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UNICOMM 

Um Sistema de Automação para Gerenciadoras de Risco de 

Transportes Rodoviários de Cargas 

 

RESUMO 

O alto índice de roubos de cargas e veículos e de acidentes nas rodovias brasileiras 
tem tornado a negociação de seguros cada vez menos vantajosa para as 
seguradoras, chegando muitas vezes a inviabilizar esse tipo de negócio, comum a 
diversos tipos de bens. Como solução, as empresas de gerenciamento de risco 
surgiram no mercado no intuito de reduzir os custos das seguradoras através da 
prevenção de roubos e acidentes. No entanto, essas empresas que trabalham com 
operações complexas e grandes quantidades de dados têm apresentado 
reincidência de falhas operacionais ocasionadas pela sobrecarga de trabalho 
manual exigida dos operadores que monitoram os veículos e cargas. Essas falhas 
geram prejuízos que chegam a desestabilizar esse modelo de negócio. O projeto 
Unicomm analisou o ambiente de trabalho de uma empresa de gerenciamento de 
risco e, através do mapeamento dos processos e da representação do 
conhecimento, informatizou processos e automatizou ações humanas, por meio de 
um sistema de produção e uso de raciocínio baseado em regras. Os resultados 
observados mostram que a capacidade de automatização das atividades 
operacionais dessas empresas pode dar suporte ao refatoramento do modelo de 
trabalho e ganhos financeiros representativos. 

 

Palavras-Chave: gerenciamento de risco, transporte, carga, automatização, regras 
de produção 



 

UNICOMM 

An Automating System for Risk Management Companies of Road Cargo 

Transports 

 

ABSTRACT 

The high rate of theft of cargo and vehicles and accidents on Brazilian highways has 
made the insurance negotiation increasingly less advantageous for insurers, many 
coming time to derail this type of business, common to many types of goods. As a 
solution, the risk management companies appeared on the market in order to reduce 
the cost of insurance by preventing theft and accidents. However, these companies 
working with complex operations and large amounts of data have shown recurrence 
of operational failures caused by manual workload required to operators who monitor 
the vehicles and cargos. These failures generate losses coming to destabilize this 
business model. The Unicomm project analyzed the risk management company work 
environment and, through the mapping of processes and knowledge representation, 
computerized automated processes and human actions, implementing a production 
system with rule-based reasoning. Our results show that the automation capability of 
the operational activities of these businesses can support the refactoring job template 
and representative financial gains. 

 

Key-Words: risk management, transport, cargo, automation, production rules 
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1  INTRODUÇÃO 

O mercado de transportes destaca-se como um dos principais componentes da 
cadeia de suprimentos. De acordo com Fleury; Wanke; Figueiredo (2000) e 
Bowersox; Closs; Stank (1999), as atividades de transporte representam 64% dos 
custos logísticos. Veremos em detalhes, mais adiante, que no mercado brasileiro 
surgiram novos negócios focados em apoiar as empresas do setor de transporte; 
dentre eles, destacam-se como foco deste trabalho as empresas que oferecem 
serviços de gerenciamento de risco através do monitoramento de veículos 
rastreados. 

O interesse por essa área de pesquisa que motivou a produção deste trabalho de 
mestrado ocorreu a partir de um projeto de software desenvolvido pela parceria 
entre uma startup de desenvolvimento de software, situada em Campina Grande - 
PB,  e uma empresa de gerenciamento de risco já consolidada no mercado, situada 
em São Paulo - SP (os nomes das empresas não serão citados aqui por motivo de 
sigilo empresarial). O projeto desenvolvido durante este trabalho de mestrado 
analisou os processos operacionais da empresa de gerenciamento de riscos com 
foco na automação dos mesmos, a fim de reduzir falhas que gerassem custos 
relevantes ao negócio.  

O autor que aqui escreve participou da busca por identificação de problemas aos 
quais se podem aplicar soluções tecnológicas dentro da empresa de gerenciamento 
de risco, por meio de entrevistas com colaboradores (operadores, analistas de risco, 
diretores), análise de documentos e observação das atividades operacionais. O 
resultado desse trabalho inicial de análise foi a identificação dos dois problemas que 
são a base dessa pesquisa e serão apresentados no decorrer da dissertação.  

Doravante, a empresa de gerenciamento de risco será tratada pelo nome de 
“empresa parceira”, e a sigla “GR“ poderá ser eventualmente utilizada para designar 
“gerenciamento de risco” ou “gerenciadora de risco” de forma genérica. 

1.1. MOTIVAÇÃO 

O transporte rodoviário é responsável por 65% do fluxo de mercadorias e matérias-
primas dentro do território brasileiro, sendo que as perdas por roubo de cargas 
correspondem anualmente a valores próximos a US$ 850 milhões, de acordo com 
os estudos realizados pela Accenture e Associação Brasileira de Logística - 
ABRALOG - em 2012. Além disso, a mesma fonte demonstra que a própria 
deficiência das estradas, incapaz de suportar a demanda de transporte, é 
responsável por um índice de acidentes que atinge um prejuízo de 
aproximadamente US$ 3 bilhões por ano. 
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Nesse ambiente de negócio lucrativo e arriscado, empresas especializadas de 
diversas áreas, como operadores logísticos, seguradoras, transportadoras, 
gerenciadoras de risco, entre outras, oferecem diferentes mecanismos para atender 
o setor e criam fortes relações de interdependência a fim de proporcionar um 
ecossistema de negócio mais rentável e de menor risco – a Tabela 1 descreve o 
papel de cada setor empresarial dentro desse mercado. As seguradoras brasileiras, 
por exemplo,  passaram a redigir suas apólices baseadas nas recomendações das 
gerenciadoras de riscos, assim como o monitoramento da frota da transportadora 
por uma empresa de gestão de risco especializada passou a ser condição muitas 
vezes irrevogável para contratação de seguros de carga.  

Tabela	  1	  -‐	  Setores	  envolvidos	  no	  modelo	  de	  negócio	  da	  gestão	  de	  risco	  

 

Segundo os estudos da Accenture (2012), é bastante claro para o mercado 
segurador que as empresas que entenderam a gestão de riscos como investimento, 
e não como despesa, são as que estão adiante na corrida por um desempenho 
acima da média. Essas organizações contam com preços de apólices diferenciados 
em relação às empresas que não investiram em gestão de riscos. O aumento da 
confiabilidade – ou qualidade - da gestão de risco é o que permite à seguradora uma 
diminuição dos custos a longo prazo para o segurado.  

Nesse cenário, é notória a importância das chamadas gerenciadoras de risco, 
empresas especializadas em lidar com o risco de roubos de cargas no transporte 
rodoviário. Essas empresas mantêm grandes centros de monitoramento de onde 
operadores – pessoas treinadas nos softwares de rastreamento – monitoram os 

• Empresas	  que	  produzem	  e	  necessitam	  transportar	  produtos	  com	  
segurança	  
• Exemplo:	  Marfrig,	  Michelin,	  Philip	  Morris	  

Indústria	  

• Empresas	  frequentemente	  contratadas	  pela	  indústria	  para	  
gerenciar	  a	  logística	  do	  negócio,	  podendo	  controlar	  desde	  a	  saída	  
da	  fábrica,	  a	  distribuição,	  até	  a	  entrega	  no	  ponto	  de	  venda	  
• Exemplo:	  TNT,	  DHL	  

Operador	  logístico	  

• Empresas	  que	  fornecem	  seguros	  para	  veículos	  e	  cargas	  
envolvidos	  no	  transporte	  logístico.	  
• Exemplo:	  Pamcary,	  ACE	  Seguradora	  

Seguradora	  

• Empresas	  contratadas	  pelos	  segurados,	  geralmente	  por	  exigência	  
das	  seguradoras	  
• Exemplo:	  	  Grupo	  GV	  Risco,	  Brasil	  Risk	  

Gerenciadora	  de	  
risco	  

• Empresa	  responsável	  pelo	  transporte	  da	  carga,	  podendo	  ser	  
contratada	  pela	  indústria	  ou	  por	  operadores	  logísticos	  
• Exemplo:	  Transportal,	  Tadex	  Transporte	  

Transportadora	  
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itinerários dos veículos rastreados por meio de softwares. O trabalho dos operadores 
é identificar situações de risco e agir de acordo com procedimentos pré-
estabelecidos. 

As gerenciadoras de risco, foco principal deste trabalho, têm como principal objetivo 
evitar roubos que motivem o acionamento do seguro. O empenho das gerenciadoras 
de risco na prevenção de roubos é o que tem viabilizado o negócio de seguros para 
transportes e cargas no Brasil, considerando o alto risco das rodovias brasileiras. O 
roubo de cargas é o maior vilão desse mercado hoje, e o maior desafio para as 
empresas de gestão de risco. 

Este trabalho de mestrado foi realizado em parceria com uma gerenciadora de risco, 
no intuito de melhorar sua capacidade de prevenir roubos e de garantir a correta 
execução de seus processos. Os dados apresentados pela empresa parceira 
revelam um problema comum nesse mercado, relacionado à sobrecarga dos 
agentes humanos – operadores –, responsáveis por monitorar os veículos. O 
excesso de veículos monitorados e a variedade de softwares utilizados 
simultaneamente tornam o trabalho dos operadores praticamente impossível de ser 
realizado com eficácia por um ser humano. A consequência disso é o fracasso nas 
operações, maior ocorrência de roubos, baixa qualidade do serviço e custos 
maiores, que em algum momento refletirão no aumento do preço do serviço. 

Revelou-se também que o processo de aprovação de uma viagem, que ocorre antes 
do monitoramento, pode causar prejuízos tão grandes quanto as falhas que ocorrem 
durante o monitoramento. No entanto, esse processo muitas vezes não ocorre com 
o nível adequado de controle e qualidade, o que aumenta a chance de falhas e 
consequentes prejuízos. Soluções que venham reduzir as chances de falha nos 
processos de aprovação ou de monitoramento repercutem positivamente nos custos 
operacionais da gerenciadora de risco. 

É importante destacar que a redução dos custos nas empresas de gerenciamento de 
risco tem impacto positivo em toda a cadeia de valor do mercado logístico. Além de 
possibilitar a redução do preço final do serviço de gestão de risco, a melhoria da sua 
qualidade contribui principalmente com a redução do índice de sinistros, o que 
consequentemente reduz a necessidade de acionamento do seguro, propiciando um 
maior poder de barganha para as transportadoras, que podem reduzir o preço dos 
seus seguros. 

Apesar do desenvolvimento deste trabalho ter ocorrido a partir da parceria com uma 
empresa da área de gestão de risco, nosso relacionamento com ela teve início um 
ano antes, em função de um projeto para desenvolvimento de um software 
denominado TrackMeComm. É importante ressaltar que o TrackMeComm não faz 
parte do escopo desse trabalho, mas serviu como ponto de partida para nós, 
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sendo interessante para o leitor entendê-lo. A seção a seguir irá apresentá-lo 
resumidamente. 

TrackMeComm	  
O software TrackMeComm teve como principal requisito a unificação das interfaces 
dos softwares de monitoramento para resolver o problema da variedade de 
softwares que precisavam ser utilizados simultaneamente pelo operador.  

De acordo com a opinião da gerenciadora de risco, o software cumpriu o requisito de 
forma satisfatória, permitindo que o operador passasse a ser treinado apenas no 
novo software e dispensasse o uso dos demais softwares de monitoramento durante 
o trabalho. As figuras 1 e 2 apresentam o ambiente de trabalho como era 
anteriormente (utilizando vários softwares simultaneamente, um para cada 
tecnologia) e o ambiente de trabalho com o novo software (exibindo vários veículos 
de tecnologias diferentes no mesmo software), respectivamente. 

A versão do software disponível no início deste trabalho foi usada como baseline 
inicial de desenvolvimento do Unicomm. Apesar de essa versão resolver um 
importante problema relacionado a uma etapa específica do fluxo de trabalho de 
uma gerenciadora de risco – o monitoramento –, ela não resolve os problemas 
associados ao excesso de veículos monitorados e não auxilia as etapas que 
antecedem o monitoramento da viagem, que representam grande parte do esforço 
de trabalho, como veremos em detalhes mais adiante. 
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Figura	  1	  -‐	  Imagem	  ilustrativa	  que	  representa	  o	  ambiente	  de	  trabalho	  de	  um	  operador	  
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Figura	  2	  -‐	  Tela	  de	  monitoramento	  novo	  software	  

A partir desse ponto, foi necessário identificar os problemas de maior relevância 
para a empresa parceira que pudessem ser resolvidos com uso de software. O 
projeto de evolução do software a partir da identificação de problemas e do 
desenvolvimento de soluções foi denominado Unicomm. O mesmo nome passou a 
ser utilizado para se referir ao produto de software resultante desse trabalho. Os 
detalhes serão apresentados a partir dos próximos capítulos.  

1.2. OBJETIVO 

1.2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Este trabalho tem por objetivo melhorar o desempenho da empresa parceira na 
prestação do serviço de gestão de risco através da automação de processos, tendo 
como objeto final do estudo a elaboração, desenvolvimento e teste de um produto de 
software. Os resultados obtidos com esse trabalho devem ter valor para o contexto 
da gestão de risco logística como um todo, e não só para o contexto da empresa 
parceira. Para isso, devemos ainda analisar a aplicabilidade da solução nas demais 
empresas do setor de gestão de risco. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Uma empresa de gerenciamento de risco de transportes tem como principais 
indicadores de desempenho a quantidade de roubos efetivados e a quantidade de 
falhas de operação; nos dois casos, quanto menor, melhor. A etapa inicial de análise 
de requisitos verificou os problemas que mais impactam esses indicadores, e 
identificou os dois principais, que são o foco deste trabalho.  

A atividade de maior importância na gestão de risco é o monitoramento, pois é nela 
que ocorre a maior parte das falhas de operação. O estudo realizado acerca da 
atividade de monitoramento, que será apresentado na seção 2.4, confirma as 
suspeitas da empresa parceira de que o modelo de trabalho do operador seria o 
principal fator gerador de falhas. 

O processo de análise de requisitos mostrou também que as atividades que 
antecedem o monitoramento são realizadas de forma não integrada e sem apoio de 
mecanismo que venham a garantir requisitos básicos, como: segurança, 
consistência e acesso rápido à informação. A descentralização dos dados corrobora 
com a ineficiência do trabalho gerencial perante a inexistência de ferramentas que 
apoiem a visualização horizontal das operações e a filtragem das informações de 
maior importância. 

Diante desses problemas, o sistema de automação desenvolvido neste projeto tem 
como objetivos específicos: 

• Automatização do trabalho do operador 

• Informatização dos processos da central de monitoramento 

• Controle gerencial das operações de gestão de risco 

1.3. ABORDAGEM 

O caráter dinâmico de grande parte dos projetos de software tem levado as equipes 
de desenvolvimento a adotarem processos cada vez mais ágeis, que suportem 
requisitos mal especificados e mudanças constantes no escopo do projeto. Dentre 
os diversos modelos prescritivos de processo, o modelo incremental é amplamente 
recomendado em “situações em que os requisitos iniciais do software são 
razoavelmente bem definidos, mas o escopo global do esforço de desenvolvimento 
elimina um processo puramente linear” (PRESSMAN, 2006, p. 39). O modelo 
incremental foi o caminho escolhido para o desenvolvimento dessa aplicação, tendo 
em vista a quantidade de mudanças identificadas ainda no início do projeto e o baixo 
nível de especificação inicialmente existente. 
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Até o início da primeira iteração (onde inicia-se a implementação propriamente dita 
do software), analisou-se o ambiente de trabalho da empresa parceira para 
identificar os problemas de maior relevância e estabelecer os requisitos iniciais do 
software. 

Alguns requisitos só foram identificados e amadurecidos através do contato com o 
cliente, da apresentação dos primeiros resultados e da validação dos requisitos 
iniciais. As técnicas de entrevista e análise de conteúdo foram as principais 
utilizadas na elucidação dos requisitos. Através delas, a definição de requisitos 
preexistente e a identificação dos novos requisitos puderam ser realizadas de forma 
muito mais confiável. 

1.4. DESCRIÇÃO 

O conteúdo deste documento será apresentado nas seguintes sessões e da 
seguinte forma: 

• Contexto: esse capítulo apresenta o contexto mercadológico e dados 
históricos e atuais sobre logística e gestão de risco; apresenta algumas 
considerações do cenário organizacional da empresa parceira; e analisa os 
problemas e requisitos que serão explorados durante o trabalho; 

• Estado da Arte: esse capítulo trata sobre os trabalhos acadêmicos na área 
da gestão de risco de transportes que fundamentaram nossa pesquisa e 
sobre as soluções alternativas à ferramenta Unicomm atualmente disponíveis 
no Mercado; 

• Resultados: esse capítulo apresenta em detalhes o processo de 
desenvolvimento das soluções e os resultados obtidos a partir dele; 

• Validação: esse capítulo apresenta os detalhes do processo de validação das 
soluções, avaliando em que medida os resultados obtidos cumprem os 
objetivos do trabalho; 

• Conclusão: esta seção apresenta uma análise geral dos resultados obtidos, 
da relevância e das implicações do trabalho, e as considerações do autor 
acerca do mesmo.  



 

 

 

23 

2  CONTEXTO 

Para compreender melhor os desafios relacionados à solução proposta, serão 
apresentados a seguir uma análise do contexto do problema em relação à gestão de 
risco e a logística de forma geral e especialmente no Brasil; os conceitos do domínio 
da empresa parceira e os processos do ambiente de trabalho; as demandas 
identificadas no processo de engenharia de requisitos; e uma análise superficial das 
soluções esperadas e dos desafios esperados na elaboração dessas soluções. 

2.1.  GESTÃO DE RISCO E LOGÍSTICA  

Hopkin (2014) apresenta um conjunto de definições para “risco” segundo as 
organizações mais renomadas do mundo. O IRM – Institutute of Risk Management – 
, por exemplo, define risco como sendo a combinação entre a probabilidade da 
ocorrência de um evento e suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. 
Podemos considerar, portanto, que todo e qualquer evento possui um risco 
associado. Dentro as diversas possibilidades para a aplicação da gestão de risco, 
identificaremos a área específica do nosso trabalho, analisando o contexto da 
empresa parceira. 

O primeiro aspecto abordado por Hopkin (2014) é a classificação do risco de acordo 
com o tipo. Segundo ele, existem três  tipos de risco: 

• risco de perigo; 

• risco de controle; 

• risco de oportunidade. 

De acordo com o autor, risco de oportunidade é o risco cujo o evento associado 
necessariamente gera efeito positivo. A gestão de risco nesse caso tem o propósito 
de controlar ações que envolvem risco de angariar ganhos positivos. Temos como 
exemplo, parte dos eventos envolvidos em investimentos do mercado financeiro. 

O risco de controle, segundo Hopkin (2014), é aquele está associado à execução de 
processos. Nesses casos, a efetivação desses riscos nem sempre geram impactos 
negativos, pois considera-se os benefícios da entrega final em relação à correta 
execução das atividades. Os exemplos mais comum relacionados a esse tipo de 
risco podem ser encontrados na gerência de projetos. 

Por último, o autor define o risco de perigo como o risco cuja sua efetivação 
necessariamente gera impacto negativo. Para exemplificar, Hopkin diz que “um bom 
exemplo de risco de perigo para muitas organizações é o risco de roubo”. Vamos 
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analisar os eventos gerenciados pela empresa parceira e como se classificam em 
relação aos tipos de risco definidos por Hopkin (2014). 

As convencionais gerenciadoras de riscos de transportes e cargas têm como 
principal objetivo gerenciar o risco de perigo. O objetivo principal dessas empresas é 
evitar a perda de um bem de valor do seu cliente (carga,  ou veículo). A principal 
atividade de trabalho na busca desse objetivo é o monitoramento dos veículos 
através de software. Contudo, observamos uma grande preocupação com o risco de 
controle, pois a GR define um conjunto de atividades que precisam ser seguidas 
rigidamente numa etapa anterior ao monitoramento, denominada “aprovação de 
viagem” (veremos detalhes nas próximas seções). Podemos dizer que essa prática 
está alinhada com Hopkins (2014), quando ele afirma que o processo de gestão de 
risco não pode ocorrer isoladamente, e precisa ser apoiado por um framework 
dentro da organização. Apesar de ser cabível o risco de oportunidade nesse cenário 
(por exemplo, através da otimização de custos logísticos), ele definitivamente não é 
gerenciado pelas GRs. 

