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O EMPREGO DAS TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO DE 

FROTAS POR SATÉLITE NA CIA LOG TRNP 

 
AUTOR: Marcus Paulo Oliveira Moniz de Aragão Affonso Ferreira 

 

ORIENTADOR: Cap João Ricardo Aguiar Cedro 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar as vantagens e desvantagens do emprego de 

tecnologias de rastreamento de frotas por satélite, como o Sistema de Gerenciamento de 

Transportes do Exército Brasileiro, na Cia Log Trnp. Primeiramente foi realizado um estudo 

bibliográfico sobre o tema, posteriormente foi feito um estudo de campo com 15 militares das 

seguintes Organizações Militares: Estabelecimento Central de Transporte, 2ª Companhia de 

Transporte e AMAN, através de um questionário virtual, com o objetivo de avaliar o Sistema 

de Gerenciamento de Transportes do Exército Brasileiro como um facilitador dentro das 

atividades específicas ligadas ao transporte. Ao final do estudo concluiu-se que, o sistema 

supracitado é uma ferramenta que apresenta funcionalidades que atendem de maneira 

adequada as necessidades previstas para Cia Log Trnp e que existem medidas de guerra 

eletrônica capazes de combater as fragilidades que o sistema apresenta. 

 
Palavras-chave: Cia Log Trnp. Rastreamento. Sistema de Gerenciamento de Transporte. 

Guerra Eletrônica. 
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THE USE OF TRACKING TECHNOLOGIES FOR 

SATELLITE FLEETS IN CIA LOG TRNP 

 
AUTHOR: Marcus Paulo Oliveira Moniz de Aragão Affonso Ferreira 

SUPERVISOR: Cpt João Ricardo Aguiar Cedro 

This work aims to analyze the advantages and disadvantages of using satellite-based fleet 

tracking technologies, such as the Brazilian Army Transportation Management System, at Cia 

Log Trnp. First a bibliographic study on the subject was carried out, then a field study with 15 

military personnel from de following military Organizations: Central Transportation 

Establishment, 2nd Transportation Company and AMAN, through a virtual questionnaire, 

with the objective of evaluating the Brazilian Army Transportation Management System as a 

facilitator within the specific activities related to transportation. At the end of the study it was 

concluded that the above-mentioned system is a tool that presents functionalities that 

adequately meet the needs foreseen for Cia Log Trnp and that there are electronic warfare 

measures capable of fighting the fragilities that the system presents. 

 
Keywords: Cia Log Trnp. Tracking. Transportation Management System. Electronic  

warfare. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este estudo busca analisar o emprego das tecnologias de rastreamento de frotas por 

satélite na Cia Log Trnp, uma vez que a constante inserção de novas tecnologias no mundo 

contemporâneo faz com que seja de interesse do Exército Brasileiro (EB) trazer para o campo 

militar tecnologias que ofereçam controle e otimização. 

Segundo Brasil (2015), dentro do Batalhão Logístico (B Log) a Cia Log Trnp recebe o 

encargo de realizar o transporte de pessoal e material de acordo com as necessidades que as 

operações militares demandam. Para cumprir essas funções faz-se necessário um rigoroso 

planejamento e da execução até o fim do apoio prestado o controle de movimento é 

primordial. 

Existe no EB o Sistema de Gerenciamento de Transportes do Exército Brasileiro 

(SGTEB) que faz parte do Sistema Integrado de Gestão Logística (SIGELOG). O 

Estabelecimento Central de Transportes (ECT) e a 2ª Companhia de Transportes (2ª Cia Trnp) 

fazem uso do SGTEB nos transportes que realizam em todas as regiões do Brasil. 

Desta forma, cabe problematizar a questão: quais são as vantagens e desvantagens no 

emprego de tecnologias de rastreamento de frotas por satélite, semelhantes ao SGTEB, na Cia 

Log Trnp? 

 
1.1 OBJETIVOS 

 
 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

Analisar as vantagens e desvantagens do emprego de tecnologias de rastreamento de 

frotas por satélite, como o SGTEB, na Cia Log Trnp. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 
 

Conceituar Logística Militar aplicada na Cia Log Trnp; 

Verificar se os objetivos e finalidades do SGTEB são compatíveis com as necessidades 

de rastreamento da Cia Log Trnp; 

Verificar as vantagens e desvantagens da utilização de tecnologias de rastreamento de 

frotas por satélite na Cia Log Trnp. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 LOGÍSTICA MILITAR 

 
 

Nas considerações gerais do manual do Exército Brasileiro de Logística Militar 

Terrestre (EB70-MC-10) a logística no combate é abordada da seguinte forma “A Logística é 

essencial para a manutenção e a exploração da iniciativa, determina a amplitude e duração das 

operações terrestres e contribui para a liberdade de ação durante as operações.”. 

