visualizada a ligação entre tabelas, ou seja, a 

tabela de objeto com o atributo ID_O é interligada à tabela de dados dos trechos de 

ruas pelo identificador ID da tabela Bdados. 
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Figura 20 – Interligação da tabela do objeto com a tabela não-espacial. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a introdução e estruturação dos dados, é possível analisá-los e realizar 

consultas que auxiliem as tomadas de decisões da empresa. 

 

6.1 Pontos Comerciais 

 

Primeiramente foram visualizados todos os pontos comerciais atendidos pela 

empresa, como é visto na Figura 21 (abaixo). 

 

 

Figura 21 – Pontos comerciais atendidos pela empresa dentro da área de abrangência da pesquisa. 
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Na Figura 22 (abaixo), foi realizado o agrupamento dos pontos comerciais 

segundo a sua situação com a empresa, ou seja, “Ativo” ou “Inativo”. 

 

Figura 22 – Agrupamento dos pontos comerciais, segundo a situação “Ativo” ou “Inativo”. 

 

6.2 Rotas 

 

Para o desenvolvimento das rotas, os vendedores realizam consultas nos 

palms com o objetivo de identificar quais os pontos a serem atendidos naquele dia, 

verificando os pontos comerciais ativos correspondentes a cada vendedor. Porém, 

estes não contam com uma visualização espacial dos pontos comercias, ou seja, 

cada vendedor produz a sua rota mentalmente, cada um construindo a sua 

seqüência de pontos a serem atendidos. 

Num SIG, é possível realizar as mesmas consultas realizadas nos palmtops, 

tendo o auxílio da visualização espacial.  A Figura 23 (próxima página) mostra a 

janela de geração de consultas; nela, é realizada a consulta para a visualização dos 

pontos comerciais definidos como ativos e atendidos pelo vendedor B. Na Figura 24 

(próxima página), é mostrado o resultado. 
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Figura 23 – Consulta dos pontos comerciais ativos atendidos pelo vendedor B. 

 

 
Figura 24 – Resultado da consulta dos pontos atendidos pelo vendedor B. 
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Para realizar a análise de rotas dos vendedores dentro da categoria de redes 

do SPRING, é necessário que a estrutura topológica seja toda interligada, ou seja, 

ter os trechos da malha todos conectados uns aos outros, para que não ocorra 

falhas nas análises. Na Figura 25 (abaixo), é mostrado toda a malha de trechos na 

área de abrangência da pesquisa. 

 

 

Figura 25 – Malha de trechos da pesquisa. 

 

 Com a junção dos pontos comerciais no formato de polígono (Comercio) e a 

malha de trechos (Trechos) produziu-se um grande volume de dados, dificultando a 

visualização de alguns comércios, como é visto na Figura 26 (próxima página). Para 

uma melhor visualização, foram gerados os centróides (pontos centrais) destes 

polígonos, produzindo-se um novo PI no formato de pontos, criado dentro da 

categoria cadastral. Para a simbologia dos pontos foi desenvolvido o logotipo da 

empresa e inserido dentro do sistema, como pode ser visualizado na Figura 27 

(próxima página). 
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Figura 26 – Difícil visualização de alguns polígonos, os quais representam os pontos comerciais. 

 

Figura 27 – Plano de Informação inserido no formato de pontos, para também representar os pontos comerciais. 
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6.2.1 Rotas Desenvolvidas Pelos Vendedores 

 

Neste item, são descritas as rotas desenvolvidas pelos vendedores, sendo 

visualizado todo o itinerário e a seqüência de pontos comerciais atendidos. 

 

6.2.1.1 Vendedor A 

 

Na rota do vendedor A, existem 10 pontos comerciais ativos na área de 

abrangência desta pesquisa. Sua rota tem início na rotatória da Avenida Hilton Souto 

Maior que dá acesso à Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha (conhecida 

como Principal por Dentro) finalizando na Avenida Josefa Taveira, número 1537. 

Esta rota é composta por 77 trechos de ruas, passando-se em 12 logradouros 

distintos, como é visto na Figura 28 (abaixo). 

 

 

Figura 28 – Rota do vendedor A. 
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6.2.1.2 Vendedor B 

 

Na rota do vendedor B, existem 15 pontos comerciais ativos na área de 

abrangência da pesquisa. Esta rota tem início no girador da Avenida Hilton Souto 

Maior que interliga os Bairros Jardim Cidade Universitária e Mangabeira, seguindo 

pela Avenida Josefa Taveira, e terminando na Rua Maria Regina Martins, próximo 

ao terminal de ônibus. Esta rota é composta por 140 trechos de ruas, e segue por 45 

logradouros distintos, como é visto na Figura 29 (abaixo). 

 

 

Figura 29 – Rota do vendedor B. 

 

6.2.2 Cálculo de Caminho Ótimo 

 

Neste item, serão mostrados os resultados dos cálculos de caminhos ótimos 

para as rotas dos vendedores. O cálculo tem o objetivo de mostrar o menor caminho 

passando por todos os pontos comerciais ativos de cada vendedor. Para que este 

seja realizado, é necessário determinar estes pontos, assim como, o ponto de 

partida e o ponto de chegada, como é visto na Figura 30 (próxima página).  
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Figura 30 – Seleção de pontos para o cálculo do caminho ótimo. 