Uma das características mais importante para a tomada de decisão na gestão de 
risco é a prioridade do risco. Para defini-la, Hopkin (2014) considera dois critérios 
como sendo os mais importantes: a probabilidade (likehood) e a magnitude 
(magnitude). A probabilidade está relacionada às chances de que o evento ocorra e 
o risco seja efetivado, e a magnitude relacionada ao impacto gerado pela eventual 
efetivação do risco. Para auxiliar a definição de prioridade, o autor sugere o uso de 
uma matriz que relacione os dois critérios, com mostra a figura a seguir: 

 

Figura	  3	  –	  Matriz	  de	  Probabilidade	  x	  Magnitude.	  Fonte:	  Hopkin,	  2014,	  p.	  20.	  
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O analista de risco pode utilizar a matriz de probabilidade e magnitude para dar 
maior prioridade aos riscos que se encontrem no segundo quadrante, ou seja, que 
apresentem maior relação probabilidade-magnitude. Observou-se na empresa 
parceira que a priorização de riscos é, na verdade, aplicada através de regras 
estabelecidas por operação, e que podem variar com diversos aspectos como carga, 
horário e rota. Essas regras, como veremos, já são muito bem definidas pela GR, 
nesse caso, o software desenvolvido nesse trabalho deverá dá suporte não ao 
processo de definição dessas regras, mas ao processo de configuração de regras já 
definidas. 

Quanto à gestão de risco propriamente dita, Hopkin (2014) define um conjunto de 
princípios fundamentais onde, segundo ele, a gestão de risco deve ser: 

• proporcional ao nível de risco dentro da organização; 

• alinhada com outras atividades do negócio; 

• compreensiva, sistemática e estruturada; 

• embarcada nos processos e protocolos do negócio; 

• dinâmico iterativo e responsivo a mudanças. 

Nosso trabalho deve auxiliar a empresa parceira principalmente nos quatro últimos 
pontos apresentados. O uso apropriado de software para o controle dos processos 
permite implementar a gestão de risco de forma mais transparente (embarcada) e 
alinhada com as atividades do negócio, deixando a gestão de risco também mais 
intuitiva para os colaboradores através do apoio dado pela própria ferramenta de 
trabalho. Esses são alguns desafios a serem vencidos nesse trabalho, pois 
observaremos nas próximas seções que todos os princípios definidos por Hopkin 
(2014) são pontos de melhoria necessários ao cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

Ainda analisando os processos de trabalho na empresa parceira, identificamos cada 
uma das atividades da gerência de risco descritas por Hopkin (2014), são elas: 
tolerar, tratar, transferir e terminar. As regras definidas para o monitoramento das 
cargas guiam as atividades de tolerância e tratamento de risco, elas definem, por 
exemplo, que deve-se enviar mensagem ao motorista ou bloquear um veículo em 
determinadas situações de risco. Quando, mesmo após as ações de tolerância e 
tratamento, não se constata a resolução do risco, o caso é transferido para o setor 
de pronta resposta para que lá seja terminado. Apenas as atividades de tolerância e 
tratamento são abordadas nesse trabalho, como veremos nas seções a seguir. 

Das várias áreas da gestão de risco que Hopkin (2014) aborda, identificamos a 
gestão de risco de segurança como a mais intimamente relacionada ao nosso 
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cenário de estudo. Essa área foi mais precisamente estudada por Talbolt; Jakeman 
(2009) e documentada no livro Security Risk Management Body of Knowledge – 
SRMBoK, e através deles entenderemos como se posiciona o nosso cenário de 
estudo dentro dessa área. 

Para explicar a gestão de risco de segurança, Talbolt; Jakeman (2009) definem 
primeiramente “segurança”, como sendo “a condição de estar protegido contra 
perigo ou perda”. O risco de segurança pode ser definido como qualquer evento que 
venha a comprometer um ativo organizacional, seja por uso não autorizado; perda; 
dano; revelação ou modificação, para proveito ou interesse pessoal ou político de 
indivíduos, grupos ou outras entidades (TALBOLT; JAKEMAN, 2009). O 
comprometimento de ativos organizacionais pode afetar a empresa, suas unidades 
de negócio e seus clientes (TALBOLT; JAKEMAN, 2009). Como tal, o risco de 
segurança é um componente vital da gestão de risco (TALBOLT; JAKEMAN, 2009). 

Talbot; Jakeman (2009) dividem a gestão de risco de segurança em 4 áreas 
práticas, gestão da segurança; segurança física; segurança de pessoas; segurança 
da informação; e segurança da tecnologia da informação e comunicação (ICT 
Security). A partir das definições dos autores, enquadramos esse trabalho no foco 
da segurança física. Assim como o propósito das GRs, o propósito da segurança 
física é prevenir ou reduzir a probabilidade de sabotagem, roubo, transgressão, 
espionagem, vandalismo, ou terrorismo (TALBOLT; JAKEMAN, 2009). Da mesma 
forma, assim como o software desenvolvido nesse trabalho, um sistema de 
segurança deve prover a capacidade de detectar, avaliar, comunicar, adiar, e 
responder à suspeita de violação física de segurança (TALBOLT; JAKEMAN, 2009). 

Talbolt; Jakeman (2009) destacam algumas garantias de segurança que devem 
existir para se tratar as ameaças de segurança física na gestão de risco: 

• controle de acesso a sistemas 

• proteção e investigação de segundo plano 

• funcionários de segurança 

• padrões seguros de construção e manutenção de instalações, prédios e 
dispositivos 

• sistemas de resposta de emergência 

O controle de acesso foi identificado como requisito a ser implementado nesse 
trabalho, pois até então a empresa parceira não o cumpria de forma satisfatória. A 
proteção e investigação de segundo plano são aplicadas pela empresa parceira 
através das auditorias (detalhes serão apresentados nas próximas seções), mas 
também encontraram necessidades de melhorias que foram desenvolvidas durante 
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esse trabalho. Os padrões seguros de instalação e manutenção de dispositivos são 
garantidos por um processo chamado de “calibragem e liberação de veículos” 
(detalhes serão apresentados nas próximas seções), que também recebeu 
requisitos de melhoria que foram implementados durante o trabalho. A partir do 
posicionamento das empresas gerenciadoras de risco em relação à gestão de risco, 
veremos agora como elas estão relacionadas à logística e ao transporte rodoviário 
no Brasil. 

Para tratar do gestão de risco logístico do transporte rodoviário, é interessante 
esclarecer a situação do Brasil quanto à distribuição dos meios de transporte de 
carga e ter a percepção da importância do transporte rodoviário nesse meio. 

“O transporte de cargas é o principal componente dos sistemas logísticos das 
empresas. Sua importância pode ser medida por meio de, pelo menos, três 
indicadores financeiros: custo, faturamento e lucro” (NEGRI; KUBOTA, 2006, p. 
409). O transporte representa, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do 
faturamento, e, em alguns casos, mais que o dobro do lucro (FLEURY; WANKE; 
FIGUEIREDO, 2000; BOWERSOX; CLOSS; STANK, 1999). Com relação às nações 
com razoável grau de industrialização, diversos estudos e pesquisas apontam que 
os gastos com transporte oscilam ao redor de 6% do PIB (LIMA, 2005). 

Tanto no âmbito das políticas públicas de investimento em infraestrutura quanto no 
âmbito gerencial de empresas privadas e estatais, a principal decisão relativa ao 
transporte de cargas é a escolha dos modais de transporte (FIGUEIREDO; FLEURY; 
WANKE, 2003). São cinco os modais de transporte de cargas: rodoviário, ferroviário, 
hidroviário, dutoviário e aéreo. Cada um possui estrutura de custos e características 
operacionais específicas que os tornam mais adequados para determinados tipos de 
produtos e de operações (NEGRI; KUBOTA, 2006).  

“O sistema de transportes brasileiro encontra-se numa encruzilhada. De um lado, um 
forte movimento de modernização nas empresas, que demandam serviços logísticos 
cada vez mais eficientes, confiáveis e sofisticados, a fim de manterem-se 
competitivas num mundo que se globalizou, e onde a logística é, cada vez mais, 
determinante para o sucesso empresarial. De outro, um conjunto de problemas 
estruturais, que distorcem a matriz de transportes brasileiro e contribuem para o 
comprometimento, não apenas da qualidade dos serviços e da saúde financeira dos 
operadores, mas também e principalmente do desenvolvimento econômico e social 
do país” (NEGRI; KUBOTA, 2006, p.417). Contudo, “em 30 anos, ou seja, entre 
1970 e 2000, o setor de transportes cresceu cerca de 400%, enquanto o 
crescimento do PIB foi de 250%” (NEGRI; KUBOTA, 2006, p.417). 

“Infelizmente, a trajetória de rápido crescimento das atividades de transportes não foi 
acompanhada pelos investimentos necessários à manutenção e à expansão da 
infraestrutura correspondente. Pelo contrário, o que se observou foi uma redução 
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dos investimentos como percentual do PIB. Entre 1975 e 2002, os investimentos em 
infraestrutura de transporte caíram de um patamar de 1,8% do PIB para 0,2%” 
(NEGRI; KUBOTA, 2006, p. 417). Uma das consequências dessa escassez de 
investimentos é o péssimo estado e conservação das vias, onde 78% das estradas 
encontram-se em condições inadequadas para o tráfego (NEGRI; KUBOTA, 2006). 

Quanto à distorção da matriz de transportes, o Brasil possui uma característica 
peculiar: enquanto países de grandes dimensões territoriais, como EUA, Canadá, 
China e Rússia utilizam predominantemente os modais ferroviário e hidroviário,  
evitando a sobrecarga e o desgaste excessivo das rodovias, no Brasil o que se 
observa é exatamente o contrário, ou seja, o predomínio absoluto da utilização do 
modal rodoviário (NEGRI; KUBOTA, 2006). De acordo com Fleury (2003), no Brasil, 
mais de 60% da carga é transportada pelo modal rodoviário, contra 26% nos EUA, 
24% na Austrália e 8% na China. 

Como visto, apesar da maciça utilização do modal rodoviário na matriz brasileira de 
transporte, o setor rodoviário não se apresenta estruturado. Somam-se a isso 
problemas relacionados ao mau estado de conservação das rodovias,  altos índices 
de acidentes, avarias, greves e  insegurança das vias, o que acarreta um aumento 
constante dos custos operacionais (MOREIRA, 2011).  A situação agrava-se diante 
do envelhecimento da frota de veículos de transporte rodoviário, que, segundo 
Carraro; Deimling (2007), possui uma idade média de 14,6 anos, considerada alta, 
se comparada com a idade média de sete anos da frota norte-americana. Todavia, a 
preocupação maior reside na questão da segurança, já que a frota encontra-se, em 
sua maioria, deteriorada e sem manutenção, expondo os motoristas a acidentes. A 
cada cinco minutos, ocorre um acidente com veículo de carga no Brasil, 
ocasionando um custo anual estimado em 7,7 bilhões de reais (LIMA et al., 2008). A 
criminalidade relativa ao roubo de cargas nas rodovias brasileiras representa um 
fator de preocupação adicional (MOREIRA, 2011). 

A partir da década de 1980, a maior ocorrência de roubos de cargas acarretou um 
aumento significativo dos custos logísticos e a diminuição do desempenho do setor 
de transportes e distribuição (BEZERRA, 2006). Naquele tempo, entretanto, não se 
falava tanto em roubo quanto em desvio de carga, que se caracterizava pela 
apropriação indébita da carga, sendo muitas vezes responsável o próprio motorista, 
que revendia seu carregamento a receptadores (MOREIRA, 2011, apud CARDOSO, 
2001). No início da década de 1990, as empresas brasileiras começaram a 
intensificar a contratação de prestadores de serviços logísticos (FIGUEIREDO; 
FLEURY; WANKE, 2003). Diante do cenário de insegurança causado pelas 
ocorrências de apropriação indébita, esse operadores logísticos terceirizados 
passaram a adotar critérios rígidos para selecionar e controlar motoristas, o que 
causou a diminuição dos casos de apropriação indébita, mas sem reduzir o roubo de 
carga (ARAÚJO; QUEIROZ; SILVA, 2008/2009) que, tal como hoje se apresenta, é 
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definido por Caixeta Filho; Gameiro (2002: 3) como uma situação em que “indivíduos 
tomam posse ilegalmente de parte ou totalidade da carga de um veículo 
transportado, podendo ocorrer, no último caso, o desaparecimento ou não do veículo 
com a mercadoria roubada, caso em que se utiliza a denominação desvio de carga”. 

Dados de 2008 divulgados pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC & Logística) registram, naquele ano, 12,5 mil ocorrências de roubo 
de cargas no território brasileiro, assim distribuídas: 2,18% na região Norte; 2,23% 
no Centro- Oeste; 7,81% na região Sul, 7,96% no Nordeste e 79,82% no Sudeste. 
Em termos monetários, os crimes representaram para o setor 805 milhões de reais 
em prejuízos. Em função da inexistência de cobertura de seguros, até a década de 
1980 cabia exclusivamente ao transportador arcar com os riscos das operações de 
transporte (MOREIRA, 2011). Com o tempo, ocorreu a transferência do risco dos 
transportadores para as seguradoras por meio de seguros de transporte de cargas, 
embora esses seguros atualmente não se apresentem de forma simples (CAIXETA 
FILHO; GAMEIRO, 2002), pois incluem diversas possibilidades de sinistros, que 
englobam desde furto até sequestro e extorsão.  

Devido à natureza do contrato de transporte, o transportador tem a responsabilidade 
de manter invioláveis as mercadorias até sua efetiva entrega, devendo responder 
em caso do não cumprimento dessa responsabilidade (BEZERRA, 2006). Havendo o 
roubo da carga durante a operação de transporte, a princípio caracteriza-se a 
responsabilidade do transportador (MOREIRA, 2011). Evidencia-se a transferência 
do risco, por parte de seguradoras e embarcadores, para os operadores logísticos e 
transportadores, sendo que a maior parte deles é incapaz de custear as perdas 
(MOREIRA, 2011). De acordo com Moreira (2011), em função dos prejuízos, os 
transportadores tiveram que investir em medidas preventivas e equipamentos de 
segurança, o que motivou a criação da taxa de gerenciamento de risco, que tem 
como fim cobrir os custos decorrentes das medidas de combate ao roubo de cargas 
por meio de segurança patrimonial de instalações, rastreamento de veículos, 
redução/diluição e transferência de riscos, além dos custos da mão-de-obra aplicada 
a tais atividades. 

A partir daí as gerenciadoras de risco começam a ter um importante papel no 
contrato de seguro, muitas vezes sendo exigência das seguradoras que os 
segurados contratem algum serviço de gerenciamento de risco. Para apoiar o 
serviço prestado pelas gerenciadoras de risco e aumentar o nível de controle 
gerencial das transportadoras sob as suas frotas, aumenta-se a demanda de 
soluções tecnológicas cada vez mais eficientes em rastreamento e monitoramento 
de veículos. As pesquisas apresentadas a seguir mostram o aumento da busca das 
empresas de transporte por serviços de rastreamento por motivo de segurança e 
para possibilitar a contratação de seguros. 



 

 

 

30 

Anefalos (1999), em sua pesquisa sobre o gerenciamento de frotas com uso de 
sistemas de rastreamento, constatou que, até 1996, cerca de 200 empresas no 
Brasil faziam uso de sistemas de rastreamento, e que existiam apenas 10 empresas 
fornecedoras desse tipo de sistema até meados de 1997. Anefalos (1999) verifica 
ainda que 46% das empresas entrevistadas decidiram adquirir sistemas de 
rastreamento por motivo de relacionamento com a seguradora, sendo a motivação 
mais frequente, seguida por: pesquisa de mercado (19%), análise de custo/benefício 
(15%) e relacionamento com o cliente (8%) – os 12% restantes são relacionados a 
outros motivos. Sobre esses sistemas, a autora ainda afirma que “apesar dessa 
tecnologia ter sido recomendada tanto para a logística como para a segurança das 
cargas, seu emprego na cidade de São Paulo proliferou principalmente para o 
gerenciamento de risco, em função do aumento dos sinistros” (ANEFALOS, 1999). 

Em 2006, a pesquisa de Camara; Amorim; Junior (2006) analisou 163 empresas de 
transporte, clientes da empresa de rastreamento SEGSAT. Dentre as empresas 
pesquisadas, 86% utilizavam o sistema de rastreamento como solução para a 
gerência de riscos. A pesquisa mostra também que 45% das empresas adquiriram o 
sistema de rastreamento por motivos de segurança, e 26% por exigência da 
seguradora. Na explanação dos dados, Camara; Amorim; Junior (2006)  destacam a 
importância que esse sistema tem para as seguradoras, que afirmam a inviabilidade 
de operar nesse setor sem a parceria com as empresas que ofertam essa tecnologia 
ao mercado. 

Prado; Graeml; Peinado (2008) fizeram uma pesquisa  com 40 empresas, para 
saber o posicionamento delas acerca de questões específicas do mercado de 
transporte. A pesquisa mostra que 78% das empresas concordaram ou não 
discordaram de que as empresas utilizam rastreadores por exigência das 
seguradoras, e 90% discordaram ou não concordaram que o uso de rastreadores 
torna desnecessária a contratação do seguro. Ou seja, a maioria delas considera 
necessária e mais vantajosa a combinação entre seguro e sistema para 
gerenciamento de riscos. 

Apesar da escassez de trabalhos acadêmicos recentes (a partir de 2012) que tratem 
sobre o mercado de transporte rodoviário de carga brasileiro com foco na gestão de 
riscos, todos os que foram analisados – alguns deles apresentados nos parágrafos 
anteriores – são unânimes sobre a necessidade do seguro de carga e a participação 
das gerenciadoras de risco no processo de contratação dos seguros. 

2.2. AMBIENTE ORGANIZACIONAL DA EMPRESA PARCEIRA 

Por se tratar da continuação de um software pré-existente, abordarermos aqui os 
processos já utilizados pela equipe, assim como os artefatos existentes antes do 
início do projeto. 
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Apesar da baseline do Unicomm apresentar como funcionalidades apenas a 
integração das interfaces de monitoramento e suas dependências, o documento de 
proposta de projeto, elaborado no início do projeto Unicomm, já continha alguns 
requisitos, pouco detalhados, com escopo além do que foi entregue nessa baseline. 
Esse documento foi resultado de poucos contatos entre o gerente do projeto e os 
diretores e gerentes da empresa parceira; até então, a etapa de análise e 
especificação dos requisitos não havia sido realizada de forma tecnicamente 
satisfatória, pelo menos para alguns dos requisitos identificados. 

Esse documento de proposta de projeto apresenta como objetivo principal 
“desenvolver o software de rastreamento Unicomm que interage com os softwares 
de rastreamento e monitoramento de viagem já existentes, unindo todos em uma só 
tela e minimizando a carga de trabalho e as possibilidades de erro humano do 
operador que monitora a viagem (monitor)”. De acordo com o mesmo documento, o 
incremento inicial desse produto deveria conter as seguintes funcionalidades: 

• Cadastro de Veículos 

• Cadastro de Motorista 

• Cadastro de Rotas 

• Cadastro de Referências 

• Cadastro de Alvos 

• Cadastro de Cercas 

• Cadastro de Plano de Viagem 

• Cadastro de Configuração do Veículo para a Viagem 

• Painel de Configurações de Regras de Monitoramento 

O documento ainda apresenta os seguintes requisitos não-funcionais para o projeto: 

• Usabilidade – O Unicomm deve permitir que seus usuários aprendam 
facilmente a usá-lo e, principalmente, que tenham facilidade para realizar as 
tarefas concebidas para serem realizadas com o auxílio do mesmo, que são: 
cadastrar informações sobre uma viagem realizada por um veículo e 
monitorar a realização dessa viagem.  

• Extensibilidade – O Unicomm deve suportar a adesão de novas 
funcionalidades sem que haja necessidade de grandes alterações na sua 
arquitetura;  
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• Robustez – O UniComm deve estar preparado para tratar de situações 
imprevisíveis, como entrada de dados inválida e condições de baixa memória 
do computador;  

• Tolerância a falhas – O Unicomm deve ser resistente e capaz de recuperar 
possíveis ações de falha;  

• Compatibilidade – O Unicomm deve ter a capacidade de operar com outros 
produtos TrackMe que também foram projetados para suportar a 
interoperabilidade;  

• Modularidade – O Unicomm deve resultar em componentes independentes e 
bem definidos, para facilitar a divisão de trabalho na equipe de 
desenvolvimento e a melhor manutenção do sistema;  

• Reusabilidade – O Unicomm deve permitir que seus componentes 
modularizados possam ser reutilizados em casos que existam necessidades 
semelhantes em outros projetos.  