Segundo Silva (2003), a logística militar segue seis princípios básicos que são listados 

e descritos na figura abaixo. 

 
Figura 1 – Princípios da Logística Militar 

Fonte: R.Adm., São Paulo, v.38, n.4, p.343-354, out./nov./dez.2003 

 
 

Segundo o manual de Logística Militar Terrestre, a função logística transporte engloba 

todas as atividades que são desenvolvidas com objetivo de transportar, de um local para outro, 

recursos humanos, materiais e animais, utilizando para isso diversos meios e modais de 

transporte. 
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O transporte é essencial para o ciclo logístico, uma vez que está presente em todas as 

suas fases. Para a continuidade dos processos logísticos são necessários equipamentos e 

sistemas específicos, infraestrutura física e uma visão ampla do contexto operacional que 

envolvem a missão que está sendo cumprida e os elementos que estão sendo apoiados 

(BRASIL, 2018). 

Cabe ressaltar que o manual de Logística Militar Terrestre prevê a utilização de quatro 

modais de transporte, são eles: aquaviário, terrestre, aéreo e dutoviário, esses modais podem 

ser empregados de maneira múltipla para um único transporte o que recebe o nome de 

intermodalidade. Neste trabalho será abordado exclusivamente o modal terrestre e o meio 

rodoviário. 

Conforme Brasil (2018), o transporte rodoviário apresenta as seguintes características. 

 
 

O transporte rodoviário apresenta maior flexibilidade, capilaridade e segurança, 

sendo normalmente mais indicado para os movimentos entre os terminais e as áreas 

mais avançadas da zona de ação, bem como para os deslocamentos de pequena 

amplitude. É o meio que, via de regra, integra os demais modais, sendo o elemento 

chave do sistema de transporte. (BRASIL, 2018, p.3-16) 

 

 

Ainda segundo o Brasil (2018), o controle de movimento compõe uma das fases das 

operações de transporte, e pode ser definida como. 

Caracteriza-se pelo gerenciamento das operações de transporte planejadas. O 

emprego de ferramentas de TIC e dispositivos de rastreamento eletrônicos é 

essencial, de maneira a prover ao comando a consciência situacional quanto ao apoio 

de transporte realizado. (BRASIL, 2018, p.3-16) 

 

Vemos que o Manual de Logística Militar Terrestre do Exército Brasileiro prevê de 

maneira específica a utilização de meios para o controle de movimento nos transportes 

realizados pela Cia Log Trnp, inserida no contexto da função logística transporte. Deste 

modo, será abordado no próximo tópico as características e objetivos do SGTEB de acordo 

com as necessidades da Cia Log Trnp. 

 
2.2 SGTEB 

 
O SGTEB é um módulo do Sistema de Gestão Logística do Exército (SIGELOG) e 

surgiu das orientações contidas no Plano Estratégico do Exército 2016-2019, com o objetivo 

de conferir controle operacional, modernização e condensação dos sistemas operantes na 

Força. Contribuindo de maneira significativa para alcançar o que o manual de Logística 
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Militar Terrestre do Exército define como visibilidade ao longo da cadeia logística e é 

definida como: 

 
A visibilidade ao longo da cadeia logística – material, pessoal, unidades, pontos de 

transição e meios de transporte – permite avaliar se os processos de distribuição 

estão correspondendo adequadamente às necessidades da força. Isto inclui o 

rastreamento e o monitoramento georreferenciado de comboios, meios de transporte 

e cargas (contêineres e paletes) e outros recursos empregados na atividade de 

distribuição. (BRASIL, 2018, p.3-7) 

 

 

 
Assim, monitoramento de cargas e materiais encontra no SGTEB uma solução que une 

todas as etapas da logística militar, em especial o monitoramento de frotas, com recursos 

informáticos desenvolvidos pela própria Força. 

. 