 

As Figuras 31 e 32 (próxima página) mostram, respectivamente, os resultados 

dos cálculos de melhor caminho para as rotas dos vendedores A e B. Para estes, 

foram selecionados a mesma seqüência de pontos seguidos nas rotas dos 

vendedores. 
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Figura 31 – Cálculo de caminho ótimo da rota do vendedor A. 

 

Figura 32 – Cálculo de caminho ótimo da rota do vendedor B. 
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6.2.3 Comparação de Rotas 
 

Nesta parte serão realizadas comparações entre as rotas, sendo confrontadas 

as rotas desenvolvidas pelos vendedores e as rotas calculadas no SPRING. Para 

verificar a eficiência das rotas, foram comparados os perímetros de cada percurso, 

através da ferramenta de operações métricas do SPRING. 

 
6.2.3.1 Comparação de Rotas do Vendedor A 
 

Comparando a rota desenvolvida pelo vendedor e a rota calculada, foram 

identificadas pequenas diferenças no itinerário, não alterando o número de trechos. 

O número de logradouros aumentou de 12 para 14 logradouros distintos, porém a 

rota calculada reduziu o percurso em 185 metros. Na Tabela 03 (abaixo), observa-se 

a comparação das quantidades de trechos das rotas em relação à infra-estrutura e o 

percurso realizado. A Figura 33 (próxima página) mostra a comparação das rotas; 

nela, a rota de cor verde representa a rota desenvolvida pelo vendedor A e a rota 

azul representa o caminho ótimo calculado no SPRING. 

 

PAVIMENTAÇÃO 
/PERCURSO 

TRECHOS DAS ROTAS 

Quant. 
Total de 

Trechos (m) 
Quant. 

Total de 
Trechos (m) 

ASFALTO           
/IDA 

28 1758 35 1890 

ASFALTO          
/IDA E VOLTA 

31 2999 24 2736 

PARALELEPÍPEDO 
/IDA 

16 1051 18 1352 

PARALELEPÍPEDO 
/IDA E VOLTA 

2 354 - - 

SOLO                
/IDA 

- - - - 

SOLO                
/IDA E VOLTA 

- - - - 

TOTAL 77 6162 77 5977 

Tabela 03 – Comparação das rotas em relação à infra-estrutura, vendedor A. 
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Figura 33 – Comparação da rota desenvolvida pelo vendedor A e a rota calculada. 

 

6.2.3.2 Comparação de Rotas do Vendedor B 

 
Na comparação de rotas do vendedor B, foi verificada uma pequena variação 

na quantidade de trechos, passando de 140 para 145 trechos. Entretanto, houve 

uma redução maior do percurso deste vendedor, para o qual o percurso do caminho 

ótimo calculado no SPRING reduziu em 1262 metros a rota do vendedor, como é 

visto na Figura 34 (próxima página), onde a rota desenvolvida pelo vendedor B está 

representada na cor vermelha e a rota calculada na cor azul. 
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Figura 34 – Comparação da rota desenvolvida pelo vendedor B e a rota calculada. 
 
 

Apesar de haver uma grande redução no percurso, é preciso avaliar as 

condições de infra-estrutura deste itinerário, pois na área de abrangência do 

vendedor B existe uma relevante quantidade de trechos com pavimentação em solo 

exposto, entre os quais existem algumas sem condições de passagem de veículos. 

Para avaliar a infra-estrutura da área, foram analisadas imagens de satélite 

disponibilizadas na internet, acessadas pelo software Google Earth. 

Analisando nas imagens de satélite a rota proposta pelo SPRING foram 

identificados 2 trechos que não há condições de passagem de veículos, como são 

vistos na Figura 35 (próxima página). A imagem mostra o Presídio Sílvio Porto e 

suas imediações, e por trás da penitenciária verifica-se a presença de caminhos, 

porém, estes não oferecem infra-estrutura adequada para a passagem de veículos. 
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Figura 35 - Imagem de satélite. 

 
 

Uma solução para este problema é criar um isolamento destes trechos, 

impedindo que o SPRING utilize estes trechos no cálculo de caminho ótimo. Para 

que isso ocorra é necessário alterar a impedância1 dos trechos, impedindo que os 

mesmos entrem no cálculo do circuito. A alteração é mostrada na Figura 36 (próxima 

página). 

 

                                                 
1
 Uma medida de impedimento ou oposição a (o fluxo de) algo, abstrato ou concreto. Relacionado à 

transferência de energia. 
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Figura 36 – Alteração de impedância. 
 
 

Feito a restrição dos trechos é possível realizar um novo cálculo de caminho 

ótimo, fazendo-se o mesmo processo de seleção de pontos do cálculo anterior. 