Note que a proposta inicial do projeto identifica, além da integração das interfaces de 
monitoramento, demandas relacionadas com a automação e o controle de 
processos e com a automatização do trabalho do operador, porém, num nível de 
detalhamento muito baixo. 

Esse documento será utilizado como artefato para a análise de problemas e 
requisitos que será apresentada na seção 2.4. 

2.3. MÉTODO 

Este trabalho de mestrado pode ser dividido em três etapas: identificação, 
especificação e modelagem dos problemas e soluções; desenvolvimento das 
soluções; e validação das soluções finais. 

A etapa inicial do projeto teve como objetivo a identificação de problemas através de 
pesquisa realizada dentro do ambiente organizacional da empresa parceira. O 
levantamento de dados realizado no próprio local onde os fenômenos da pesquisa 
ocorrem caracteriza a técnica de documentação direta, de acordo com Marconi; 
Lakatos (2003). Dentre as duas maneiras possíveis para obtenção de dados para 
documentação direta, a pesquisa de campo foi considerada a mais adequada, tendo 
em vista que os dados precisariam ser coletados a partir de fenômenos espontâneos 
(situações reais cotidianas do ambiente de trabalho), sem a necessidade de 
instrumental específico ou ambiente controlado adequado (MARCONI; LAKATOS, 
2004). 
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Dentre os modelos de estudo de campo classificados por Marconi; Lakatos (2004), o 
modelo exploratório foi aplicado por possuir três finalidades comuns a essa etapa 
inicial do trabalho: desenvolver hipóteses; aumentar a familiaridade do pesquisador 
com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 
precisa; e  modificar ou esclarecer conceitos. Os procedimentos específicos para 
coleta de dados utilizados foram, basicamente: análise de conteúdo e entrevistas. 
Os detalhes sobre os conteúdos analisados e a realização das entrevistas serão 
apresentados na seção 2.4. 

A partir dos dados coletados, foi realizada a modelagem e especificação dos 
problemas e da solução desenvolvida. Os requisitos inicialmente elucidados 
permitiram a divisão dos mesmos em dois grupos cujo método de modelagem e 
especificação precisavam ser diferentes. O primeiro grupo de requisitos é referente 
às atividades realizadas sem o apoio de sistemas de informação ou de ferramentas 
que pudessem integrar os dados gerados nessas atividades. Como veremos na 
próxima seção, essas atividades estão associadas aos processos de trabalho que 
antecedem o monitoramento. 

Esse primeiro grupo de requisitos é caracterizado por processos não 
institucionalizados, de conhecimento “tribal” – onde apenas aqueles que executam 
as atividades conhecem de fato o processo –. O uso do conceito de processos de 
negócio está se tornando uma das principais ferramentas para empresas 
especificarem regras de negócio e manipularem diferentes operações de negócio (LI 
et al ,2014). Assim, a modelagem de processo de negócio desempenha um 
importante papel nas operações de empresas mais modernas (LI et al ,2014). Como 
a empresa parceira não matinha a prática de modelar seus processos, esse método 
nos apoiou no entendimento e amadurecimento do conhecimento sobre os 
processos de trabalho, e também foi utilizado na especificação da solução. 

Hoje em dia, a maioria dos métodos existentes para modelagem de processos são 
baseados no formato de grafos, por exemplo, EPC – Event-driven Process Chain –, 
redes de Petri, e BPMN – Businnes Process Management Notation – (LI et al ,2014). 
Nesse trabalho, os processos foram modelados com uso de notação BMPN 
(Businnes Process Management Notation), também, entre outras vantagens, por já 
ser uma notação conhecida da empresa parceira. A BPMN é mundialmente 
conhecida e fortemente indicada para a modelagem de processos de negócio, além 
de permitir a representação de processos em diversos níveis de abstração (ABPMP, 
2013). Técnicas de representação do conhecimento para sistemas especialistas 
também foram utilizadas para modelar o comportamento do operador. 

O segundo grupo de requisitos elucidados inicialmente foram classificados como 
requisitos relacionados a processos já informatizados. Esses processos estavam 
evidentemente mais maduros que os processos relacionados ao primeiro grupo, a tal 
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ponto que  eram documentados nos próprios contratos entre a gerenciadora de risco 
e seus clientes. Nesse caso, as tarefas já eram realizadas com o apoio de sistemas 
de informação, sendo assim, os requisitos estabelecidos buscavam agora reduzir a 
necessidade de interação entre os operadores e os softwares. Para isso, o software 
teria que ser capaz de tomar decisões, simulando “o pensamento” de um operador. 
Sistemas com esse intuito fazem parte das aplicações típicas do domínio da 
inteligência artificial (BENCH-CAPON, 1990). 

Representação do conhecimento é o termo mais adequado para se referir a 
modelagem de problemas e soluções para aplicações do domínio da inteligência 
artificial. No entanto, existe uma infinidade de mecanismos para manipular o 
conhecimento e criar soluções para novos problemas (RICH; KNIGHT, 1991). A 
seção 2.4.2.1 apresentará como as regras de produção foram escolhidas como 
técnica ideal para especificação e modelagem dos problemas e soluções durante 
essa etapa do trabalho. 

A etapa seguinte à identificação dos problemas consiste no desenvolvimento das 
soluções. Para isso, foi utilizado um processo de desenvolvimento de software 
iterativo e incremental conforme apresentado na seção 1.1.2. 

A etapa final do trabalho é a validação das soluções desenvolvidas, que  consiste 
em testar a hipótese fundamental deste trabalho, de que as soluções apresentadas 
resolvem os problemas identificados na etapa inicial do projeto. Dois métodos de 
validação foram utilizados nesse processo.  

Nos casos em que a solução consistia simplesmente na informatização de um 
procedimento anteriormente realizado sem uso de software adequado, ou de um 
procedimento novo – que só poderia a ser executado através do uso do software 
Unicomm –, foi aplicado um processo convencional de validação de software 
baseado na aplicação de testes de validação. Para Pressman (2006), a validação, 
do ponto de vista de software, é o que determina que o produto certo está sendo 
construído, ou seja, que o produto entregue resolve os problemas esperados 
segundo a expectativa do usuário. O processo descrito por Pressman (2006) 
consiste resumidamente em: criar um plano de testes que demonstre a 
conformidade do software com seus requisitos; executar o plano de testes; aceitar a 
funcionalidade se ela satisfaz a especificação do requisito; ou, caso um desvio de 
conformidade seja identificado, criar uma lista de deficiência para que o software 
seja corrigido. A solução deve ser considerada validada quando nenhum desvio de 
conformidade for identificado nos testes de validação. 

Nos casos em que a solução consistia na melhoria de um procedimento 
anteriormente realizado através de algum outro software, foi aplicado o método de 
verificação empírica, onde foram coletados os dados gerados a partir do uso do 
Unicomm, analisados e verificados se estes apresentavam melhoria em relação aos 
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dados gerados pela realização do mesmo processo realizado sem o uso do 
Unicomm. A solução é considerada validada se o nível de melhoria alcançada 
cumpre as expectativas da empresa parceira expressas através dos critérios de 
validação estabelecidos inicialmente.  

2.4. PROBLEMAS E REQUISITOS 

Conforme o método estabelecido para identificação dos problemas, duas técnicas 
foram utilizadas: análise de conteúdo e entrevista. 

Do conteúdo coletado para análise, destacaram-se quanto à sua importância: o 
documento de proposta de projeto – por se tratar de um artefato resultante de um 
processo de análise de requisitos realizado um ano antes, no entanto, sobre o 
mesmo contexto ambiental –; o relatório de eventos de viagens – contendo dados de 
monitoramento da central coletados durante 4 dias; e os documentos referentes aos 
formulários de controle de determinados processos. Parte desses documentos só 
foram solicitados a partir de necessidades identificadas durante as entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas de forma não estruturada e não dirigida. Como 
define Marconi; Lakatos (2004) apud Ander-Egg (1978), nesse modelo de entrevista 
a função do entrevistador é de incentivo, levando o informante a falar sobre 
determinado assunto. O caráter comercial do projeto motivou o uso da entrevista 
não estruturada, pois trata-se do modelo mais aplicado no mercado para práticas de 
análise de requisitos.  

Na etapa de preparação das entrevistas, os seguintes pontos foram definidos: 

• Objetivo: mapear os processos operacionais. Identificar as atribuições de 
cada função (cliente, supervisor, operador), compreendendo como o trabalho 
é realizado, quais fatores mais interferem negativamente no trabalho em cada 
função, e como aumentar a eficiência no trabalho para cada função; 

•  Local e tempo: as entrevistas foram realizadas na sede da empresa parceira, 
durante o período de um mês, com seções diárias de 4 horas. 

• Condições: não foram estabelecidas restrições quanto à privacidade na 
execução, na tentativa de prover maior naturalidade. Muitas entrevistas foram 
realizadas durante a execução do trabalho, em ambiente compartilhado com 
outros colaboradores. Restrições de confidencialidade foram exigidas pela 
empresa parceira, que não permitiu a divulgação de dados específicos, como 
respostas ou nome do entrevistado, mas apenas os resultados conclusivos do 
processo. 

• Perfil dos entrevistados: foram determinados 2 grupos de entrevistados: um 
grupo de 4 profissionais com funções gerenciais e um grupo de 4 
profissionais com funções operacionais. 
 

As entrevistas realizadas com os profissionais com funções gerenciais na empresa 
(diretor, analista de risco) apontaram como problema de maior relevância as falhas 
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cometidas pelos operadores. Preferindo não revelar documentos com dados exatos 
sobre a quantidade de falhas humanas registradas na central, a empresa, 
acreditando que o motivo das falhas fosse o excesso de alertas proveniente da 
quantidade de veículos monitorados simultaneamente, disponibilizou um relatório 
com o número de alertas registrados em um período de 24 horas, que sustenta bem 
a hipótese deles. O relatório pode ser visto no Anexo A e será analisado em 
detalhes na seção 2.4.2.2.  

As entrevistas realizadas com os profissionais com funções operacionais 
(operadores e supervisores)  apontaram uma preocupação maior com os processos 
operacionais, devido ao impacto destes no trabalho do dia-a-dia. Os supervisores, 
em especial, demonstraram insatisfação quanto aos mecanismos de apoio à 
gerência. 

As sessões a seguir detalham os resultados obtidos e os requisitos elucidados a 
partir desse processo. 

2.4.1. AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS OPERACIONAIS 

A automação e o controle de processos eram  demandas já identificadas no 
documento de proposta de projeto, e mantidas a partir da observação das 
entrevistas. Ficou clara a precariedade, do ponto de vista tanto funcional quanto 
técnico, de algumas atividades extremamente importantes da operação, como a 
solicitação de monitoramento, até então realizada com uso de formulários em 
formato de documentos Microsoft Word e gerenciados via e-mail. 

Segundo a opinião dos operadores e supervisores, os clientes sentiam a 
necessidade de acessar as informações das viagens solicitadas e finalizadas, de 
forma simples e rápida, o que até então a empresa não era capaz de fornecer. 

Para identificar com mais clareza os problemas associados aos processos 
operacionais, utilizou-se BPM (Business Process Management) como arcabouço 
para representação do conhecimento (na etapa de especificação de requisitos) e 
melhoria de processo (na etapa de desenvolvimento). A elaboração da proposta de 
formulários eletrônicos como solução foi apoiada principalmente pela análise dos 
sistemas e dos documentos produzidos  pelo processo. 

Modelagem	  de	  Processos	  de	  Negócio	  
A necessidade de melhoria nos processos de uma organização deve ser uma 
demanda constante que independe da situação na qual a organização se encontra. 
No entanto, a prática da melhoria contínua não é algo tão comum na maioria das 
organizações. 
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A análise realizada sobre os processos no ambiente de trabalho da GR, que será 
apresentada na próxima seção, demonstra uma grande necessidade e capacidade 
de melhorar os processos da empresa parceira. Dentre os objetivos estabelecidos 
para esse trabalho, a informatização dos processos e o controle gerencial das 
operações estão diretamente ligados à melhoria dos processos. 

A Gestão de Processo de Negócio é a área que estuda os processos 
organizacionais com foco no negócio, ou, em outras palavras, com foco no cliente. 
Mais conhecida pela sua sigla em inglês, BPM (Business Process Management) é 
definida por Garimela; Lees; Williams (2008, p. 5) como um conjunto de métodos, 
ferramentas e tecnologias utilizadas para projetar, implementar, analisar e controlar 
operações de processos de negócio. A literatura de BPM é repleta de ciclos de vida 
de processos de negócio que descrevem a abordagem de gerenciamento em um 
ciclo contínuo, e que, independentemente do número de fases em um ciclo de vida 
de processos e dos rótulos usados para descrever essas fases, permite que a 
maioria dos ciclos de vida seja mapeada como um ciclo básico PDCA (Plan, Do, 
Check, Act) de Deming (ABPM, 2013, p. 52). O ciclo PDCA, representado na Figura 
4, é fundamental para qualquer iniciativa de implantação de BPM. 

 

Figura	  4	  -‐	  Representação	  do	  ciclo	  PDCA	  de	  	  Deming	  

Para este trabalho, é importante destacar que não existe nenhuma intenção de 
implantar algum modelo de BPM na empresa parceira, pois os objetivos do projeto 
podem ser alcançados com um esforço muito menor; porém, devem-se utilizar os 
seus fundamentos e conceitos como base para guiar a execução das demandas 
ligadas à melhoria dos processos operacionais. 

Para melhorar os processos da organização, é necessário, antes de tudo, conhecer 
como esses processos ocorrem na condição atual. Para isso, BPM considera 
adequada a utilização de práticas de modelagem. Segundo a ABPM (2013, p.72), “o 
propósito da modelagem é criar uma representação do processo de maneira 
completa e precisa sobre o seu funcionamento”, e, como o seu próprio nome 
denuncia,  essa representação utiliza como base um modelo, que pode ser 
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matemático, gráfico, físico, narrativo ou alguma combinação desses tipos (ABPM, 
2013, p.72).  

A representação do processo através de modelos é uma forma de padronizar a 
comunicação entre a equipe técnica e a equipe de negócio. Para que isso ocorra de 
forma mais eficiente, é bastante recomendada a utilização de uma notação que 
possa ser compreendida por diversos públicos-alvo. “Uma notação é um conjunto 
padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses símbolos” 
(ABPM, 2013, p.77). Existem diversas notações para modelagem de processo 
atualmente reconhecidas pelo mercado, a notação escolhida para a modelagem de 
processos nesse trabalho foi BPMN (Business Process Management Notation). Uma 
das vantagens do BPMN é que seu uso e entendimento já são bastante difundidos 
no mercado, sendo aplicado em diversas organizações. No caso do projeto 
Unicomm, tanto a equipe técnica quanto a equipe de negócio (do cliente) já tinham 
experiência suficiente para que o apoio à modelagem pudesse ser realizado com 
uso dessa notação. Outras vantagens que motivaram o uso de BPMN são: a 
intuitividade dos elementos e do diagrama e a capacidade de representar o processo 
em diversos níveis de abstração.  

Sobre BPM, Garimela; Lees; Williams (2008, p. 17) definem três pontos chave para 
a efetividade do processo; são eles: otimização, automação e controle e tomada de 
decisão. Essas diretrizes especificadas por BPM devem servir de base para a 
elaboração das soluções no Unicomm. 

Sobre a otimização, Garimela; Lees; Williams (2008, p. 17) dizem que BPM permite 
identificar como as potenciais mudanças impactam no seu negócio, ou seja, as 
soluções propostas no Unicomm precisam ser previamente analisadas para garantir 
impacto positivo no negócio. 

Sobre a automação, Garimela; Lees; Williams (2008, p. 18) explica que, com BPM, 
você pode automatizar a execução de várias tarefas de processos que 
anteriormente seriam manipuladas manualmente, utilizando serviços novos ou já 
existentes para fazer isso. Ele complementa dizendo que, para tarefas que ainda 
requerem manipulação manual, BPM permite coordenar o fluxo de trabalho e 
direcionar ações através de notificações para os usuário, apresentando as 
informações necessárias para a execução do trabalho. Esses requisitos devem ser 
utilizadas nas soluções sempre que estas envolverem automação.  

Sobre controle e tomada de decisão, Garimela; Lees; Williams (2008, p. 18) dizem 
que BPM entrega aos gestores do negócio o controle direto sobre certas mudanças 
e pontos de controle, na medida em que as informações do sistema facilitam o 
processo de gerenciamento. Dessa forma, as funcionalidades de apoio à gestão e 
controle no Unicomm devem contemplar esse conceito de BPM. 
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Análise	  e	  Representação	  dos	  Processos	  Operacionais	  
Esta seção apresenta a análise dos processos na GR e, como resultado, a 
representação desses processos com uso de BPMN. 

Na seção introdutória deste trabalho, foram apresentados alguns segmentos de 
mercado envolvidos na gestão de risco (reveja a Tabela 1). A partir da compreensão 
básica do papel das empresas de cada segmento, é preciso agora entender como 
uma gerenciadora de risco se relaciona com essas empresas desde o contrato até a 
operação. 

Fase	  de	  	  Contratação	  
O mercado logístico brasileiro convencionou o termo gestão de risco para designar o 
tipo de serviço prestado pelas gerenciadoras de risco. A contratação do serviço de 
gestão de risco ocorre, na esmagadora maioria das vezes, pela indústria ou por 
operadores logísticos. Esses dois setores realizam o papel de cliente na relação com 
a gerenciadora de risco (ACCENTURE, 2012). 

É importante destacar que a contratação do serviço de gestão de risco ocorre, em 
geral, por exigência das seguradoras, como pré-requisito para a contratação do 
seguro da carga. Portanto, a indústria e os operadores logísticos são quem 
contratam o serviço de seguro, realizando também o papel de cliente na relação com 
as seguradoras. 

Essa exigência das seguradoras pelo contrato com a gerenciadora de risco foi um 
mecanismo criado para dar alguma garantia e mais estabilidade às seguradoras, 
que não suportariam os altos índices de acidentes e roubos nas estradas brasileiras 
associados aos altos valores das cargas transportadas. Essa garantia é feita através 
dos contratos entre segurado e seguradora, e segurado e GR, onde são 
especificados os casos nos quais o segurado deve assumir o prejuízo, onde a 
seguradora deve assumir o prejuízo, e onde a GR deve assumir o prejuízo. 

Assim, as seguradoras e as gerenciadoras de risco mantêm uma relação de 
dependência mútua, onde a seguradora obriga a contratação da gerenciadora de 
risco, gerando demanda para a gestão de risco no mercado, enquanto a 
gerenciadora de risco viabiliza o negócio da seguradora, garantindo a execução da 
gestão de risco e reduzindo a ocorrência de sinistros que podem acarretar a 
ativação do seguro. 

Para firmar os contratos, são estabelecidas as regras que devem ser respeitadas e 
executadas pelos três envolvidos. Essas regras, em sua maioria, são relacionadas 
às questões operacionais, e, em caso de sinistro, são verificadas para definir quem 
deve assumir os prejuízos causados pelo incidente. Uma regra pode definir, por 
exemplo, o valor máximo que deve ser transportado; dependendo do contrato, essa 
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regra pode ser de responsabilidade do transportador, que precisa garantir o valor 
das cargas que saem do centro de distribuição, ou da GR, que, nesse caso, precisa 
verificar o valor das notas fiscais antes de autorizar a viagem. As regras podem 
definir diversos aspectos da operação, como: o horário de trânsito permitido numa 
determinada rota; o tipo de ação que deve ser tomada caso o sinal de GPS do 
rastreador do veículo seja perdido; ou o tempo máximo de reação de um operador 
quando um alerta é disparado. Se todas as regras forem cumpridas, só então o 
seguro deve ressarcir o valor da carga, conforme o contrato.  

A etapa de contratação é realizada sem o apoio de nenhum sistema de informação: 
os contratos são escritos em editores de texto, compartilhados através de e-mail, 
assinados e armazenados em arquivos de papel. O cliente atribuiu baixa prioridade 
a qualquer iniciativa de informatização desse processo, pois a contratações ocorrem 
com baixa frequência (em média, uma vez ao ano para cada cliente), o que não 
oferece impacto sobre a produtividade da empresa, além de se tratar de um 
processo extremamente sigiloso que exigiria alto grau de segurança do sistema. Em 
resumo, considerou-se que uma solução nesse sentido não apresentaria benefícios 
compensatórios. 

Fase	  de	  Operação	  
Com os contratos devidamente estabelecidos, a gestão de risco segue para a fase 
de operação. É importante destacar que nessa etapa do processo é comum a 
participação da transportadora. A transportadora, como explicado na Tabela 1, 
pode ser contratada pela indústria ou pelo operador logístico. Também é possível 
que a frota gerenciada seja de propriedade do cliente; neste caso, a transportadora 
não faz parte do processo. Sendo assim, o veículo e o motorista citados no processo 
estão sob a responsabilidade do cliente – caso utilize frota própria – ou da 
transportadora – caso utilize o serviço da transportadora. 