2.2.1 Objetivos do SGTEB 

 
O SGTEB tem como objetivo auxiliar o processo de transporte garantindo três 

características principais: tempestividade, oportunidade e segurança. Para isso reúne uma 

gama de informações a respeito de todo o ciclo logístico afim de possibilitar um planejamento 

e organização mais eficiente (BRASIL, 2015). 

Assim, existe uma racionalização da execução do transporte que permite eventuais 

correções ao longo do processo, facilita o processo decisório e confere ao responsável 

consciência situacional. 

 

2.2.2 Funcionalidades do SGTEB 

 
Com o uso do SGTEB é possível rastrear cargas unitizadas e identificadas com um QR 

Code. O suprimento que consta na demanda de transporte será processado e acondicionado de 

maneira compatível para o transporte. Com um equipamento de leitura ótica é possível 

transferir os dados da carga unitizada para o SGTEB, que gera um documento eletrônico 

chamado “Conhecimento de Transporte” capaz de identificar todo o material carregado 

(BRASIL, 2015). 

O processo descrito pode ser visualizado na figura abaixo. 
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Figura 2 – Funcionalidades do SGTEB 
 

Fonte: R. Verde-Oliva, Brasília-DF, nº 228, Julho 2015 

 
 

2.2.3 Gestão de frotas 

 
O SGTEB é capaz de integrar os responsáveis pelo transporte diretamente com os 

elementos apoiados. Além disso, informatiza o processo de roteirização que é definido pelo 

manual de Logística Militar Terrestre do Exército como: 

 
Roteirização – consiste na otimização do uso das rotas de transporte, considerando as 

condições de tráfego, a segurança do fluxo, a necessidade de pontos de apoio ou 

transbordo intermediários, assim como outros fatores levantados no planejamento. 

(BRASIL, 2018, p.3-17) 

 

 

 
Deste modo, a frota equipada com recursos de tecnologia da informação (TI) torna-se 

interconectada e alimenta todo o ciclo logístico do transporte com informações em tempo real. 

 
2.3 RASTREABILIDADE DOS VEÍCULOS 

 
Hoje, o SGTEB é utilizado em conjunto com smartphones e tablets conectados à 

internet e ao sistema global de navegação por satélite (GNSS) para o monitoramento dos 

caminhões utilizados nas missões de transporte. 

Segundo Rodrigues et al. (2009), o GNSS é um sistema de navegação por satélite 

capaz de fornecer posicionamento geoespacial com cobertura global e foi criado, inicialmente, 

para fins militares. Entretanto, a grande funcionalidade do GNSS o fez ser adotado em outros 

ramos específicos que foram capazes de incrementar o sistema. 

O sistema GNSS que possui maior difusão é o sistema de posicionamento global 

(GPS), criado nos Estados Unidos da América, que será explorado na seção seguinte. Porém, 
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vale registrar que a Rússia, União Europeia e China possuem sistemas de georreferenciamento 

próprios são eles: Glonass, Galileo e Beidou, respectivamente (RODRIGUES et al, 2009). 

A distribuição dos sistemas supracitados no cenário internacional pode ser observada 

na figura a seguir. 

 
Figura 3 – Multi-Constelações satelitais de sinais GNSS 

 

Fonte: https://www.nature.com/articles/srep08328 

 
 

2.3.1 GPS 

 
Com origem no Departamento de Defesa dos EUA, o GPS é o sistema de 

georreferenciamento mais sofisticado criado até hoje. Segundo Cugnasca (2007), o GPS é 

capaz de informar a posição de um ponto no globo com uma margem de erro que varia na 

casa dos centímetros. 

Composto por 24 satélites operantes e 3 reservas, o GPS funciona tentando captar 3 

informações para determinar a posição de um ponto: Latitude, longitude e altitude. Possuem a 

capacidade de emitir sinais de repetição ao mesmo tempo por trabalharem de maneira 

sincronizada. Após receber informações de no mínimo 4 satélites, a posição do ponto é obtida 

por meio de triangulação (RODRIGUES et al, 2009). 

Deste modo, o GPS pode ser dividido em três segmentos: segmento espacial, 

segmento de controle e segmento de usuário (SEEBER, 1993). 

http://www.nature.com/articles/srep08328
http://www.nature.com/articles/srep08328
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O segmento espacial é composto pelos satélites do sistema, que são posicionados de 

maneira específica com o objetivo de facilitar a visibilidade dos mesmos em qualquer ponto 

do globo terrestre (SEEBER, 1993). 