Apesar de eliminar trechos que encurtavam ainda mais o percurso, a nova rota ainda 

permaneceu com uma significante redução de percurso, diminuindo-o em 1078 

metros, na Tabela 04 (próxima página) é mostrado a comparação das quantidades 

de trechos das rotas em relação à infra-estrutura e o percurso realizado. A Figura 37 

(próxima página) mostra a nova rota calculada com restrição, já na Figura 38 (página 

53) é exibido a comparação da rota desenvolvida pelo vendedor B e a nova rota 

calculada. 
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PAVIMENTAÇÃO 
/PERCURSO 

TRECHOS DAS ROTAS 

Quant. 
Total de 

Trechos (m) 
Quant. 

Total de 
Trechos (m) 

ASFALTO           
/IDA 

70 4284 50 2928 

ASFALTO          
/IDA E VOLTA 

10 1578 11 1687 

PARALELEPÍPEDO 
/IDA 

19 989 27 1690 

PARALELEPÍPEDO 
/IDA E VOLTA 

4 1102 3 212 

SOLO                
/IDA 

20 1570 50 3609 

SOLO                
/IDA E VOLTA 

17 1793 2 112 

TOTAL 140 11316 143 10238 

Tabela 04 – Comparação das rotas em relação à infra-estrutura, vendedor B. 

 

 

Figura 37 – Cálculo da rota com restrição de trechos. 
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Figura 38 – Comparação da rota desenvolvida pelo vendedor B e a nova rota calculada.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível verificar a importância das 

geotecnologias nas empresas. Durante a pesquisa foram identificados pontos 

positivos que podem levar esta tecnologia a auxiliar a administração de empresas. 

Um dos pontos cruciais na utilização desta tecnologia nas empresas é o auxílio 

à tomada de decisões, que na aplicação desenvolvida ajuda na redução de rotas e 

custos. Nos resultados obtidos mesmo ocorrendo pequenas reduções, ainda é 

possível concluir sobre a eficiência da geotecnologia nas empresas. Pois se levando 

em consideração que a área de abrangência foi apenas um bairro, e que os 

vendedores realizam visitas em até sete bairros em único dia, o cálculo de caminho 

ótimo poderá resultar em maiores reduções de percursos das rotas desenvolvidas. 

Porém existem alguns fatores que atrapalham essas reduções. Um deles é a 

ausência do responsável pela compra no momento da visita do vendedor, que leva o 

vendedor a continuar a sua rota e retornar posteriormente para a realização desta 

venda. Outro problema enfrentado pelos vendedores são as infra-estruturas das 

vias, que em algumas delas não oferecem condições de passagem. Como foi visto 

durante a pesquisa, o cálculo de menor caminho propôs a passagem em trechos 

que não tinham infra-estrutura apropriada para a passagem de veículos. 

Outro aspecto positivo do uso da geotecnologia na área de logística das 

empresas, é que além de reduzir percursos de vendas, também é possível realizar 

redução de rotas de entrega. Selecionando somente os pontos comerciais que 

realizaram pedidos de produtos durante a realização da venda. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termos e Definições 

AUTOMÓVEL 
veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com 
capacidade para até oito pessoas, exclusive o condutor 

CAMINHÃO 
veículo automotor destinado ao transporte de carga, com carroçaria, 

e peso bruto total superior a 3500 Kg 

CAMINHÃO TRATOR 
veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro 

CAMINHONETE 
veículo automotor destinado ao transporte de carga, com peso bruto 
total de até 3500 Kg. 

CAMIONETA 
veículo automotor, misto, com quatro rodas, com carroçaria, 

destinado ao transporte simultâneo ou alternativo de pessoas e 
carga no mesmo compartimento. 

CHASSI PLATAFORMA 
veículo inacabado, com equipamento que permita seu deslocamento 
em vias de rolamento, preparado para receber carroçaria de ônibus 

CICLOMOTOR 
veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão 
interna cuja cilindrada não exceda a 50 cm3(3,05 polegadas cúbicas) 

e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h 

MICROÔNIBUS 
veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 
passageiros 

MOTOCICLETA 
veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido em 

posição montada. 

MOTONETA 
veículo auto-motor de duas rodas, dirigido por condutor em posição 

sentada 

ÔNIBUS 
veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais 
de 20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à 

maior comodidade destes, transporte número menor 

REBOQUE 
veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor 

SEMI-REBOQUE 
veículo de um ou mais eixos que se apóia na sua unidade tratora ou 

é a ela ligado por meio de articulação. 

SIDE-CAR 
carro ou caçamba provido de uma roda acoplada na lateral da 

motocicleta 

OUTROS 
argumento que não se enquadra em nenhuma definição estabelecida 

TRATOR RODAS 
trator que se movimenta sobre rodas, podendo ter chassi rígido ou 

articulado 

TRICICLO 
veículo rodoviário automotor de estrutura mecânica igual à 

motocicleta dotado de três rodas. 

UTILITÁRIO 
veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive 
fora da estrada. 

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema 
Nacional de Registro de Veículos/RENAVAM, Sistema Nacional de Estatística de 
Trânsito/SINET 

 