A fase de operação é iniciada quando a empresa cliente emite uma solicitação de 
monitoramento para a GR. A solicitação de monitoramento é um documento em 
formato Word (pode ser visto no Anexo B), contendo um formulário preenchido pelo 
cliente, e enviado por e-mail. Recebida a solicitação, a GR inicia a etapa de 
aprovação da viagem. 

A aprovação da viagem envolve duas etapas principais: a verificação do cadastro e 
a liberação do veículo. A verificação do cadastro consiste em analisar restrições 
associadas à solicitação de monitoramento, de acordo com as regras de risco da 
operação. Estes são alguns exemplos de restrições que podem ser estabelecidas: 

• todos os dados da empresa estão corretamente preenchidos? 

• valor da carga ultrapassa o valor máximo determinado pelo seguro? 
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• os dados do motorista foram fornecidos corretamente? 

• de acordo com o banco de dados de motoristas, o motorista cumpre os 
critérios de aceitação estabelecidos no PGR? 

• rastreador do veículo pode ser monitorado pela central? 

• veículo possui todos os recursos de segurança exigidos no PGR? 

• plano de viagem foi informado? 

 
Após a verificação do cadastro, segue-se para a liberação do veículo. Inicialmente, a 
GR verifica os dados do rastreador (identificador do dispositivo) para solicitar que a 
empresa fornecedora da tecnologia de rastreamento passe a enviar os dados do 
veículo para a central, para que o monitoramento possa ser realizado pela GR. Esse 
processo é denominado transferência de sinal. 

Após a confirmação da transferência de sinal através do software de monitoramento, 
a GR, em contato com o motorista, verifica o funcionamento dos sensores e 
atuadores do veículo. Esse processo também pode ser realizado com ajuda de um 
agente local – acompanhando o processo junto ao veículo - ou de forma remota, por 
telefone. Os testes são realizados via software, verificando um a um dos sensores e 
atuadores obrigatórios. Por exemplo, o agente responsável pela liberação do 
veículo, manuseando o software, pode solicitar por telefone que o motorista abra a 
porta do carro, naquele momento o software de monitoramento deve exibir o alerta 
referente a abertura de porta. Dessa mesma forma, ele executará o teste de todos 
os sensores e atuadores. Após a liberação do veículo, a viagem aprovada pode ser 
iniciada. 

Antes do início da primeira viagem de cada cliente, os analistas de risco 
estabelecem as regras de risco da operação, assim denominadas por eles próprios. 
Operação é o termo do domínio utilizado para se referir a todas as atividades 
relacionadas a um mesmo cliente. As regras da operação, como um todo, são 
estabelecidas na contratação do serviço. Em relação ao monitoramento, o agente 
responsável pela operação – chamado supervisor – precisa garantir que todos os 
agentes de monitoramento – chamados operadores – estejam devidamente 
treinados nas regras referentes ao monitoramento daquela operação. 

As regras de monitoramento determinam os cenários de risco e as tratativas 
associadas a cada cenário, ou seja, determinam como o  operador deve agir em 
cada cenário de risco, enquanto monitora a viagem. Por exemplo, uma regra pode 
determinar que, caso o sinal de GPS seja perdido por mais de 15 minutos, o veículo 
seja bloqueado. Nesse caso, o operador precisa ficar atento aos alertas de perda de 
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sinal, e caso algum alerta ultrapasse os 15 minutos, ele deve utilizar o software de 
monitoramento para enviar o comando de bloqueio daquele veículo. 

Em geral, as regras de risco, como veremos na seção 2.4.1.2, podem ser modeladas 
através da estrutura lógica SE–ENTÃO. Outros exemplos de regras de 
monitoramento são: 

• SE o veículo desviar-se da rota em mais de 500 metros, ENTÃO a sirene 
deve ser disparada 

• SE a porta do motorista for aberta, ENTÃO deve-se enviar uma mensagem de 
texto para o veículo 

• SE o veículo não parar em um ponto de parada obrigatório, ENTÃO deve-se 
bloquear o veículo 

Com as regras de risco estabelecidas e os operadores treinados, o supervisor 
determina, a cada nova viagem, qual operador deverá monitorá-la. O monitoramento 
ocorre desde a origem até o destino estabelecidos no plano de viagem. 

É comum que uma viagem ocorra sem a ocorrência de sinistros; nesse caso, o 
processo de gerenciamento de risco da viagem é finalizado na posição destino, e a 
partir desse ponto a gerenciadora de risco não assume nenhuma responsabilidade 
sobre o veículo ou a carga. 

No caso de detecção de ocorrência de sinistros durante a viagem, o serviço de 
pronta resposta da central é acionado. Os agentes de pronta resposta realizam 
diversas ações, em contato com a polícia e com agentes de segurança particulares, 
para tentar recuperar a carga e/ou o veículo roubado. Independente da recuperação 
completa, parcial ou perda total da carga, a central executa um processo de 
auditoria para averiguar a ocorrência de falhas na operação. 

Conforme solicitada a auditoria pela seguradora ou pela GR, todos os dados da 
viagem são analisados, desde a solicitação de monitoramento enviada pelo cliente 
até o último dado recebido ou enviado pelo software de monitoramento da central. A 
análise desses dados é realizada por uma equipe composta de analistas de risco 
tanto da seguradora quanto da GR. Essa análise deve determinar se houve falha na 
operação, podendo repercutir no pagamento total ou parcial do seguro por parte da 
GR, conforme o contrato.  

O diagrama da Figura 5 a seguir é o resultado da modelagem do processo com uso 
da notação BPMN. 
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Figura	  5	  -‐	  Diagrama	  BPMN	  referente	  ao	  processo	  de	  Operação.	  



 

 

 

44 

Problemas	  e	  Requisitos	  Iniciais	  
Esta seção analisa em detalhes cada atividade do processo modelado. Serão  
apresentados como resultados os problemas encontrados e os requisitos 
inicialmente identificados. 

A primeira etapa do processo modelado é a solicitação de monitoramento, que 
ocorre quando um cliente envia por e-mail um documento preenchido em formato 
Microsoft Word, denominado Solicitação de Monitoramento (veja o documento no 
Anexo B). Uma solicitação de monitoramento precisa ser enviada a cada viagem de 
cada veículo, sempre que o cliente desejar que a viagem seja monitorada. Em 
seguida, o processo segue a para aprovação da viagem. Note que, entre a 
solicitação e a aprovação, não existe nenhum mecanismo que impossibilite a 
alteração do documento por falha humana ou agente malicioso. 

Na aprovação da viagem, ocorre inicialmente a verificação cadastral, momento em 
que cabe ao agente responsável verificar se os dados informados estão em 
conformidade com as regras contratuais. Alguns dos dados possivelmente 
verificados são: valor da carga; dispositivos de segurança obrigatórios; 
preenchimento correto dos dados obrigatórios; preenchimento completo do plano de 
viagem; etc. Realizada a verificação, segue-se para a etapa de liberação do veículo. 
Note que algumas verificações são necessárias simplesmente pelo fato da 
solicitação de monitoramento ser um formulário com campos totalmente abertos. As  
verificações mais simples, como campos obrigatórios, valor máximo da carga, 
sensores obrigatórios, poderiam ser realizadas de forma automática, durante o 
preenchimento da solicitação pelo cliente, antes que a solicitação fosse enviada, 
reduzindo o tempo do processo e a demanda do agente de aprovação. 

Na liberação do veículo, o processo é feito com auxílio do software de 
monitoramento: o agente responsável  solicita a transferência de sinal à empresa de 
rastreamento, e, após a transferência, executa os testes de todos os sensores e 
atuadores do software, antes da viagem. Este procedimento é  completamente 
manual, realizado com auxílio de um formulário de verificação denominado Controle 
de Liberação de Veículo (veja o documento no Anexo C). Ao final da verificação, o 
processo segue para a atribuição de operador. Note que, novamente, uma etapa 
importante é executada sem a segurança adequada para o gerenciamento dos 
documentos gerados na operação. Outro ponto importante é a falta de segurança do 
processo, executado manualmente, sujeito a falhas humanas e agentes maliciosos, 
permitindo a liberação de um veículo cujos sensores e atuadores obrigatórios não 
existem ou não funcionam. 

Liberado o veículo, o agente responsável pela operação (supervisor) deve designar 
um operador para monitorar a viagem, processo este realizado sem qualquer 
registro formal. A partir de então, o operador passa a acompanhar a viagem através 
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do software de monitoramento. Durante o monitoramento, todas as ações 
executadas pelo operador no software são registradas. É importante observar que, 
apesar do nível de auditoria dos softwares de monitoramento, a maioria desses 
softwares identificam as ações basicamente por veículo, ou seja, uma ação 
maliciosa de um usuário sobre o veículo pode deixar dúvidas a respeito de qual 
operador executou a ação, fazendo-se necessário o uso da data e hora da ação 
para identificação, possivelmente imprecisa, do operador responsável pela ação. 

Caso seja identificada a ocorrência de um sinistro durante a viagem, o serviço de 
pronta resposta é acionado, mas nenhum documento formal é gerado nesse 
processo. Após a ocorrência de um sinistro, independentemente da recuperação ou 
perda da carga roubada, a gerenciadora de risco pode realizar uma auditoria 
completa da viagem. Como explicado anteriormente, a auditoria consiste 
basicamente em verificar se todos os documentos e dados físicos e eletrônicos 
gerados na viagem – desde a solicitação de monitoramento até o monitoramento e 
acionamento do serviço de pronta resposta – estão em conformidade com as regras 
contratuais.  

Para a realização da auditoria, é necessário um esforço inicial na busca pelas 
informações da viagem, já que os dados encontram-se distribuídos em diversos 
formatos e diversos sistemas. Os documentos mais importantes da auditoria são: 

• Solicitação de Monitoramento;  

• Controle de Liberação de Veículo; 

• Relatório de sensores, atuadores e comandos do software de monitoramento. 

A Solicitação de Monitoramento pode ser encontrada, por exemplo, através do e-
mail enviado pelo cliente. O Controle de Liberação de Veículo pode ser encontrado, 
por exemplo, no servidor de arquivos da central de monitoramento. O relatório de 
sensores, atuadores e comandos é o conjunto de dados de maior complexidade de 
coleta. Em alguns casos, esse relatório pode ser gerado no próprio software de 
monitoramento; em  outros casos, a central de monitoramento possui acesso direto 
ao banco de dados da tecnologia de rastreamento, e através dele gera o relatório 
por conta própria; e, no pior caso, a central pode não ter acesso direto ao relatório e 
nem aos dados do veículo, sendo necessária uma solicitação direta à empresa de 
rastreamento para que um especialista disponibilize o relatório. Além disso, cada 
empresa possui o seu próprio formato de relatório, exigindo que o auditor conheça 
detalhadamente cada um dos formatos, para que possa realizar uma análise 
confiável.  

Esse processo também possui falhas de segurança – além daquelas já destacadas 
anteriormente em alguns pontos do processo –,  pois não é possível garantir a 
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consistência dos dados coletados, tendo em vista a inexistência de mecanismos que 
garantam que esses dados não sejam modificados após a ocorrência do sinistro. 

É notória, do ponto de vista operacional, a necessidade de informatização e 
automatização dos processos do cliente. Do ponto de vista gerencial, essas 
necessidades são ainda maiores. Foi observado que, de fato, o cliente não possui 
nenhum meio ou ferramenta que permita ao gerente ou supervisor acompanhar a 
situação das viagens dentro das etapas do processo, ou ainda o nível de risco das 
viagens enquanto estão sendo monitoradas. A supervisão dentro da central é 
realizada através da comunicação direta entre o supervisor e os operadores; o 
supervisor precisa estar constantemente atento ao trabalho dos operadores, e, caso 
necessite de informações mais precisas sobre a operação, ele solicita verbalmente 
ao operador responsável. Note que, dessa forma, o supervisor não possui uma visão 
sistêmica ou horizontal dos processos, tampouco a capacidade de identificar 
rapidamente o nível de risco de cada viagem para agir a tempo. 

Realizada a análise dos problemas, um conjunto de requisitos iniciais foi enumerado 
e apresentado para 2 supervisores e 2 analistas de risco para validação.  

Veja a seguir os requisitos funcionais e não-funcionais iniciais enumerados. Cada 
um deles será explicado com mais detalhes no parágrafo seguinte. 

Requisitos iniciais funcionais: 

• Possuir um sistema de informação para controle das operações da central de 
gestão de risco 

• Restringir controle de acesso ao sistema 

• Configurar permissões de usuários 

• Gerenciar as solicitações de monitoramento 

• Verificar automaticamente a transferência de sinal 

• Gerenciar os controles de liberação de veículo 

• Visualizar a situação das viagens dentro do processo 

• Visualizar a situação de risco das viagens monitoradas 

• Gerar relatório de sensores, atuadores e comandos, padronizado para todas 
as tecnologias de rastreamento 

Requisitos iniciais não-funcionais: 

• Segurança 
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• Integridade 

• Disponibilidade 

• Auditoria 

• Usabilidade 

O primeiro requisito funcional representa, de uma forma bem genérica, que o cliente 
necessita de um sistema de informação próprio, para centralizar o controle dos 
processos e gerenciar o trabalho dentro da central de monitoramento. Os demais 
requisitos detalham as funcionalidades esperadas dentro desse sistema. 

Em relação a restringir o controle de acesso e configurar as permissões de 
usuários, é preciso oferecer uma ferramenta que implemente autenticação e 
autorização dos usuários e limite o controle de acesso às funcionalidades. O 
principal desafio nesse ponto é definir os “papéis” dentro do sistema. Cada papel no 
sistema deve ter as permissões estritamente necessárias para a execução das 
atividades do agente que possui o papel equivalente dentro do processo. O acúmulo 
de papéis por um mesmo agente muitas vezes se faz necessário; portanto, este 
também é um requisito da ferramenta. Destacam-se aqui os requisitos não-
funcionais de segurança em relação ao controle de acesso e de usabilidade, tendo 
em vista a necessidade do usuário de realizar a atribuição e combinação de papéis 
para cada usuário cadastrado no sistema. 

Verificou-se também que essa ferramenta não deve ser utilizada apenas dentro da 
central; portanto, ela precisa estar disponível na internet, para que o cliente possa 
realizar a solicitação de monitoramento à distância. Além do cliente, em outros 
papéis, também foi identificada a necessidade de acesso remoto. Nesse ponto, 
destacam-se os requisitos não-funcionais de segurança e disponibilidade. 

O gerenciamento das solicitações de monitoramento e dos controles de 
liberação de veículo deve permitir que a central aprove, acompanhe e revise, na 
própria ferramenta, todos os documentos relacionados à viagem. Os principais 
benefícios disso são: a substituição dos formulários enviados por e-mail ou 
armazenados em papel; a facilidade em automatizar restrições durante o 
preenchimento dos formulários; e a facilidade no gerenciamento e na recuperação 
de documentos. 

A partir do momento em que a ferramenta passar a receber todos os dados de 
sensores e atuadores do veículo, através da integração com as tecnologias de 
rastreamento, a verificação automática da transferência de sinal pode ser 
realizada de forma simples, sem a necessidade de intervenção humana, garantindo 
qualidade na execução do processo.  
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A integração com as tecnologias de rastreamento também é  um pré-requisito para a 
geração do relatório de sensores, atuadores e comandos. Esse requisito busca 
facilitar a coleta dos dados de viagem, tanto do ponto de vista de acesso aos dados 
como em relação à padronização do formato dos relatórios. Um desafio previsto é a 
elaboração de um modelo genérico de dados que contemple as informações 
importantes de sensores, atuadores e comandos para as diferentes tecnologias de 
rastreamento. 

Para elaborar uma ferramenta de apoio gerencial da central, dois ângulos de visão 
são necessários ao gestor: da etapa do processo em que cada viagem se 
encontra e do nível de risco das viagens em monitoramento. Em relação à 
situação da viagem dentro do processo, é necessário definir com exatidão quais as 
condições para as mudanças de estado dentro do fluxo do processo. O mesmo se 
faz necessário em relação aos níveis de risco. Inicialmente, não foram estabelecidos 
os critério para determinar o nível de risco de uma viagem. 

Para apoiar a resolução dos problemas identificados no processo de auditoria – 
realizado nos casos de sinistro –, destacam-se os requisitos não-funcionais de 
auditoria, integridade e segurança. O requisito de auditoria determina que todas 
as ações do sistema devem ser registradas, identificando o momento exato da ação 
e o responsável, além de outros dados que podem ser considerados importantes 
para a auditoria. Os requisitos de integridade e segurança determinam que o 
conteúdo dos dados armazenados pelo sistema devem estar seguros, tanto em 
relação ao acesso (leitura) quanto à modificação (escrita), devido à importância de 
garantir que os dados originais sejam sempre mantidos. A integração com as 
tecnologias de rastreamento deve apoiar esses requisitos, pois permite que os 
dados recebidos via integração sejam gerenciados pelo próprio sistema, sem a 
intervenção de terceiros. 

2.4.2. AUTOMATIZAÇÃO DO TRABALHO DO OPERADOR 

A automatização do trabalho do operador é uma demanda que também foi 
identificada no documento de proposta de projeto do Unicomm, e é considerado, 
tanto pela equipe de desenvolvimento quanto pelo cliente, o requisito mais 
complexo, do ponto de vista técnico e funcional do software. 

Assim como para a automação dos processos, analisaram-se, em primeiro lugar,  os 
problemas associados ao processo da forma como ele estava sendo realizado.  
Verificada a real necessidade da demanda, foi realizada a análise de viabilidade, 
onde, utilizando a mesma abordagem aplicada anteriormente, elaborou-se um 
modelo para representação do conhecimento em cima do trabalho do operador. 
Diferentemente da automação de processos operacionais, as técnicas utilizadas 
aqui devem ser adequadas à modelagem de sistemas especialistas, como veremos 
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na próxima seção. Os treinamentos executados com os operadores para prepará-los 
para o trabalho foram fontes valiosas de análise desse requisito. 

As seções a seguir apresentam: o uso das regras de produção para modelar as 
atuações do operador; os problemas do modelo de trabalho atual; e a definição do 
requisito de automatização das atuações do operador. 

Representação	  do	  Trabalho	  do	  Operador	  
A inteligência artificial apresenta-se como a área mais importante da computação no 
estudo de técnicas para automação de raciocínio envolvidas em tarefas humanas. 
“Inteligência artificial (IA) é o estudo de como fazer com que computadores realizem 
coisas que, no momento, pessoas fazem melhor” (RICH; KNIGHT, 1991). Portanto, 
os conceitos e técnicas da IA devem ser de grande utilidade para a implementação 
da automatização das atuações do operador. 

 A solução esperada pela empresa parceira pode ser definida como um sistema 
especialista que emula o comportamento esperado dos operadores, baseado nas 
regras estabelecidas pelos analistas de risco. Jackson (1990) define um sistema 
especialista como um “programa de computador que representa e raciocina com o 
conhecimento de algum assunto específico para resolver problemas ou dar 
recomendações”. Dentre as aplicações mais convencionais de sistemas 
especialistas, Jackson (1990) enumera, entre outras, a simulação do comportamento 
humano sobre o domínio do problema. 

A etapa inicial para a implementação de um sistema especialista é a aquisição do 
conhecimento, definida por Jackson (1990) como “a transferência e transformação 
do conhecimento da potencial solução do problema da fonte de conhecimento para 
um programa”. Para isso, antes de tudo, é preciso identificar exatamente quais são 
os problemas resolvidos pelo operador durante o trabalho de monitoramento. Os 
problemas identificados podem ser expressos através das seguintes perguntas: 

• O veículo encontra-se, neste momento, em situação de risco? 

o Se sim, que ação deve ser tomada para esse cenário de risco? 

Para resolver o primeiro problema, o operador precisa conhecer os cenários de risco 
e ser capaz de identificá-los. Vamos utilizar um exemplo concreto: suponha que o 
treinamento realizado para uma dada operação considera o alerta de abertura de 
porta como uma situação de risco. Nesse caso, o operador da operação deve 
analisar constantemente os alertas apresentados pelo software de monitoramento e, 
caso o alerta de abertura de porta seja apresentado, ele deve considerar que o 
veículo está em situação de risco, e seguir para a questão seguinte.   
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O segundo problema é resolvido pela aplicação direta das regras de risco da 
operação, que definem as ações a serem tomadas em cada cenário de risco. 
Portanto, o operador precisa verificar a ação determinada para aquele cenário e 
atuar. Vamos utilizar um exemplo concreto: suponha uma dada operação onde uma 
das suas regras determina que, caso ocorra um alerta de abertura de porta, deve-se 
ativar a sirene do veículo. Nesse caso, o operador da operação, ao identificar um 
alerta de abertura de porta, deve utilizar o software de monitoramento e enviar um 
comando de ativação de sirene para o veículo referente ao alerta. 