A disposição geral dos satélites pode ser observada na figura abaixo. 

 
 

Figura 4 – Constelação formada pelos satélites do GPS 
 

Fonte: Acervo Decea 

 
 

O segmento de controle, basicamente, opera o sistema de GPS como um todo. É 

responsável pelo monitoramento e controle do sistema, ajustes nos relógios dos satélites e 

atualizações periódicas (SEEBER, 1993). 

As estações de controle são dispostas da seguinte forma. 

 
 

Figura 5 – Localização das estações de controle 
 

Fonte: http://vaztolentino.com/conteudo/562 

http://vaztolentino.com/conteudo/562
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O segmento de usuário é composto pelos receptores de sinal GPS, que após receberem 

os sinais de GPS fazem os trabalhos de cálculo capazes de fornecer a localização consultada. 

Seeber (1993), elenca os principais componentes de um receptor de GPS expostos na figura a 

seguir. 

 
Figura 6 – Principais componentes dos receptores de GPS 

 

 
Fonte: TCEP – Treinamento básico em operações de GPS 

 
 

2.4 INTERFERÊNCIAS NO GPS 

 
Como foi exposto na seção anterior o GPS é um sistema complexo e muito bem 

arquitetado, entretanto essas características não o deixam livre de ações inimigas capazes de 

impedir o rastreamento. As vulnerabilidades do sistema podem ser exploradas causando 

interferência ou até mesmo inviabilizando o uso do mesmo. 

Segundo Souza (2005), a chamada interferência intencional é causada pelo uso de 

transmissores idealizados com o intuito de impedir o funcionamento correto do sistema, que 

podem agir de duas maneiras: transmitindo para o sistema GNSSs um sinal de alta intensidade 

carregado com dados de localizações falsas, denominado GNSSs spoofing ou quando a 

interferência objetiva exclusivamente impedir alguma das fases de comunicação entre os três 

segmentos expostos na seção anterior , denominado GNSSs jamming. 

Vale ressaltar que já existem Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) 

específicos para combater ações inimigas contra o uso do sinal GPS. Destacam-se entre às 

MAGE a busca de interceptação, monitoramento, localização, registro e análise. Além de 



20 
 

 

 

 

processar os sinais e diminuir os níveis de interferência as MAGE busca, principalmente, a 

direção dos disparos de jamming e spoofing, afim de localizar posições inimigas (SOUZA, 

2005). 
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 
 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram os seguintes: leituras afins de 

buscar mais informações e conteúdos a respeito dos objetivos e funcionalidades do SGTEB e 

suas aplicabilidades na logística militar e Cia Log Trnp. Uma vez definidos os instrumentos 

de coleta de dados e definição das etapas de análise do material, o cronograma proposto foi 

seguido. 

 
3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 
O estudo foi iniciado com uma pesquisa bibliográfica, do tipo exploratória. 

Posteriormente, foi desenvolvido um estudo de natureza qualitativa, descritiva, através da 

utilização de bibliografia de autores de reconhecimento acadêmico e manuais militares que 

versam sobre a logística nas operações militares e o SGTEB. 

Foi realizado um estudo de campo com militares das seguintes organizações militares: 

ECT, 2ª Cia Trnp e AMAN. 

 
3.2 MÉTODOS 

 
O estudo foi feito com base nos métodos de Quivy e Campenhoudt (1995) que 

definem sete etapas para a elaboração de uma pesquisa. 

Assim, foram definidas, em ordem: A questão inicial, que serviu de fio condutor da 

pesquisa; A exploração do tema, que consistiu em realizar leituras de materiais acadêmicos; A 

problemática, que definiu a perspectiva teórica para tratar do tema; A construção do modelo 

análise, que consistiu na elaboração de hipóteses ou questões de estudo que surgiram da 

problemática; A coleta de dados, que confrontou o modelo de análise e os dados colocados; A 

análise das informações, afim de avaliar se os dados coletados correspondem com os dados 

esperados e a conclusão que abordou as perspectivas práticas dos elementos analisados. 

Para o estudo de campo foi realizado um questionário virtual com militares das 

seguintes Organizações Militares: ECT, 2ª Cia de Trnp, Base de Apoio Logístico, 1º Depósito 

de Suprimento e AMAN. A pesquisa foi destinada a todos oficiais e sargentos que exercem ou 

já exerceram funções específicas ligadas ao transporte e que possuem como tempo mínimo de 

operação do SGTEB um tempo superior a seis meses. 