A representação da atuação esperada do operador,  modelada através das duas 
perguntas acima, foi considerada pelos analistas de risco e supervisores como 
suficiente para definir o procedimento padrão para todas as operações da GR. 

Para especificar como o sistema deve executar as tarefas do operador, é preciso 
primeiro definir como representar as regras de risco da operação da forma mais 
adequada a esse sistema especialista. Para isso, foram analisadas as regras das 5 
operações mais rigorosas da GR, ou seja, as operações de maior complexidade e 
maior número de regras. 

Das regras analisadas, todas poderiam ser expressas sob estrutura SE-ENTÃO, por 
exemplo: 

• SE o veículo desviar-se da rota em mais de 500 metros, ENTÃO a sirene 
deve ser disparada 

• SE a porta do motorista for aberta, ENTÃO deve-se enviar uma 
mensagem de texto para o veículo 

• SE o veículo não parar em um ponto de parada obrigatório, ENTÃO deve-
se bloquear o veículo 

Esse modelo de representação foi discutido junto aos analistas de risco, que 
confirmaram o modelo como adequado e suficiente para representar todas as regras 
de risco até então elaboradas. Os analistas sustentaram que a simplicidade das 
regras é necessária, tendo em vista a capacidade humana de detectá-las e executá-
las, considerando um ambiente de trabalho com uma média de 100 viagens 
simultâneas. Eles relataram ainda que esse modelo foi otimizado a partir das 
experiências ruins, com regras mais complexas, onde as falhas humanas ocorriam 
com maior frequência. 

Essa representação do conhecimento segue a forma geral das regras de produção 
apresentada por Jackson (1990). O funcionamento das regras de produção consiste 
basicamente em, “dado um conjunto de entradas, determinar qual saída deve ser” 
(JACKSON, 1990). “Uma regra é composta por uma parte de condições (também 
conhecida por parte “se” da regra, ou lado esquerdo da regra, ou LHS – de left-hand 
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size) e uma parte de ações (a parte “então” da regra, ou o lado direito da regra, ou 
RHS – de right-hand size)”(FILHO, 2000). Os sistemas baseados em regras de 
produção são denominados sistemas de produção. Jackson (1990) define uma 
“arquitetura” comum aos sistemas de produção, onde determina três estruturas 
básicas: o conjunto de regras (também chamado de memória de produção), o 
interpretador de regras, que  decide quando aplicar quais regras, e  uma memória de 
trabalho, que mantém os dados que representam o estado atual do problema. 

Considera-se, portanto, que a solução a ser desenvolvida deve ser um sistema de 
produção com raciocínio baseado em regras. Os detalhes sobre o funcionamento da 
solução serão apresentados no capítulo 4. 

Problemas	  e	  Requisitos	  Iniciais	  
No ambiente de negócio da gestão de risco de transportes e carga, o impedimento 
de sinistros é o principal objetivo da gerenciadora de risco,  porém, quando o sinistro 
ocorre, um outro objetivo, referente às questões contratuais, passa a ser mais 
importante: apresentar todas as provas de que não houve falha na operação e todas 
as regras da operação foram executadas corretamente. O processo de auditoria, já 
citado anteriormente, é responsável por coletar e analisar essas provas. 

O monitoramento é a etapa do processo mais importante na prevenção do roubo, e 
também a maior fonte de falhas na operação. A qualidade do monitoramento é 
reflexo direto da qualidade do trabalho do operador, que consiste basicamente em 
analisar os alertas apresentados pelos softwares de monitoramento e reagir de 
acordo com as regras de gestão de risco definidas para a operação. Falhas são 
consideradas sempre que alguma regra de risco não é executada corretamente pelo 
agente de monitoramento (operador). 

Buscando encontrar a causa dessas falhas cometidas pelos operadores, a empresa 
parceira disponibilizou um relatório contendo uma amostra de alertas de 200 
veículos registrados durante uma semana, no período entre 28/06 a 04/07 de 2013 
(Anexo A). A hipótese sugerida pela gerenciadora de risco é que a quantidade de 
veículos monitorados simultaneamente é muito alta, o que gera uma quantidade 
muito grande de alertas, sobrecarregando o operador. Vejamos então o que os 
números mostram. 

De acordo com o relatório, cada veículo produz, em média, 8,8 alarmes por dia. Pelo 
modelo de trabalho dessa central de gestão de risco, um operador monitora, em 
média, 100 veículos, simultaneamente, que geram em média 880 alertas por dia, 
entre 6h da manhã e meia-noite. Nesse espaço de 18 horas temos, em média, 49 
alertas por hora. Isso significa que um alerta é gerado a cada 1 minuto e 13 
segundos. Considerando o regime de trabalho do operador, de 6 horas corridas, ele 
precisa tratar, aproximadamente, de um total de 294 alertas por jornada de trabalho. 
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Esses números caracterizam, sem dúvida, um ambiente de trabalho exaustivo e 
contraproducente. Consideramos, portanto, que os esforços em automatizar esse 
trabalho trarão resultados positivos em termos de qualidade ao trabalho do 
operador. 

Analisando as atividades de treinamento, verificou-se que a empresa parceira está 
em um nível de maturidade em que as regras de risco são elaboradas sempre 
baseadas em um conjunto conhecido e limitado de cenários de risco e ações, que 
são combinados para formar o conjunto de regras de uma determinada operação. 

Na prática, uma falha de monitoramento pode ocorrer da seguinte forma: suponha 
que os analistas de riscos estabelecem para a operação que, caso o veículo pare 
em qualquer local que não seja um local de parada contido no plano de viagem, 
deve-se enviar um comando de sirene com atraso máximo de um minuto após a 
detecção da parada do veículo pelo software de rastreamento. Suponha que, 
durante o monitoramento, o agente volte sua atenção a um alerta de perda de sinal 
de um outro veículo que utiliza um rastreador de outra tecnologia, e quando retorna 
a atenção ao primeiro veículo, verifica que a parada não planejada já ocorreu há 2 
minutos, e só então o agente envia o comando de sirene, mas o carro é roubado. 
Nesse caso, durante a auditoria, o analista consegue verificar facilmente que o 
comando foi enviado com atraso e, portanto, trata-se de uma falha de operação em 
virtude da qual a gerenciadora de risco deverá assumir a falha. Situações como 
essas são a maior preocupação da empresa parceira no que diz respeito ao 
desempenho das operações.  

Partiremos então da ideia de que o objetivo principal em questão é reduzir as falhas 
de operação ocorridas durante o monitoramento. Para reduzir essas falhas, a 
solução deve garantir a execução correta das regras de risco da operação. Para 
isso, o analista de risco deve ser capaz de definir regras de risco. Na definição das 
regras de risco, deve-se levar em consideração que cada operação possui um 
conjunto de regras e que novas operações são adicionadas constantemente. 
Portanto, o sistema precisa prover um mecanismo para que regras sejam criadas no 
sistema em tempo de execução. Para isso, o sistema precisa prover um dicionário 
de cenários de risco (que chamaremos de fatos) e de ações que podem ser usados 
para formar uma regra. 

Alguns fatores que agravam o nível de complexidade da definição desse dicionário 
de fatos e ações é que os fatos e ações de risco podem ser parametrizados. Por 
exemplo, um fato chamado “DESVIO DE ROTA”, que deve receber como parâmetro 
a distância máxima permitida para um desvio, ou uma ação chamada “ENVIO DE 
MENSAGEM”, que deve receber como parâmetro o texto da mensagem a ser 
enviada. Além disso, alguns fatos só podem ser parametrizados durante a viagem, 
como é o caso do “TEMPO DE PARADA”, que será visto durante o desenvolvimento 
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do trabalho. Portanto, a parametrização das regras de risco é um requisito para 
essa solução. 

Outro requisito indispensável é que regras devem ser reusáveis entre veículos e  
operações, devido à reincidência das regras em operações distintas. É necessário 
também que as regras tenham natureza mutável, ou seja, caso uma regra seja 
modificada durante uma viagem, a regra deve ser aplicada de acordo com o estado 
atual dela. Nesse ponto, destaca-se o requisito não-funcional de confiabilidade, 
pois é preciso garantir a execução das regras, inclusive quando as mesmas são 
modificadas durante uma viagem. 

É perceptível que a ferramenta precisa ser altamente configurável; portanto, a 
usabilidade é extremamente importante. Um sistema de tomada de decisão 
baseado em regras, geralmente, exige dos seus usuários um conhecimento mínimo 
sobre os conceitos da lógica matemática, o que limita o público-alvo e pode exigir 
bastante treinamento para controle completo da ferramenta. 

Outro ponto muito importante é que a implementação da atuação automática do 
sistema altera o modelo de trabalho do operador, mas não o anula. A empresa 
pretende, com a funcionalidade, tornar o operador um auditor das atividades do 
sistema, além de que, em alguns casos, o operador precisa preencher informações 
coletadas durante a viagem e perceber situações de sinistro para o acionamento da 
pronta resposta. Portanto, torna-se necessário que o operador tenha meios de 
verificar a execução automática das regras de risco durante o monitoramento. 

Destaca-se, por último, o requisito não-funcional de auditoria, lembrando que, com 
a automatização, a execução das regras passa a ser uma ação executada pelo 
software, e isso deve ser levado em consideração na etapa de auditoria, ou seja, 
comandos podem ser executados tanto pelo operador quanto pelo sistema, e o 
sistema precisa identificar quem os executou e quando.  

Realizada a análise dos problemas, um conjunto de requisitos iniciais foi enumerado.  

De acordo com a análise apresentada nos parágrafos anteriores, seguem os 
requisitos funcionais e não-funcionais inicias identificados: 

Requisitos iniciais funcionais: 

• Definir regras de risco 

• Parametrizar fatos e ações das regras de risco, quando necessário 

• Possibilitar reuso das regras de risco já definidas 

• Executar ações de forma automática, de acordo com as regras de risco 
definidas 
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• Verificar a execução automática das regras de risco durante o monitoramento. 

Requisitos iniciais não-funcionais: 

• Confiabilidade 

• Usabilidade 

• Auditoria 

Quanto ao impacto desses requisitos em relação aos objetivos deste trabalho, 
apesar  dos problemas identificados aqui restringirem-se a uma etapa específica do 
processo, com foco restrito às ações do operador, trata-se da etapa operacional 
mais longa do processo como um todo, e de maior impacto do ponto de vista 
performático das operações. 
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3  ESTADO DA ARTE 

Este capítulo apresenta trabalhos acadêmicos relacionados com o estudo de 
empresas que contratam e/ou implementam o gerenciamento de risco para as suas 
frotas, os pontos positivos e negativos observados por elas, assim como uma 
análise dos seus processos, destacando pontos divergentes e convergentes em 
relação à realidade encontrada na empresa parceira. Em seguida, serão analisadas 
algumas soluções atualmente oferecidas pelo mercado. 

3.1. TRABALHOS RELACIONADOS 

Na pesquisa por trabalhos acadêmicos relacionados ao contexto desse trabalho, 
constatou-se uma evidente escassez de pesquisas tanto na área de sistemas para 
gestão de risco logístico, como para o próprio modelo de negócio e operação de 
gerenciadoras de risco de transportes e cargas. O fato de se tratar de um mercado 
particularmente brasileiro contribui para a baixa quantidade de referências nessa 
área. Portanto, essa seção apresentará inicialmente sistemas voltados para gestão 
de risco em geral e em seguida um conjunto de trabalhos que mais se aproximam 
dos propósitos  do nosso trabalho. 

As últimas décadas testemunharam um enorme progresso em inteligência 
computacional, incluindo a lógica fuzzy, redes neurais e algoritmos genéticos, 
abordagens evolucionárias como a programação linear, programação não-linear, 
teoria dos jogos, e análise de decisão multicritério (WU; CHEN; OLSON, 2014). 
Abordagens de otimização têm sido amplamente aplicadas na indústria em muitas 
áreas da previsão, avaliação de desempenho, e avaliação de risco (WU; CHEN; 
OLSON, 2014). Wu; Chen; Olson (2014) apresentam algumas soluções e 
respectivas técnicas mais comumente utilizadas. 

As redes neurais são ferramentas de inteligência artificial que se mostraram muito 
úteis para identificar padrões nas estruturas de dados complexas, especialmente 
aquelas que envolvem relações não-lineares (WU; CHEN; OLSON, 2014). Bancos, 
por exemplo, utilizam modelos de redes neurais artificiais para analisar os pedidos 
de cartão de crédito, permitindo controlar de forma mais eficiente seu risco, um 
cuidado que passou a ser levado mais a sério após a bolha de 2008 (WU; CHEN; 
OLSON, 2014). 

Já a análise de risco baseada em jogos é um dos campos de estudo de maior foco 
na gestão de risco industrial (WU; CHEN; OLSON, 2014). Outros modelos para 
teoria dos jogos incluindo análise de risco probabilística foram aplicadas no contexto 
de combate ao terrorismo (WU; CHEN; OLSON, 2014). A teoria dos jogos também 
tem sido aplicada a pequenas e médias empresas para o gerenciamento de riscos 
corporativos (WU; CHEN; OLSON, 2014). 
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Dentre as áreas apresentadas por Wu; Chen; Olson (2014), a tomada de decisão 
baseada em risco é a que melhor se relaciona com o nosso trabalho. Ferramentas 
para tomada de decisão baseada no risco tem sido amplamente estudadas no 
campo de sistemas de apoio à decisão desde a década de 1970 (WU; CHEN; 
OLSON, 2014). Notamos, porém, que os mais conceituados trabalhos dessa área 
citados por Wu; Chen; Olson (2014) não abordam a gestão de risco de segurança, 
tampouco a gestão de risco logística. Os trabalhos apresentados nos próximos 
parágrafos tratam especificamente dessas áreas. 

Picini; Kovaleski; Scandelari (2009) pesquisaram os benefícios e desvantagens de 
ferramentas de apoio ao controle logístico de frotas, como: sistemas de 
rastreamento, computadores de bordo, roteirizadores, gerenciamento de risco, 
gerenciamento de frota, mapeamento de rota e banco de dados. A pesquisa 
identificou como desvantagem do gerenciamento de risco o fato de que “os 
resultados dependem da qualidade da equipe de gerenciamento de risco, sendo um 
processo que exige experiência e conhecimento” (PICINI; KOVALESKI; 
SCANDELARI, 2009). Observa-se aqui um requisito comum ao Unicomm dado pela 
ausência de um mecanismo de detecção de cenários de risco para tomada de 
decisão automática, deixando a qualidade do processo totalmente dependente do 
operador.  

Jaques et al (2010) também analisou uma empresa que realiza a gestão de risco 
internamente (de forma não terceirizada) e coletou alguns detalhes quanto ao modo 
de operação do processo de monitoramento. Um ponto interessante é que a 
empresa já apresenta um sistema de detecção de cenário de risco mais eficiente 
que o da pesquisa apresentada por Picini; Kovaleski; Scandelari (2009). O sistema 
analisado é capaz de detectar alguns cenários, como: desvio de rota, parada 
indevida e alertas de atuadores (botão de pânico, sensor de engate, etc.); porém, 
também não apresenta mecanismos de tomada de decisão automática a partir da 
detecção desses cenários. A pesquisa de Jaques et al (2010) considera o 
gerenciamento do risco de maneira mais ampla, abrangendo áreas do processo 
logístico que vão além do monitoramento da viagem, por exemplo, programação de 
veículos, contratação de transporte terceirizado, conferência de cargas, contratação 
de motoristas, emissão de documentos. A partir dos resultados da pesquisa, fica 
ainda evidente a insatisfação dos gestores quanto à negligência das empresas de 
gerenciamento de risco em relação aos processos extramonitoramento. Esse é um 
dado bastante relevante que pode ser utilizado em pesquisas futuras, mas que não é 
um problema tratado no Unicomm. 

A pesquisa de Oliveira; Ferraz (2013) trata sobre o uso de sistemas de EDR – Event 
Data Recorder – para gerenciamento de risco no transporte rodoviário. De acordo 
com os dados apresentados, fica aparente que alguns sistemas no mercado são 
voltados basicamente para prevenção de acidentes através dos chamados dados de 
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telemetria do veículo, onde os cenários de risco se baseiam apenas em dados 
como: velocidade, rotação do motor, aceleração e freada. No caso, esses sistemas 
não têm como foco a detecção de eventos para prevenção de roubos. 

Dentre o conteúdo acadêmico avaliado, é evidente a escassez de trabalhos focados 
no processo e nas ferramentas de gestão de risco para transportes e cargas. 
Trabalhos que tratam especificamente sobre os processos internos de empresas de 
gestão de risco não foram encontrados. Todos os trabalhos encontrados tratam de 
sistemas utilizados para controle de frota própria, tendo como característica 
divergente importante a utilização de uma única tecnologia de rastreamento. Essas 
diferenças distanciam a realidade das empresas apresentadas nesses estudos da 
realidade das gerenciadoras de risco. 

3.2. SOLUÇÕES EQUIVALENTES OFERECIDAS PELO MERCADO 

Para completar a base de referências, foi necessário utilizar como fontes os próprios 
sites de empresas de rastreamento, monitoramento, logística e gestão de risco, que 
oferecem propostas de serviços compatíveis com as da empresa parceira. Algumas 
informações sobre essas empresas serão apresentadas mais adiante. Um fato 
importante verificado nessa pesquisa é que o mercado não oferece soluções prontas 
que possam ser adquiridas em forma de um produto de software, e utilizadas por 
uma gerenciadora de risco que, por exemplo, esteja iniciando no mercado. Como 
verificado em Picini; Kovaleski; Scandelari (2009) e Jaques et al (2010), as 
iniciativas relevantes na construção de soluções que buscam atender os mesmos 
objetivos deste projeto foram e são realizadas dentro das próprias empresas de 
gestão de risco, e essas soluções são adquiridas apenas por clientes de GR através 
da contratação do serviço de gestão de risco. 

As duas principais fontes na busca dessas soluções foram: a internet, e os 
executivos e analistas de risco da empresa parceira. As duas fontes apontam para 
um cenário onde cada empresa de gestão de risco que desenvolve sistemas 
integradores ou sistemas inteligentes de monitoramento mantém para si a solução, 
buscando destaque no mercado de gestão de risco através desses diferenciais. A 
valorização desse produto pela GR que o desenvolve é tanta, que nenhuma dessas 
empresas cogita negociar o produto pronto com um concorrente. 

As soluções a seguir descrevem alguns serviços de GR que prometem cumprir um 
ou mais requisitos iniciais elucidados para o Unicomm. Os critérios de escolha dos 
serviços analisados foram: as soluções com maior quantidade de informações 
abertas sobre os seus sistemas e serviços, e as soluções com maior destaque no 
mercado, de acordo com os resultados da ferramenta de busca Google. 
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3.2.1. OPEN | GR – WWW.OPENTECHGR.COM.BR 

A OpenTech é uma empresa especialista na oferta de soluções para Gestão de 
Logística e Gerenciamento de Risco em transportes. Dentre as soluções oferecidas 
por ela, a Open | GR é a que tem como foco o gerenciamento de risco. 

Em relação à integração de tecnologias de rastreamento, a Open | GR oferece uma 
visão unificada de toda a frota, mesmo que os veículos utilizem diferentes 
tecnologias de rastreamento. Ela dá suporte a 11 tecnologias de rastreamento, 
dentre as quais 5 foram inicialmente especificadas para o Unicomm: Autotrac, 
ControlLoc, Omnilink, Onixsat e Sascar. 

Em relação à informatização dos processos, a Open | GR oferece um sistema de 
cadastro de motoristas, veículos e viagens, incluindo plano de viagem e controle de 
paradas. A sua documentação descreve um processo de aprovação de viagem 
satisfatório em relação às especificações do Unicomm. 

A documentação da Open | GR apresenta informações sobre a  possibilidade do 
usuário gerenciar regras de risco; no entanto, não apresenta nenhuma informação 
sobre o uso de sistema de tratativa automática de cenários de risco durante o 
monitoramento, apenas descreve o trabalho dos agentes humanos dedicados à 
operação. 

3.2.2. GV GESTÃO – WWW.GVGESTAO.COM.BR 

A GV Gestão apresenta-se como uma empresa especializada em gerenciamento de 
risco para transporte de cargas. 