22 
 

 

 

 
 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 
O questionário foi distribuído para um total de 11 militares. 1 militar do ECT, 1 militar 

da 2ª Cia de Trnp, 3 militares da Base de Apoio Logístico, 5 militares do 1º Depósito de 

Suprimento e 1 militar da AMAN 
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 
Foi realizado um estudo de campo com 11 militares das seguintes Organizações 

Militares: ECT, 2ª Cia de Trnp, Base de Apoio Logístico, 1º Depósito de Suprimento e 

AMAN, que trabalham ou já trabalharam diretamente com as funções de transporte em suas 

organizações militares. O objetivo do questionário foi expor as vantagens e desvantagens do 

SGTEB no uso diário de uma organização militar, afim de projetar possíveis aplicações  

dentro da Cia Log Trnp. 

Para cumprir o objetivo citado, foi utilizado um questionário virtual, o qual encontra- 

se no Anexo 1 deste estudo. 

 
4.1 RESULTADOS 

 
Questionado sobre o tempo exercido em funções de transporte, 0% dos entrevistados 

disseram que possuem menos de 1 ano, 55% disseram que possuem entre 1 e 2 anos, 36% 

disseram que possuem entre 2 e 5 anos e 9% disseram que possuem acima de 5 anos 

exercendo funções de transporte. 

 

Gráfico 1 – Tempo exercido em funções ligadas ao transporte 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 
 

Questionado sobre o tempo de operação do SGTEB, 18% dos entrevistados disseram 

que possuem menos de 1 ano, 64% disseram que possuem entre 1 e 2 anos, 18% disseram que 
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possuem entre 2 e 5 anos e 0% disseram que possuem acima de 5 anos como operador do 

SGTEB. 

 
Gráfico 2 – Tempo de operação do SGTEB 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 
 

Questionado sobre as informações contidas na definição da missão no SGTEB 

facilitarem os planejamentos das operações, 64% dos entrevistados optaram pela opção 

“Facilita muito”, 27% dos entrevistados optaram pela opção “Facilita”, 9% dos entrevistados 

optaram pela opção “Não Facilita”. 

 
Gráfico 3 – Informações contidas na definição da missão 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 
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Questionado sobre o SGTEB facilitar o controle do processo de carregamento e 

descarregamento de cargas, 73% dos entrevistados optaram pela opção “Facilita muito”, 27% 

dos entrevistados optaram pela opção “Facilita”, 0% dos entrevistados optaram pela opção 

“Não Facilita”. 

 

Gráfico 4 – Controle do processo de carregamento e descarregamento de cargas 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 
 

Questionado sobre o SGTEB facilitar o rastreamento de frotas e cargas, 82% dos 

entrevistados optaram pela opção “Facilita muito”, 18% dos entrevistados optaram pela opção 

“Facilita”, 0% dos entrevistados optaram pela opção “Não Facilita”. 

 
Gráfico 5 – Rastreamento de frotas e cargas 

Fonte: DO AUTOR (2020) 
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Questionado sobre o domínio das ferramentas oferecidas pelo SGTEB por parte dos 

seus operadores, 9% dos entrevistados optaram pela opção “Domínio total”, 82% dos 

entrevistados optaram pela opção “Domínio parcial”, 9% dos entrevistados optaram pela 

opção “Nenhum domínio”. 

 
Gráfico 6 – Domínio das ferramentas do SGTEB 

 

Fonte: DO AUTOR (2020) 

 
 

4.2 DISCUSSÃO 

 
Diante do estudo realizado nota-se que 91% dos entrevistados optaram pelas opções 

“Facilita” ou “Facilita muito” quando perguntados sobre as informações contidas na definição 

da missão no SGTEB como um facilitador no planejamento das operações de transporte. 

100% dos entrevistados optaram pelas opções “Facilita” ou “Facilita muito” quando 

perguntados sobre o SGTEB como um facilitador no controle do processo de carregamento e 

descarregamento de cargas nas operações de transporte. 

100% dos entrevistados optaram pelas opções “Facilita” ou “Facilita muito” quando 

perguntados sobre o SGTEB como um facilitador no rastreamento de frotas e cargas nas 

operações de transporte. 

91% dos entrevistados optaram pela opção “Domínio parcial” ou “Nenhum domínio” 

quando perguntados sobre o domínio das ferramentas oferecidas pelo SGTEB por parte de 

seus operadores. Dentre as justificativas para essas respostas destacou-se a de que o SGTEB 

não é um sistema intuitivo e por isso os militares que o operam poucas vezes ou o operam 

pela primeira vez tendem a encontrar dificuldades. 
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O SGTEB oferece ferramentas para as operações de transporte e oferece aos seus 

operadores: tempestividade, oportunidade e segurança. Para isso reúne uma gama de 

informações a respeito de todo o ciclo logístico o que possibilita uma organização mais 

eficiente. 

Assim, os processos de planejamento, execução e processo decisório durante o 

transporte são facilitados e é conferido ao operador, por conta da consciência situacional, a 

possiblidade de implementar eventuais correções ao longo do processo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A logística militar terrestre pode ser considerada um dos pilares das operações 

militares por gerir de maneira adequada o emprego de recursos de acordo com as  

necessidades das tropas. Deste modo, determina a duração das operações e garante liberdade 

de ação no contexto operacional. 

Dentro da logística militar terrestre existe a função logística transporte que engloba 

todos os processos responsáveis por realizar o deslocamento de recursos de um local para 

outro de acordo com as demandas estabelecidas. 

O transporte destaca-se dentro do ciclo logístico por estar presente em todas as suas 

fases, o que exige dos responsáveis por esse tipo de operação a capacidade de gerir as diversas 

variáveis presentes em uma operação de transporte. 

Neste trabalho foi abordado o modal terrestre e o transporte rodoviário que é utilizado 

majoritariamente no território nacional, e garante características flexibilidade, capilaridade e 

segurança. 

Existem alguns conceitos que servem de norteadores para o planejamento dos 

processos e métodos para a execução de uma operação de transporte. Dentre esses métodos 

destacam-se o controle de movimento, a visibilidade ao longo da cadeia logística e a 

roteirização. 

O SGTEB é uma ferramenta utilizada principalmente pelo ECT e pela 2ª Cia Trnp e é 

capaz de reunir informações imprescindíveis para a realização de uma operação de transporte, 

como: informações compiladas do trajeto, carregamento e descarregamento de cargas 

unitizadas e catalogadas com tecnologia QR Code, contato direto com os motoristas das frotas 

e a localização e rastreamento de cargas e frotas através do GPS. 

Cabe ressaltar que os sistemas de GPS podem ser alvos de ações inimigas que visam a 

interferência de sinal, o que causa para o operador a incapacidade de obter a localização e o 

rastreamento de cargas e frotas. 

Entretanto, do mesmo modo que as vulnerabilidades do sistema podem ser exploradas 

já existem ramos de medidas de apoio à guerra eletrônica capazes de interceptar esse tipo de 

ação inimiga e com isso levantar informações de sua localização o que alimenta um banco de 

dados de análise e monitoramento. 

No estudo de campo realizado com 11 militares que trabalham ou já trabalharam 

diretamente com operações de transporte e operam ou já operaram o SGTEB foi possível 
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verificar que o sistema possui grande aceitação como um facilitador nas funcionalidades que 

oferece: informações compiladas do trajeto, carregamento e descarregamento de cargas 

unitizadas e catalogadas com tecnologia QR Code, contato direto com os motoristas das frotas 

e a localização e rastreamento de cargas e frotas através do GPS. 

Assim sendo, conclui-se que, o SGTEB é uma ferramenta que apresenta 

funcionalidades que atendem de maneira adequada as necessidades previstas para Cia Log 

Trnp e que existem medidas de guerra eletrônica capazes de combater as fragilidades que o 

sistema apresenta. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO AOS OPERADORES DO SGTEB 

 

 
1) Há quanto tempo o Sr. Exerce funções ligadas ao transporte? 

2) Há quanto tempo o Sr. Opera o SGTEB? 

3) As informações contidas na definição da missão facilitam o planejamento das 

operações de transporte? 

4) O SGTEB facilita o controle do processo de carregamento e descarregamento de 

carga? 

5) O SGTEB facilita o rastreamento de frotas e cargas durante as operações de 

transporte? 

6) Como o Sr. classifica o domínio das ferramentas oferecidas pelo SGTEB por parte de 

seus operadores? 