Quanto à integração das tecnologias de rastreamento, a empresa informa que faz 
uso de “monitoramento multissistemas”. As fotos apresentadas no material 
complementam a informação, apresentando o trabalho do operador com uso de 
várias telas e vários softwares distintos. Conclui-se que a empresa não utiliza, nem 
oferece aos seus cliente, um sistema integrado, caso o cliente use mais de uma 
tecnologia de rastreamento. 

A documentação do site não informa claramente se o serviço faz uso de um sistema 
de informação para o gerenciamento do banco de dados de veículos, empresas e 
motoristas. Entretanto, oferece o planejamento de viagens com rotas, horários e 
pontos de parada. 

Para apoio ao controle de liberação, a GV fornece um recurso denominado “postos 
avançados”, onde são gerenciados os riscos da atividade e da infraestrutura 
tecnológica do veículo. O recurso é apresentado como serviço, não deixando claro o 
uso de software para o gerenciamento do mesmo. 
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A GV não faz nenhuma referência ao gerenciamento de regras de risco, e tampouco 
à utilização de mecanismos para atuação automática ou automatização do trabalho 
do operador. 

3.2.3. TECNORISK – WWW.TECNORISK.COM.BR 

A Tecnorisk se define como uma empresa especializada na prestação de serviços a 
empresas de transporte, seguradoras, embarcadores, distribuidores, indústrias e 
investidores. Em destaque, a empresa coloca em seu site comercial o serviço de 
gerenciamento de risco, fornecendo algumas informações sobre os sistemas e 
processos relacionados. 

A documentação do site apresenta o serviço de “central de monitoramento e 
rastreamento de frotas”, onde operadores monitoram veículos e cargas rastreados 
via satélite. É informado ainda que a central possui suporte para monitorar os mais 
conceituados equipamentos de rastreamento do país, no entanto, não apresenta o 
nome das tecnologias de rastreamento nem presta informações sobre o uso de um 
sistema integrado para clientes que utilizam veículos de tecnologias diferentes. 

A Tecnorisk oferece um serviço apoiado por software denominado “Central de 
Pesquisas Cadastrais”, que gerencia o controle de todos os dados relacionados às 
frotas, como veículos e motoristas. Dentre os sistemas apresentados no site da 
empresa, temos ainda o sistema de “Solicitação de Viagem”, onde o cliente deve 
cadastrar seus planos de viagem que serão monitorados.  

As demais etapas do processo de gerenciamento de risco são apresentadas sob a 
visão de processos, sem detalhamento sobre quais atividades são apoiadas por 
software ou não. Quanto ao gerenciamento de regras de risco e à utilização de 
mecanismos para atuação automática ou automatização do trabalho do operador, o 
material analisado não possui nenhuma referência clara. 

3.3. ANÁLISE COMPARATIVA DAS SOLUÇÕES EQUIVALENTES 

A análise das soluções de mercado apresentadas na seção anterior buscou 
encontrar em cada uma delas os principais requisitos do Unicomm, que podem ser 
representados de forma resumida através dos itens contidos no quadro a seguir. 

O Quadro 1 a seguir compara diretamente o cumprimento dos requisitos para cada 
uma das soluções analisadas. Os itens marcados indicam que a solução da coluna 
referente implementa o requisito da linha referente. Para o Unicomm, deve-se 
considerar que todos os requisitos devem ser cumpridos. 

Quadro	  1	  –	  Matriz	  comparativa	  dos	  requisitos	  oferecidos	  pelos	  serviços	  analisados	  

  Open | GR GV Gestão Tecnorisk 
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Integração de Tecnologias de 
Rastreamento X     

Sistema de cadastro de 
empresas, veículos e motoristas. X   X 

Sistema de gerenciamento de 
solicitação e planos de viagem X X X 

Sistema de controle de liberação 
do veículo (PACR) X X   

Sistema de gerenciamento de 
regras de risco X     

Sistema automático de atuação 
para tratativa de risco        

 

De acordo com a análise, apenas a Open | GR, da empresa OpenTech, apresenta 
de forma clara informações sobre o uso de um sistema integrado para cadastro e 
gerenciamento de dados de frota, solicitação de monitoramento, controle de 
liberação de veículo e interface integrada para monitoramento de tecnologias de 
rastreamento distintas. Foi também a única solução que fez referência à utilização 
de um mecanismo para o controle de regras de risco. 

Como diferencial exclusivo do Unicomm, o sistema automático de atuação para 
tratativas de risco não foi citado por nenhuma das soluções analisadas, ratificando a 
motivação inicial da empresa parceira pela implementação de uma solução nesse 
sentido. 
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4  DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

Este capítulo apresenta o detalhamento da elaboração das soluções; de como essas 
soluções resolvem os objetivos do projeto; e em que medida cumprem com os 
requisitos funcionais e não-funcionais identificados. O processo detalhado de 
validação do software Unicomm será apresentado no capítulo 5. 

A apresentação das soluções será organizada de forma a permitir uma melhor 
compreensão do leitor, portanto, a sequência apresentada não condiz 
necessariamente com a ordem cronológica de desenvolvimento das soluções, 
considerando a implementação em paralelo de alguns requisitos. 

Como apresentado na seção 1.2, referente aos objetivos do projeto, alguns objetivos 
específicos e seus respectivos requisitos funcionais só foram identificados no 
decorrer do projeto. Doravante, será apresentado, de forma detalhada, como esses 
requisitos foram analisados, solucionados e entregues à empresa parceira. 

4.1. QUESITOS ARQUITETURAIS DO SOFTWARE 

O desenvolvimento de um software exige, na sua etapa inicial de concepção, a 
tomada de algumas decisões quanto à estrutura e à interação entre os seus 
componentes, que definem alguns pontos da chamada arquitetura do software.  
Protocolos de comunicação, linguagem de programação, bibliotecas e frameworks 
são alguns aspectos que devem ser pensados e decididos ainda no início do projeto, 
buscando principalmente garantir que essas decisões não venham limitar ou 
impossibilitar o cumprimento dos requisitos do sistema. Os parágrafos que seguem 
apresentam a análise das principais decisões arquiteturais definidas para o 
Unicomm. 

Como o  projeto trata da continuação de um produto já em desenvolvimento, optar 
por seguir as decisões arquiteturais já estabelecidas é vantajoso do ponto de vista 
de produtividade, já que assim não há a necessidade de refazer módulos, utilizando 
novas tecnologias, ou integrar ferramentas com tecnologias distintas. Outra 
vantagem é o reuso da experiência da equipe de desenvolvimento, já que será a 
mesma  que vinha desenvolvendo o software inicialmente. É preciso, no entanto, 
analisar se as tecnologias e demais decisões arquiteturais do projeto inicial do 
software apresentam alguma limitação quanto aos requisitos funcionais ou não-
funcionais.  

Um dos aspectos fundamentais da arquitetura de um software é a plataforma de 
execução. O produto inicial foi desenvolvido para plataforma web, onde o software é 
executado através do acesso a um endereço em um navegador. O software web tem 
como principais vantagens de projeto e operação a facilidade de instalação, já que 
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requer apenas um navegador, e a facilidade de manutenção e atualização do 
software, já que o software só precisa ser atualizado no servidor. Quanto aos 
requisitos funcionais, a arquitetura web não apresenta restrições técnicas, tendo em 
vista que não se utiliza nenhum conteúdo ou forma de interação que não possa ser 
provido por um ambiente web. 

Os usuários-alvo do Unicomm trazem uma forte experiência com aplicações desktop 
quando se trata das atividades de trabalho. Sabemos, no entanto, que aplicações 
web, devido a sua abordagem baseada em documento, não fornecem naturalmente  
uma interação tão rica quanto as aplicações desktop. Para reduzir o impacto da 
mudança de ambiente, o requisito não-funcional de usabilidade determina que o 
software precisa manter máxima similaridade com as aplicações desktop já 
utilizadas pelos usuários, principalmente quanto à aparência e à forma de interação. 
Esse requisito é de extrema importância na decisão de como o cliente web deverá 
ser implementado. 

O produto inicial utilizou GWT – Google Web Toolkit – como tecnologia web para 
desenvolvimento da parte cliente da aplicação. O GWT é um framework open source 
para construção de aplicações RIA – Rich Internet Applications – em Java 
(SMEETS; BONESS; BANKRAS, 2008). Aplicações RIA são aplicações que utilizam 
tecnologia AJAX – Asynchronous Javascript and XML – para prover na web uma 
experiência de usuário rica, equivalente a uma aplicação desktop. O GWT utiliza 
também componentes de interface baseados nos componentes de aplicações 
desktop, dando à aplicação uma aparência muito similar a uma aplicação desktop 
convencional. Consideramos, portanto, que a tecnologia GWT deve ser mantida por 
cumprir os requisitos necessários e não apresentar nenhuma restrição técnica 
quanto aos requisitos até então identificados. 

Apesar de nenhuma mudança arquitetural considerável ter sido aplicada em relação 
ao produto inicial, é importante destacar que o GWT não é mais uma tecnologia em 
alta no mercado, e a oferta de profissionais para a manutenção do software é cada 
vez menor. Como a equipe de desenvolvimento já possuía experiência com a 
tecnologia, a oferta de profissionais não seria um problema para esse projeto, mas 
sim para a manutenção da ferramenta no futuro. 

4.2. AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS 

Esta seção apresenta os detalhes de implementação das soluções focadas na 
informatização dos processos e no controle gerencial das operações. O uso de 
BPMN auxiliou o processo de planejamento das soluções antes delas serem 
implementadas. A especificação das entidades e do relacionamento entre elas foi 
apoiado pelo uso de diagramas de classe (UML). 
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Através da visão mais clara fornecida pela modelagem dos processos (o 
detalhamento sobre a modelagem está apresentada na seção 2.4.2.1), foi possível 
dividir a solução em três partes: informatização dos processos operacionais; controle 
de acesso e permissões de usuário; e controle gerencial.  

Para cada parte da solução, serão apresentados os aspectos de usabilidade e o 
detalhamento funcional de cada tela, mostrando as screenshots das telas referentes 
a cada funcionalidade no Unicomm. 

4.2.1. PROCESSOS OPERACIONAIS E ENTIDADES DO MODELO DE NEGÓCIO 

A elaboração das soluções foi iniciada, conforme sugere BPM, pela modelagem do 
processo “AS-IS” seguido da modelagem do processo “TO-BE”. O modelo “AS-IS” – 
assim denominado na terminologia de BPM –  modela o estado atual do processo. 
Esse modelo pode ser verificado no diagrama da Figura 5 (pag. 25). Os demais 
diagramas apresentados daqui em diante equivalem ao modelo “TO-BE”, que 
modela o processo como deve ser quando considerada a informatização do 
processo com  uso da ferramenta Unicomm. 

O diagrama da Figura 6 a seguir representa modelo “TO-BE” da parte do processo 
operacional referente à etapa de aprovação da viagem. 

 

Figura	  6	  -‐	  Diagrama	  do	  processo	  operacional	  referente	  à	  fase	  de	  aprovação	  da	  viagem	  
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Interpretando o diagrama da figura acima, temos as seguintes ações principais para 
cada usuário, na sequência estabelecida pelo fluxo: 

• usuário com perfil Cliente cadastra uma Viagem no sistema 

• usuário com perfil Cliente solicita a transferência de sinal 

• usuário com perfil Agente CAD confirma a transferência do sinal 

• usuário com perfil Cliente realiza o Checklist PACR 

• usuário com perfil Agente SAV revisa e aprova a viagem 

Algumas divergências crucias entre os modelos AS-IS e TO-BE precisam ser 
entendidas antes do detalhamento do processo. Comparando o modelo AS-IS 
(figura 5) com o TO-BE (figura 6), percebe-se, em primeiro lugar,  uma maior 
participação do cliente na etapa de aprovação. Isso ocorre devido às questões 
contratuais que especificam algumas atividades do cliente que geralmente eram 
realizadas pela GR, por ser mais cômodo para o cliente. O sistema não restringe 
esse procedimento a uma das partes; porém, quando um funcionário da GR 
executar o papel de cliente, ele estará oficialmente representando o cliente através 
de um usuário cadastrado e disponibilizado pela empresa cliente. Dessa forma, a 
mudança que ocorre é que um usuário com perfil Cliente passa a ser responsável 
por solicitar a transferência de sinal e realizar as atividades de liberação do veículo. 

Outro ponto marcante é a definição de dois papéis não especificados no modelo AS-
IS, os de Agente CAD e Agente SAV. Na central da GR, é comum a utilização de 
agentes responsáveis apenas por realizar o pré-cadastro de veículos, motoristas, 
empresas, rotas e planos de parada, para facilitar o cadastro das viagens do cliente. 
Esse papel, representado no modelo TO-BE com o nome de Agente CAD –
abreviatura para “Setor de Cadastro” –, também passa a ser responsável por 
confirmar a transferência de sinal apenas nos casos em que ela não ocorra de forma 
automática. 

O Agente SAV – abreviatura para “Setor de Aprovação de Viagem” - passa a ser o 
agente responsável por conferir os dados cadastrais da viagem, a consistência do 
plano de viagem, o valor da carga e demais restrições associadas a viagem, além de 
auxiliar o cliente na resolução de problemas quando necessário. A intenção da 
mudança do fluxo é garantir que as etapas que geram maior dependência 
(transferência de sinal) e que geram mais falhas durante a aprovação (liberação do 
veículo) sejam executadas primeiro, reduzindo o desperdício de mão-de-obra. 

Você perceberá que, durante a análise do processo, as entidades e suas estruturas 
vão sendo definidas, juntamente com os perfis de usuários e suas respectivas 
permissões. 
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A principal entidade identificada no modelo, e que deve ser gerenciada durante todo 
o fluxo, é a entidade Viagem. Para definir todos os dados da entidade Viagem, 
utilizou-se como base o documento de Solicitação de Monitoramento. O documento 
pode ser visto no Anexo B. A entidade Viagem é composta por um conjunto de 
atributos simples – que podem ser representados com tipos simples de dados, 
como: texto, número inteiro, número real – , e outros que devem ser mapeados em 
novas entidades.  

O primeiro passo, que deve ser executado pelo cliente, é o cadastro da viagem. A 
tela de cadastro de viagem pode ser observada na Figura 7 a seguir. 

 

 

 

Figura	  7	  -‐	  Tela	  do	  formulário	  de	  cadastro	  de	  viagem	  

Na lista a seguir estão apresentadas as entidades fortes do modelo de dados que 
estão diretamente relacionadas à entidade Viagem. Essas entidades são 
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classificadas como entidades fortes porque suas instâncias podem existir no sistema 
de forma independente, sem necessariamente estarem ligadas a uma ou mais 
viagens, além de, por uma necessidade identificada no processo, poderem ser 
reaproveitadas para diferente viagens. 

• Veículo: entidade que representa os veículos monitorados pela central. Cada 
veículo possui obrigatoriamente o identificador do rastreador principal. Um 
veículo pode estar  ou não associado a uma empresa. 

• Carreta: entidade idêntica ao veículo, porém, o identificador do rastreador 
principal é opcional. 

• Motorista: entidade que representa o motorista dos veículos rastreados. Um 
motorista pode estar ou não associado a uma empresa. 

• Empresa: entidade que representa as empresas envolvidas na solicitação de 
monitoramento, podendo assumir os papéis de embarcadora,  transportadora 
ou outros (origem ou destino). 

• Produto: entidade que representa os produtos transportados pelos clientes. 
Um produto pode estar ou não associado a uma ou mais empresas. 

As telas apresentadas nas Figuras 8, 9 e 10 a seguir apresentam o resultado final de 
telas implementadas, referentes às funcionalidades de acesso, criação, edição, 
remoção, listagem e busca da entidade Veículo. Esse padrão de interface é também 
utilizado para as mesmas funcionalidades das demais entidades. 
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Figura	  8	  -‐	  Menu	  lateral	  de	  que	  dá	  acesso	  às	  funcionalidades	  de	  criação,	  edição,	  remoção,	  listagem	  e	  busca	  das	  
entidades	  associadas	  a	  Viagem	  

 

Figura	  9	  -‐	  Tela	  referente	  a	  listagem	  de	  veículos	  cadastrados.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  da	  
esquerda	  para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  adicionar,	  editar,	  remover,	  atualizar	  a	  lista	  e	  

imprimir.	  A	  caixa	  de	  texto	  no	  canto	  superior	  direito	  realiza	  pesquisa	  
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Figura	  10	  -‐	  Tela	  de	  Cadastro	  de	  Veículo	  

Além das entidades fortes já descritas, a entidade Viagem também possui um 
atributo representado pela entidade fraca Plano de Viagem. Essa entidade é 
classificada como fraca porque suas instâncias só existem quando relacionadas a 
alguma instância de Viagem. 

A entidade Plano de Viagem possui dois atributos simples obrigatórios: “Data de 
início” e “Data de término”, e dois atributos que são representados pelas entidades 
Rota e Plano de Paradas da Viagem. 

A Rota representa o caminho que o veículo deve percorrer da origem até o destino. 
Devido à grande quantidade de viagens que utilizam rotas comuns, a entidade Rota 
é classificada como uma entidade forte do sistema, podendo ser criada, usada e 
reusada em qualquer Plano de Viagem. 

O Plano de Paradas da Viagem contém: as localidades onde o veículo deve parar 
durante a viagem, o motivo de cada parada, e o tempo de permanência do veículo 
em cada parada. O Plano de Parada da Viagem é uma entidade fraca porque cada 
instância só existe quando associada a um Plano De Viagem. Isso ocorre devido aos 
horários e motivos de cada parada, que variam muito entre viagens distintas, o que 
dificulta o reuso; porém, o conjunto de localidades utilizadas como pontos de parada 
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é bastante recorrente, principalmente quando existe recorrência de rota. Dessa 
forma, a definição de templates de planos de parada reusáveis contendo apenas as 
localidades dos pontos de parada foi a solução estabelecida para permitir o reuso de 
planos de parada. A entidade que define esses templates é chamada Plano de 
Paradas. 

Para facilitar o relacionamento entre Rota e Plano de Paradas, ao criar uma nova 
rota, automaticamente é criado um Plano De Paradas referente àquela rota. Essa 
necessidade foi identificada principalmente pelo fato de que, na maioria das vezes, 
os pontos definidos para a criação de uma rota são os mesmos do plano de parada 
mais utilizado para aquela rota. Além disso, no momento de utilizar um plano de 
paradas na viagem, o usuário pode informar se o motorista irá parar ou não naquele 
ponto. Essa funcionalidade pode ser verificada na Figura 11, que representa a parte 
do formulário de cadastro de viagem relacionada ao plano de viagem. 

 

Figura	  11	  -‐	  Parte	  do	  formulário	  de	  cadastro	  de	  viagem	  relacionada	  ao	  Plano	  de	  Viagem	  

As telas mostradas nas Figuras 12 e 13 a seguir apresentam o resultado final das 
telas implementadas, referentes às funcionalidades de criação, edição, cópia, 
remoção, atribuição de empresa, listagem e busca da entidade Rota. Esse padrão 
de interface é também utilizado para as mesmas funcionalidades da entidade Plano 
de Parada. 
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Figura	  12	  -‐	  Tela	  referente	  a	  listagem	  de	  rotas	  cadastradas.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  da	  esquerda	  
para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  adicionar,	  editar,	  copiar,	  remover,	  atribuir	  empresa	  e	  

imprimir.	  A	  caixa	  de	  texto	  no	  canto	  superior	  direito	  realiza	  pesquisa	  

 

Figura	  13	  -‐	  Tela	  de	  cadastro	  de	  rotas	  

Foram apresentados até aqui todos os atributos da entidade Viagem e as entidades 
direta ou indiretamente associadas a ela. A Figura 7 apresenta um formulário de 
viagem preenchido pelo cliente. O diagrama da Figura 14 a seguir apresenta em 
notação UML o diagrama de classes do Unicomm, em nível de especificação, 
contemplando apenas as entidades relacionadas à entidade viagem. 
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Figura	  14	  -‐	  Modelo	  UML	  em	  nível	  de	  especificação	  contemplando	  as	  entidades	  relacionadas	  à	  entidade	  
Viagem	  

Seguindo para a próxima etapa no fluxo de aprovação, temos que, no próprio 
formulário de criação da viagem, o usuário cliente deve informar se já solicitou ou 
não a transferência de sinal para a empresa de rastreamento; caso ainda não tenha 
feito, ele próprio deve entrar em contato com a empresa de rastreamento para 
solicitar. Solicitada a transferência do sinal, o cliente já pode enviar a viagem para a 
confirmação da transferência de sinal.  

A partir daqui, percebe-se que o usuário cliente necessita acompanhar a situação 
das viagens criadas por ele. Da mesma forma, o agente CAD precisa verificar 
viagens pendentes de confirmação de sinal para realizar o seu trabalho. Para isso, 
elaborou-se a funcionalidade chamada Gestor de Viagem. O Gestor de Viagem fica 
acessível através do menu lateral e deve ser utilizado para visualizar e interagir com 
as viagens restritas às permissões do usuário. A Figura 15 mostra a tela do Gestor 
de Viagem quando exibida para o usuário com perfil Cliente. Para cada perfil de 
usuário, o Gestor exibe diferentes funcionalidades no menu de opções e um 
conjunto específico de viagens na listagem.  

Depois de cadastrada a viagem, o usuário Cliente a visualiza na tela do Gestor de 
Viagens com a situação da solicitação “Preenchida” (a situação da solicitação é 
exibida na coluna “Solicitação”). Ele deve então utilizar no menu de opções a 
funcionalidade “Enviar para confirmação do sinal”. Só a partir desse momento, a 
viagem passa a ficar visível no Gestor de Viagens dos usuários com perfil Agente 
CAD, e a situação da solicitação passa a ser “Aguardando Confirmação do Sinal”. 
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Caso o veículo utilize alguma das tecnologias já integradas ao Unicomm, a 
confirmação deve ocorrer de forma automática; caso contrário, o usuário Agente 
CAD deve verificar no software da tecnologia e confirmar manualmente o sinal, 
utilizando essa opção no menu de opções. A Figura 16 apresenta a tela do Gestor 
de Viagem na Visão do usuário Agente CAD. 

 

Figura	  15	  -‐	  Tela	  do	  Gestor	  de	  Viagem	  na	  visão	  do	  usuário	  Cliente.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  da	  
esquerda	  para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  adicionar,	  editar,	  atualizar,	  copiar,	  apagar,	  
imprimir	  relatório	  analítico,	  imprimir	  relatório	  sintético,	  visualizar	  rota,	  enviar	  para	  confirmação	  de	  

transferência	  de	  sinal	  

 

Figura	  16	  -‐	  Tela	  do	  Gestor	  de	  Viagem	  na	  visão	  do	  usuário	  Agente	  CAD.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  
da	  esquerda	  para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  visualizar,	  atualizar,	  imprimir	  relatório	  
analítico,	  imprimir	  relatório	  sintético,	  confirmar	  transferência	  de	  sinal	  e	  negar	  transferência	  de	  sinal	  

Confirmada a transferência de sinal, seja de forma automática ou manual, o estado 
da solicitação muda para “Aguardando Checklist” e um checklist PACR é 
imediatamente criado para aquela viagem. “Checklist PACR” é um termo utilizado 
internamente na gerenciadora de risco para se referir ao documento de controle de 
liberação de veículo. Através da funcionalidade “Checklist PACR”, acessível no 
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menu lateral, o usuário deve verificar os checklists pendentes e realizar a 
complementação dos mesmos. A Figura 17 apresenta a tela de listagens do 
checklists PACR. 

 

Figura	  17	  -‐	  Tela	  referente	  a	  listagens	  dos	  checklists	  PACR.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  da	  esquerda	  
para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  editar,	  remover,	  atualizar	  e	  imprimir.	  

O Checklist PACR é mapeado como uma entidade fraca do sistema, onde para todo 
checklist existe uma viagem associada. Os atributos dessa entidade foram baseados 
no documento de Controle de Liberação de Veículo, que pode ser visto no Anexo C. 
Os atributos comuns entre o documento de Controle de Liberação de Veículo e a 
viagem são acessíveis pelo Checklist PACR através do objeto Viagem associado a 
ela. Durante o preenchimento do checklist, os atributos pertencentes à entidade 
viagem não podem ser editados, quais sejam: veículo, carreta, motorista, empresas, 
origem, destino, embarcadora e transportadora. 

Como explicado em princípio, o controle de liberação de veículo tem como objetivo 
principal confirmar alguns requisitos de segurança antes do início da viagem. Sendo 
assim, além dos atributos provenientes da viagem, o Checklist PACR possui 
também atributos referentes a: existência e correto funcionamento dos dispositivos 
sensores e atuadores no veículo; consulta ao cadastro de motoristas; dados 
pessoais de ajudantes e demais passageiros; licenciamento dos veículos e dados da 
escolta, caso o cliente faça uso da mesma. Todos esses dados são mapeados no 
sistema como atributos simples, não havendo necessidade de mapeamento de 
novas entidades. 

 As Figuras 18, 19 e 20 apresentam, respectivamente, as partes da tela de 
preenchimento do Checklist PACR referentes a: checklist de sensores e atuadores; 
dados associados ao veículo; motorista e passageiros; e dados cadastrais da 
escolta. 
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Figura	  18	  -‐	  Parte	  do	  Checklist	  PACR	  referente	  ao	  checklist	  de	  sensores	  e	  atuadores	  
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Figura	  19	  -‐	  Parte	  do	  Checklist	  PACR	  referente	  aos	  dados	  de	  motorista,	  passageiros	  e	  veículo	  

 

Figura	  20	  -‐	  Parte	  do	  Checklist	  PACR	  referente	  aos	  dados	  de	  escolta	  

Ao finalizar o preenchimento do checklist, o cliente deve salvá-lo. Nesse momento o 
sistema realiza algumas validações automáticas que anteriormente eram realizadas 
pelo agente responsável por aprovar a viagem. O sistema verifica, por exemplo, se a 
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CNH do motorista está válida, se foi informado que o carro possui tacógrafo, se o 
veículo foi abastecido, se foi informado o “Número da Liberação da Consulta” do 
motorista, e se os dados de escolta foram preenchidos. Quando alguma falha é 
encontrada, o sistema informa ao cliente que o checklist está “não-conforme”; daí, o 
cliente tem a opção de salvar o checklist mesmo assim, assumindo o risco do 
checklist não-conforme. Nesse caso, o cliente precisa utilizar um perfil chamado 
Cliente Master para salvar o checklist. Esse perfil deve ser disponibilizado apenas 
para usuários de maior autonomia dentro da empresa cliente, e utilizado apenas em 
situações especiais como essa. 

Após salvar o checklist preenchido, o estado da solicitação é alterado para 
“Aguardando Aprovação”; segue-se então para a etapa de revisão e aprovação da 
viagem. Nesse momento, os usuários com perfil Agente SAV verificam na tela do 
Gestor de Viagens as viagens pendentes de aprovação. A Figura 21 apresenta a 
tela do Gestor de Viagem na visão do usuário Agente SAV. Uma vez verificando a 
viagem pendente de aprovação, o agente SAV deve utilizar a funcionalidade de 
edição para analisar e aprovar a viagem. Caso alguma irregularidade seja observada 
no formulário de viagem, o próprio agente pode realizar a correção e salvar a 
viagem, podendo entrar em contato com o cliente, caso seja necessário. 

 

Figura	  21	  -‐	  Tela	  do	  Gestor	  de	  Viagem	  na	  visão	  do	  usuário	  Agente	  SAV.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  
da	  esquerda	  para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  editar,	  atualizar,	  imprimir	  relatório	  analítico,	  

imprimir	  relatório	  sintético	  e	  aprovar	  solicitação.	  

Após a análise e possível correção da solicitação de viagem, o agente SAV deve 
utilizar a opção no menu de opções para aprovar a solicitação. Realizada essa 
etapa, considera-se finalizado o processo de aprovação da viagem: o estado da 
solicitação é alterado para “Aprovada”; o estado da viagem é alterado de “Não 
solicitada” para “Esperando início”; e a viagem passa a ficar visível aos usuários com 
perfil Supervisor.  
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A viagem está pronta para ser monitorada, porém, no intuito de limitar a visualização 
dos veículos apenas aos operadores responsáveis – e contribuindo com o requisito 
não-funcional de usabilidade – a viagem passar por uma etapa de configuração. A 
configuração da viagem é executada por um usuário com perfil de Supervisor e 
consiste em atribuir a viagem aos operadores responsáveis, e iniciar a viagem. 

A Figura 22 apresenta a tela do Gestor de Viagem na visão do usuário com perfil 
Supervisor. O supervisor deve recorrer ao menu de opções para atribuir os 
operadores à viagem desejada. Em seguida, utilizar outra opção para iniciar a 
viagem. Nesse momento, o estado da viagem é alterado para “Em curso”, e a 
viagem passa a ficar visível para os usuários com perfil Operador, para os quais a 
viagem foi atribuída. 

Nesse momento, os usuários com perfil Operador utilizam a funcionalidade 
“Monitoramento”, disponível no menu lateral, para visualizar dados de sensores e 
atuadores e interagir com os veículos. A Figura 23 apresenta a tela de 
monitoramento dos veículos. Os detalhes sobre as funcionalidades da tela de 
monitoramento serão apresentadas na próxima seção. Resumidamente, através da 
funcionalidade "monitoramento", o operador pode visualizar o posicionamento de um 
veículo no mapa, visualizar o estados dos sensores e atuadores do veículo, ler as 
mensagens enviadas pelo motorista, executar comandos sobre os veículos e enviar 
mensagens para os veículos.  

 

Figura	  22	  -‐	  Tela	  do	  Gestor	  de	  Viagem	  na	  visão	  do	  usuário	  Supervisor.	  Os	  ícones	  no	  canto	  superior	  esquerdo,	  
da	  esquerda	  para	  a	  direita,	  dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  ativar	  Aline,	  desativar	  Aline,	  visualizar,	  
atualizar,	  imprimir	  relatório	  analítico,	  imprimir	  relatório	  sintético,	  atribuir	  operador,	  iniciar	  viagem,	  

finalizar	  viagem,	  visualizar	  rota	  e	  imprimir	  relatório	  de	  eventos	  de	  viagem.	  
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Figura	  23	  -‐	  Tela	  de	  Monitoramento	  na	  visão	  do	  usuário	  Operador.	  

Através da análise dos dados na tela de monitoramento, o operador deve identificar 
os cenários de risco e reagir conforme estabelecem as regras de risco daquela 
operação. O operador deve estar atento às viagens em curso desde o início até o 
término. Em caso de sinistro, o operador deve informar o supervisor através da 
funcionalidade de chat. O supervisor tomará as providências em contato com o 
serviço de pronta resposta. Devido à baixa dependência do serviço de pronta 
resposta em relação aos softwares de monitoramento da central, o gerenciamento 
dos processos relacionados à pronta resposta não é realizado na ferramenta 
Unicomm. 

A finalização da viagem pode ocorrer de forma automática, caso o veículo termine a 
viagem no ponto final estabelecido no plano de viagem ou envie mensagem de fim 
de viagem. Em caso de sinistros ou de viagens não terminadas no ponto 
estabelecido no plano de viagem, ou do não envio da mensagem de fim de viagem, 
o usuário com perfil de Supervisor deve utilizar a opção “Finalizar viagem” no menu 
de opções do Gestor de Viagem. Após a finalização da viagem, os dados do veículo 
não mais aparecem para o operador, e a viagem fica disponível para impressão de 
relatórios, na aba de viagens finalizadas do Gestor de Viagem, para o usuário 
supervisor. 

Nesse ponto, o processo operacional de monitoramento da central de gestão de 
risco é considerado finalizado. 
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4.2.2. PAPÉIS E PERMISSÕES DE USUÁRIO 

Como visto na seção anterior, durante a análise e modelagem dos processos, foi 
observada a necessidade de redefinir os papéis e atribuições de cada agente 
envolvido na operação. O resultado foi a definição de novos papéis e a redefinição 
de atribuições para papéis já existentes.  

Na seção anterior, os papéis e atribuições foram apresentados dentro do fluxo do 
processo na ferramenta. Nesta seção, as definições de papéis e permissões serão 
relacionadas a cada funcionalidade do sistema, de forma direta e detalhada. 

O Quadro de Papéis x Permissões a seguir apresenta as definições de 
funcionalidades permitidas a cada papel (ou perfil) de usuário. São listados no 
quadro a seguir apenas os perfis diretamente ligados ao processo operacional de 
monitoramento. 

Quadro	  2	  -‐	  Papéis	  x	  Permissões	  para	  funcionalidades	  associadas	  ao	  processo	  operacional	  de	  monitoramento	  

 Cliente Agente 
CAD 

Agente 
SAV 

Supervisor Operador 

Veículos – Cadastrar e 
Remover 

X X X X  

Veículos – Editar X X X X X 

Carretas – Cadastrar e 
Remover 

X X X X  

Carretas – Editar X X X X X 

Motorista – Cadastrar, 
Editar e Remover 

X X X   

Empresas – Cadastrar, 
Editar e Remover 

X X X   

Produtos – Cadastrar, 
Editar e Remover 

X X X   

Rotas – Cadastrar e 
Remover 

 X X   

Rotas – Editar X X X   

Planos de Paradas – 
Cadastrar e Remover 

 X X   
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 Cliente Agente 
CAD 

Agente 
SAV 

Supervisor Operador 

Planos de Paradas – 
Editar 

X X X   

Usuário – Bloquear e 
desbloquear 

X X X X  

Usuário – Cadastrar 
Cliente 

 X X   

Usuário – Cadastrar 
Operador 

   X  

Gestor de Viagens X X X X  

Gestor de Viagens – 
Visualizar Viagem 

X X X X  

Gestor de Viagens – 
Cadastrar Viagem 

X     

Gestor de Viagens – 
Editar Viagem 

X  X X  

Gestor de Viagens – 
Remover Viagem 

X     

Gestor de Viagens – 
Relatório Analítico 

X X X X  

Gestor de Viagens – 
Relatório Sintético 

X X X X  

Gestor de Viagens – 
Visualizar Rota 

X   X  

Gestor de Viagens – 
Enviar p/ Conf. De Sinal 

X     

Gestor de Viagens – 
Confirmar/Negar 
Transferência de Sinal 

 X    

Gestor de Viagens – 
Aprovar solicitação 

  X   

Gestor de Viagens –    X  
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 Cliente Agente 
CAD 

Agente 
SAV 

Supervisor Operador 

Atribuir Operadores 

Gestor de Viagens – 
Iniciar Viagem 

   X  

Gestor de Viagens – 
Finalizar Viagem 

   X  

Checklist PACR X  X X  

Checklist PACR – 
Visualizar 

X  X X  

Checklist PACR – Editar X     

Checklist PACR – 
Remover  

X   X  

Checklist PACR – 
Imprimir 

X  X X  

Monitoramento – Posição  X X X X 

Monitoramento – 
Sensores e atuadores 

   X X 

Monitoramento – 
Mensagens 

   X X 

Histórico    X X 

Controle    X  

Acesso Remoto ao 
Sistema 

X     

 

Além dos papéis apresentados no quadro acima, foram também definidos alguns 
papéis auxiliares que, em alguns casos, apenas adicionam permissões especiais a 
papéis já definidos. São eles: 

• Cliente Master: tem as mesmas permissões do papel Cliente, adicionada a 
permissão para salvar Checklists PACR não-conformes. 

• Supervisor Remoto:  tem as mesmas  permissões do papel Supervisor, 
adicionada a permissão para acesso remoto ao sistema 
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• Gerenciador de usuário: possui finalidade meramente administrativa; permite 
criação, edição, bloqueio e remoção de usuários de quaisquer papéis. 

As funcionalidades apresentadas até aqui não contemplam as funcionalidades 
adicionadas pela implementação da automatização do trabalho do operador – que 
será tratada na seção 4.3 –, no entanto, será observado que o impacto em relação 
às definições de papéis e ao fluxo operacional é mínimo. 

4.2.3. CONTROLE GERENCIAL 

A seção 4.2.1 apresentou diversos pontos onde já se observa a inclusão de 
mecanismo de controle gerencial das operações, considerando inclusive o ponto de 
vista para cada agente que interage com o processo, desde o cliente até o 
supervisor.  

 No entanto, o controle gerencial deve ter como foco o usuário com perfil 
Supervisor, pois é ele quem tem a função de gerenciar as operações, sendo o mais 
interessado em acompanhar a situação de todas as viagens em aprovação, em 
curso (monitoradas) e finalizadas. Para isso, o Gestor de Viagem apresenta-se como 
a principal ferramenta de apoio ao controle e gerenciamento da situação das viagens 
solicitadas. Para usuários com perfil Supervisor, o Gestor de Viagens apresenta 2 
abas, uma contendo viagens pendentes que dependem da ação dele – viagens em 
curso ou esperando início –, e outra contendo todas as viagens finalizadas ou em 
processo de aprovação. Observe nas Figuras 24 e 25 a seguir como o Gestor de 
Viagens é apresentado ao supervisor. 

 

Figura	  24	  –	  Aba	  "Pendentes"	  do	  Gestor	  de	  Viagens	  na	  visão	  do	  perfil	  Supervisor	  
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Figura	  25	  –	  Aba	  "Outras	  Viagens"	  do	  Gestor	  de	  Viagens	  na	  visão	  do	  perfil	  Supervisor	  

No intuito de melhorar a usabilidade do sistema, foram utilizadas cores específicas 
para cada estado. A informação completa sobre o estado da viagem pode ser 
encontrada nas colunas “Solicitação”, “Viagem” e “Transf. Sinal” do Gestor de 
Viagens. Um tutorial detalhado sobre a variação dos estados no fluxo do processo 
pode ser visto também no Anexo D (Manual de Treinamento para Cliente). Os itens 
a seguir descrevem resumidamente o significado de cada cor em relação ao estado 
da viagem no processo: 

• Branco: Solicitação preenchida, sinal não transferido 

• Vermelha: Sinal transferido, aguardando confirmação da transferência de 
sinal 

• Amarela: Transferência de sinal confirmada, aguardando Checklist PACR 

• Azul: Checklist PACR realizado, aguardando aprovação da viagem 

• Verde: Solicitação Aprovada 

• Lilás: Viagem finalizada 

Além do Gestor de Viagem, o supervisor tem acesso à funcionalidade de Checklist 
PACR, onde ele pode acompanhar a situação e visualizar os dados de cada 
checklist. Ao contrário do perfil Cliente, que só visualiza os checklists referentes às 
suas próprias viagens, o supervisor tem acesso a todos os checklists de todos os 
clientes. As opções do menu da funcionalidade Checklist PACR apresentada ao 
perfil Supervisor é semelhante à apresentada ao cliente (ver na Figura 14), porém, o 
supervisor não tem permissão para editar os checklists. 
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Além do acompanhamento da situação das viagens, o requisito de controle gerencial 
inclui o controle sobre o risco, a posição e os dados de sensores e atuadores dos 
veículos monitorados. Para isso, o supervisor deve utilizar a funcionalidade de 
monitoramento, a mesma utilizada pelos usuários com perfil de Operador, 
entretanto, o operador só pode interagir com os veículos atribuídos a ele, enquanto o 
supervisor pode visualizar e interagir com todos os veículos.  

A arquitetura do Unicomm foi desenvolvida com foco na integração de dados de 
diferentes tecnologias de rastreamento; tendo sido herdada do TrackMeComm – 
baseline inicial do projeto –, não fazendo parte do escopo deste trabalho. 
Precisamos apenas saber que a flexibilidade provida por essa arquitetura foi de 
grande importância para a geração de relatórios padronizados. O Unicomm já 
mantinha um banco de dados unificado para dados, posições, sensores, atuadores e 
atuações do operador e do sistema.  

Para a geração dos relatórios padronizados foi necessário recuperar os dados do 
banco unificado e gerar o arquivo exibindo os dados da viagem. O Anexo E 
apresenta os relatórios de sensores, atuadores e comandos de duas viagens 
distintas: o primeiro trata de um veículo da tecnologia ONIXSAT; o segundo, de um 
veículo da tecnologia Sascar. Nesses dois relatórios é possível observar a 
padronização dos relatórios para tecnologias distintas. A funcionalidade para 
geração do relatório fica acessível, através do Gestor de Viagens, ao usuário com 
perfil Supervisor, na aba “Outras Viagens”, e é denominada “Relatório Sintético de 
Eventos de Viagem”. Veja na Figura 26 abaixo. 

 

Figura	  26	  -‐	  Painel	  de	  Gestor	  de	  Viagem,	  botão	  para	  geração	  do	  Relatório	  Sintético	  de	  Eventos	  de	  Viagem	  

A seção 4.2 apresentou as soluções focadas em cumprir todos os requisitos 
relativos à automação de processos, conforme identificados na seção 2.4.1. São 
eles: 

• Possuir um sistema de informação para controle das operações da central de 
gestão de risco 

• Restringir controle de acesso ao sistema 

• Configurar permissões de usuários 
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• Gerenciar as solicitações de monitoramento 

• Verificar automaticamente a transferência de sinal 

• Gerenciar os controles de liberação de veículo 

• Visualizar a situação das viagens dentro do processo 

• Visualizar a situação de risco das viagens monitoradas 

4.3. AUTOMATIZAÇÃO DO TRABALHO DO OPERADOR 

Esta seção apresenta os detalhes de implementação e os resultados da solução 
para o requisito referente à automatização do trabalho do operador. Conforme os 
resultados obtidos nas primeiras tarefas de análise, apresentados na seção 2.4.2, 
definiu-se como caminho para essa solução a implementação de um sistema de 
produção com raciocínio baseado em regras. 

O desenvolvimento foi dividido em três etapas: configuração do motor de inferência 
(decisões sobre ferramenta e configurações da mesma), mapeamento de fatos e 
ações e gerenciamento de regras e monitoramento. 

Para cada etapa da solução serão apresentados os aspectos de usabilidade e o 
detalhamento funcional de cada tela, mostrando as screenshots das telas referentes 
a cada funcionalidade no Unicomm. 

4.3.1. CONFIGURAÇÃO DO MOTOR DE INFERÊNCIA 

Definido o uso das regras de produção como modelo adequado para representação 
do conhecimento, em seguida, foram definidos os demais aspectos que envolvem 
um sistema de produção, para então decidir entre o uso de uma API Java disponível 
no mercado ou a implementação de o motor de inferência. Vejamos a seguir a 
análise dos aspectos que envolvem a elaboração de um sistema de produção. 

Vamos primeiro estruturar 2 regras de risco para representar a base de 
conhecimento que fornece a potencial solução para o problema. Temos a seguir dois 
exemplos: 

REGRA 1: Se [ABERTURA DE PORTA] 

   Então [LIGAR SIRENE] 

 e [ENVIAR MENSAGEM]  

REGRA 2: Se [DESVIO DE ROTA]  

    e [PARADA INDEVIDA] 
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   Então [BLOQUEAR VEÍCULO] 

A Regra 1 determina que, se for detectada abertura de porta, deve-se enviar um 
comando para ligar a sirene do carro e enviar uma mensagem ao motorista. A Regra 
2 determina que, se for detectado desvio da rota planejada e ao mesmo tempo uma 
parada fora dos pontos de parada estabelecidos no plano de viagem, deve-se enviar 
um comando para bloquear o veículo. Estruturando as regras de forma genérica, 
temos que, qualquer regra de risco pode ser expressa da seguinte forma: 

REGRA X: Se [CENARIO DE RISCO 1] 

    e [CENARIO DE RISCO 2] 

  ... 

    e [CENARIO DE RISCO n] 

    Então [ACAO 1] 

       e [ACAO 2] 

     ... 

       e [ACAO n] 

Essa representação do conhecimento segue a forma geral das regras de produção 
apresentada por Jackson (1990). O funcionamento das regras de produção consiste 
basicamente em “dado um conjunto de entradas, determinar qual saída deve ser” 
(JACKSON, 1990). “Uma regra é composta por uma parte de condições (também 
conhecida por parte “se” da regra, ou lado esquerdo da regra, ou LHS – de left-hand 
side) e uma parte de ações (a parte “então” da regra, ou o lado direito da regra, ou 
RHS – de right-hand side)”(FILHO, 2000). Os sistemas baseados em regras de 
produção são denominados sistemas de produção. Jackson (1990) define uma 
“arquitetura” comum aos sistemas de produção, onde determina três estruturas 
básicas: o conjunto de regras (também chamado de memória de produção); o 
interpretador de regras, que decide quando aplicar quais regras; e  uma memória de 
trabalho, que mantém os dados que representam o estado atual do problema.  

Para o Unicomm, a memória de trabalho é composta pelos dados de rastreamento 
dos veículos e os dados de configuração das viagens (plano de viagem, rota). O 
conjunto de regras, conforme requerido pelo cliente, deve ser definido para cada 
operação, portanto, a ferramenta precisa fornecer ao usuário um mecanismo para 
criação dinâmica de regras e definição do conjunto de regras da viagem. Esse 
mecanismo será apresentado de forma detalhada na seção 4.3.3.  

A estrutura mais complexa do sistema de produção é o interpretador de regras 
(também chamado de motor de inferência). Jackson (1990) descreve o ciclo de 
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execução de um motor de inferência com encadeamento progressivo da seguinte 
forma:  

1. Unificação: quando o sistema procura unificar os fatos da memória de 
trabalho com as declarações das regras, de modo a tornar verdade os 
predicados que compõem as condições das mesmas; 

2. Resolução de conflitos: caso mais de uma regra seja satisfeita, o sistema 
escolhe a regras que deve ser disparada no momento;  

3. Disparo da regra: ações das regras escolhidas são disparadas, podendo 
alterar a memória de trabalho. 

Na unificação com encadeamento progressivo, o motor de inferência tenta unificar (o 
termo “casar” também pode ser utilizado) a memória de trabalho com as condições 
das regras (o lado esquerdo das regras), e então, executar as ações definidas para 
a regra a ser disparada. Já no caso do “encadeamento regressivo, o motor de 
inferência tenta unificar o lado direito das regras com os objetivos os quais se tenta 
provar, gerando como novos sub-objetivos as condições definidas no lado esquerdo, 
até que se atinjam condições atômicas (fatos já presentes na memória de trabalho)” 
(FILHO, 2000). No caso do Unicomm, o encadeamento progressivo mostra-se mais 
adequado, já que o raciocínio deve ser guiado pela detecção das condições que 
disparam as regras e não a partir da satisfação das regras como objetivo do 
processo. 

A estratégia para resolução de conflitos também pode ser definida a partir de 
modelos de raciocínio previstos na teoria dos sistemas de produção, entretanto, a 
maneira como as regras são estabelecidas pelos analistas de risco requer uma 
estratégia de refração, onde regras distintas sempre são disparadas. Isso ocorre 
devido ao fato de que os analistas e operadores trabalham com o conceito de nível 
de risco, onde a quantidade de fatos que compõem o cenário de risco (ou seja, a 
quantidade de premissas contidas no lado esquerdo da regra) determina o nível de 
risco do veículo naquele momento. A diferença, nesse caso, é que as ações estão 
mais associadas ao nível de risco que ao fato específico. Vejamos o exemplo, 
suponha as duas regras a seguir: 

REGRA 1: Se [PARADA INDEVIDA] 

   Então [LIGAR SIRENE]  

REGRA 2: Se [PARADA INDEVIDA] 

    e [ABERTURA DE PORTA] 

   Então [LIGAR SIRENE] 

 e [BLOQUEAR VEICULO] 
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Agora, aplicando essas regras a uma viagem, suponha que, em determinado 
momento, o sistema detecta parada indevida e abertura de porta do veículo. Nesse 
caso, ao casar a memória de trabalho com as duas regras, um conflito pode ser 
gerado, pois a Regra 2 contém todas as condições e ações da Regra 1, o que 
implica que, ao aplicar da Regra 2, o sistema estaria necessariamente aplicando a 
Regra 1, fazendo-se desnecessária a reaplicação da Regra 1. Para resolução do 
conflito, nesse caso, poderia ser aplicada a estratégia da especificidade, onde na 
ocorrência da regra mais específica, a regra menos específica não precisa ser 
disparada devido a cumulatividade das regras. No entanto, na cultura organizacional 
da empresa parceira, entende-se que a Regra 1 representa Nível 1 de risco (pois é 
composto de um fato apenas), e a Regra 2 representa Nível 2 de risco (pois é 
composta de dois fatos). Dessa forma, ao determinar as regras de risco, o analista 
determina que ações definidas para a Regra 2 não devem acumular as ações da 
Regra 1, e as duas devem ser disparadas sempre. Portanto, reescrevendo as regras 
à maneira da empresa parceira, teríamos: 

REGRA 1: Se [PARADA INDEVIDA] 

   Então [LIGAR SIRENE]  

REGRA 2: Se [PARADA INDEVIDA] 

    e [ABERTURA DE PORTA] 

   Então [BLOQUEAR VEICULO] 

A estratégia de refração determina que “uma regra não deve ser disparada mais de 
uma vez para os mesmo dados” (JACKSON, 1990). Essa estratégia deve ser 
aplicada pelo Unicomm, no entanto, com algumas ressalvas. No monitoramento, 
mesmo que novos dados satisfaçam a condição de uma regra, ela só deve ser 
disparada se, para os dados imediatamente anteriores, a condição não tenha sido 
satisfeita. Por exemplo, se o sistema dispara uma regra que tem como condição o 
desvio de rota, que foi detectado a partir da posição P1, se a próxima posição P2 
continua a satisfazer a condição de desvio de rota, a regra não deve ser disparada 
novamente. No entanto, se uma nova posição P3 indica que o veículo retornou à 
rota, e uma nova posição P4 indica desvio de rota, nesse caso, a regra deve ser 
disparada novamente. 

JEOPS	  
Após definir os atributos de configuração do motor de inferência (método de 
encadeamento, unificação, resolução de conflitos e disparo de regras), foi 
necessário encontrar uma API Java que implementasse um motor de inferência de 
lógica de primeira ordem e servisse às necessidades do Unicomm. 



 

 

 

89 

A partir da avaliação do cenário do Unicomm, o orientador deste trabalho, Prof. 
Geber Ramalho, recomendou fortemente o uso da ferramenta JEOPS, desenvolvida 
na UFPE – Universidade Federal do Pernambuco. Na documentação oficial do 
JEOPS (http://www.cin.ufpe.br/~jeops) o autor define a ferramenta como um 
mecanismo para incorporação de regras de produção de primeira ordem com 
encadeamento progressivo, conceito devidamente adequado ao cenário do 
Unicomm. Em comparação com demais ferramentas open source como: Drools, 
Mandarax e JLisa, o JEOPS tem como vantagem o acesso fácil ao suporte técnico 
por intermédio do Prof. Geber Ramalho, que participou integralmente da construção 
do projeto JEOPS. Esse foi o principal ponto de decisão na escolha do uso de 
JEOPS, pois funcionalmente não existe diferenças relevantes entre essas 
ferramentas, ao menos no que diz respeitos às necessidades específicas do 
Unicomm. 

Uma importante questão suscitada durante a escolha da ferramenta foi a 
interpretação das regras em tempo de execução. Quanto a isso, FILHO (2000) 
afirma que JEOPS utiliza um mecanismo de interpretação de regras que tem como 
maior vantagem a possibilidade de se alterar dinamicamente a base de regras do 
sistema. Como as regras são carregadas em tempo de execução, é possível realizar 
uma operação de “reload” das regras para que o comportamento do sistema seja 
alterado. 

Finalizada a análise dos requisitos e restrições, JEOPS foi definida como a API mais 
apropriada para ser utilizada no Unicomm como motor de inferência que seria 
incorporado à solução. 

4.3.2. MAPEAMENTO DE FATOS E AÇÕES 

O caráter dinâmico das regras do Unicomm dá-se pela necessidade constante de 
criação de novas regras e edição de regras já existentes. Quanto à capacidade do 
motor de inferência de carregar dinamicamente novas de regras e recarregar a base 
de regras, sabemos que a JEOPS dá o suporte necessário, uma vez que essas 
novas regras estejam prontas. Aqui, o ponto de maior complexidade é construir uma 
ferramenta fácil o suficiente para que o analista de risco possa sozinho alterar a 
base de regras. 

O primeiro passo para essa solução foi oferecer ao usuário um vocabulário, 
composto fatos fatos – fatos equivalem às possíveis condições de risco de um 
veículo, e formam o lado esquerdo da regra – e ações – ações equivalem aos 
comandos a serem enviados aos veículos, e formam ao lado direto da regra – com o 
qual ele deverá trabalhar para definir novas regras e alterar regras já existentes. A 
elaboração desse vocabulário consistiu em identificar todos os fatos e ações 
utilizados pelos analistas de risco. Nesse caso, portanto, a recompilação do motor 
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de inferência só se fez necessário quando foram realizadas modificações no 
vocabulário para inclusão, alteração ou remoção de novos componentes (possíveis 
fato e ações). É importante deixar claro que a ferramenta não permite criação de 
regras gerais, que sejam independentes de operação, assim como não possui 
regras pré-configuradas. Se, por exemplo, o usuário supervisor deseja estabelecer 
um conjunto de regras que devem ser aplicadas sempre que a carga transportada 
for de medicamentos, cabe a ele criar o conjunto de regras e atribuir 
especificamente a cada uma das operações onde haja transporte de medicamentos. 
Ou seja, a definição das regras aplicadas é sempre feita por operação, e o usuário 
supervisor é quem deve manter esses controle. 

A primeira fonte para elaboração do vocabulário foram os manuais de integração 
disponibilizados pelas empresas de rastreamento com as quais o Unicomm já estava 
integrado. A integração com tecnologias de rastreamento consiste em receber dados 
de posição, sensores e atuadores dos veículos, e permitir o envio de comandos e 
mensagens. Para isso, cada empresa de rastreamento disponibiliza uma 
documentação explicativa sobre todos os possíveis dados a serem recebidos e 
enviados – os manuais de integração não puderam ser anexados a esse trabalho 
pois o conteúdo é sigiloso. Essa fonte foi utilizada principalmente para extração dos 
fatos de análise direta, assim chamado quando o dado isolado é suficiente para 
constatar a ocorrência de um fato. Por exemplo, se todas as tecnologias possuem 
uma forma para representar o alerta de botão de pânico, caso os especialistas de 
risco considerem o alerta de botão de pânico como um fato de risco, “Botão de 
pânico” deve fazer parte do vocabulário de fatos do sistema. 

A segunda fonte foram as regras estabelecidas para as operações que foram 
extraídas a partir dos materiais de treinamento e das entrevistas com analistas de 
risco da empresa parceira. A partir dessa fonte foram confirmados os fatos de 
análise direta – extraídos a partir do manuais de integração – e estabelecidos os 
fatos mais complexos, cuja detecção depende de dados externos (plano de viagem, 
posição de um outro veículo, etc). Por exemplo, para detectar um desvio de rota, o 
sistema precisa ter a informação da posição atual do veículo, de qual rota foi 
estabelecida no plano de viagem, e da distância máxima permitida entre o veículo e 
a rota estabelecida na regra. Verificada a viabilidade de acesso a todos os dados 
necessários à detecção do fato, “Desvio de rota” deve fazer parte do vocabulário de 
fatos. 

O mesmo processo apresentado acima foi aplicado para a formação do vocabulário 
de ações, sendo consideravelmente mais simples, pois as ações são basicamente 
os comandos que podem ser enviados a um veículo via integração, podendo ser 
extraídos diretamente dos manuais de integração e levados aos analistas de risco a 
título de confirmação.  
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A primeira versão do vocabulário foi disponibilizado com o seguinte conjunto de fatos 
e ações: 

Quadro	  2	  –	  Vocabulário	  inicial	  de	  fatos	  e	  ações	  

Tipo Nome Parâmetro Descrição do Parâmetro 

FATO Perda do sinal GPS Tempo em 
segundos 

Tempo que o veículo passa 
sem sinal de GPS 

FATO Perda de comunicação com 
rastreador 

Tempo em 
segundos 

Tempo que o sistema passa 
sem receber dados do 
veículo 

FATO Desvio de rota Distância em 
metros 

Distância entre a posição do 
veículo e a rota planejada 

FATO Parada Indevida (nenhum)  

FATO Parada Indevida Sem Macro (nenhum)  

FATO Atraso de Reinício (nenhum)  

FATO Macro indevida de fim de 
viagem 

(nenhum)  

FATO Entrada em area de Risco (nenhum)  

FATO Abertura de porta (nenhum)  

FATO Movimento indevido (nenhum)  

FATO Violação de Bateria (nenhum)  

FATO Abertura de Porta do Baú (nenhum)  

FATO Desengate da carreta (nenhum)  

FATO Violação do Painel (nenhum)  

FATO Senha de coação (nenhum)  

FATO Botão de pânico (nenhum)  

AÇÃO Ligar Sirene (nenhum)  

AÇÃO Aumentar FPP Tempo em 
segundos 

Tempo da frequência do 
pedido de posição 

AÇÃO Enviar Mensagem Mensagem de texto Texto a ser enviado na 
mensagem 

AÇÃO Solicitar Contra-senha (nenhum)  
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AÇÃO Solicitar Bloqueio (nenhum)  

 

Dentre o conjunto de fatos e ações apresentados acima, existem alguns que 
requerem parametrização. O valor do parâmetro do fato ou da ação deve ser 
informado na hora de incluí-lo na regra.  

A partir das primeiras execuções de testes com a ferramenta, verificou-se a 
necessidade de adicionar ao vocabulário alguns fatos referentes à detecção de que 
o veículo saiu de uma determinada situação de risco. A principal utilidade desses 
fatos é a possibilidade de desativar algum atuador que tenha sido ativado pelo 
disparo de uma regra. Os fatos e ações adicionados ao vocabulário foram: 

Quadro	  3	  –	  Vocabulário	  de	  fatos	  e	  ações	  referentes	  a	  saída	  de	  cenário	  de	  risco	  

Tipo Nome Parâmetro 

FATO Recuperação de sinal (nenhum) 

FATO Recuperação de comunicação (nenhum) 

FATO Retorno a rota (nenhum) 

FATO Saída de área de Risco (nenhum) 

AÇÃO Desligar Sirene (nenhum) 

AÇÃO Retornar FPP (nenhum) 

 

A partir desses novos fatos, o usuário é capaz de, por exemplo, determinar uma  
regra onde, caso o veículo retorne à rota, a sirene seja desligada. 

Os últimos fatos adicionadas ao vocabulário foram referentes a um cenário de risco 
que só pode ocorrer quando a operação faz uso de comboio. Esses fatos foram 
adicionados posteriormente pois, no início da especificação, a empresa parceira não 
possuía nenhuma operação que fizesse o uso de comboio. Os fatos adicionados à 
biblioteca foram: 

Quadro	  4	  –	  Vocabulário	  de	  fatos	  e	  ações	  referentes	  a	  comboio	  

Tipo Nome Parâmetro 

FATO Desgarre do comboio (nenhum) 

FATO Retorno de desgarre (nenhum) 
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Os fatos relacionados a comboio têm um nível de complexidade superior aos demais 
fatos identificados anteriormente, pois a detecção depende da configuração do 
comboio e dos dados de posição de todos os veículos do comboio. 

4.3.3. GERENCIAMENTO DE REGRAS E MONITORAMENTO 

Nesta seção será apresentada a interface pela qual a ferramenta fornece ao usuário 
o gerenciamento das regras de risco. Como dito inicialmente, a necessidade do 
gerenciador de regras é decorrente das mudanças ocasionadas pela constante 
inclusão de novas operações (novos clientes) e eventuais modificações nas regras 
das operações existentes. Os analistas de risco são responsáveis por gerenciar as 
regras utilizando o perfil de Supervisor. Esses analistas são funcionários com mais 
de 4 anos de experiência em gerenciamento de risco, por isso são os únicos 
capacitados a exercer essa função. O trabalho desses profissionais consiste em 
mapear as regras da operação em regras do software Unicomm. Essa é uma 
atividade crítica do processo, pois é nela que se define o comportamento do 
operador que deverá ser automatizado pelo software. 

O gerenciamento de regras fica disponível através da funcionalidade Gerenciador de 
Regras, acessível apenas para o perfil Supervisor, através do menu lateral, no item 
“Cadastro”, e sub-item “Regras”. Você perceberá nas telas apresentadas nesta 
seção a utilização do termo “Aline” para se referir ao gerenciador de regras. “Aline” é 
apenas uma personificação do motor de inferência do Unicomm, criado para 
melhorar a compreensão do usuário sobre o sistema e dar mais sofisticação ao 
software enquanto produto. 

Vamos agora ilustrar o processo de criação de uma regra a partir de um exemplo. 
Suponha que o usuário deseje criar a seguinte regra: 

REGRA EXEMPLO: Se [PARADA INDEVIDA] 

    e [DESVIO DE ROTA(100M)] 

   Então [LIGAR SIRENE] 

       e [ENVIAR MENSAGEM(“ATENCAO”)] 

Acessando o gerenciador de regras, no menu lateral, será exibida a aba “Regras de 
Aline”, onde são apresentadas as regras já criadas. Veja na figura 27 a seguir:  
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Figura	  27	  -‐	  Tela	  da	  aba	  “Regras	  de	  Aline”.	  Os	  itens	  no	  menu	  superior,	  da	  esquerda	  para	  direita,	  dão	  acesso	  às	  
funcionalidades	  de:	  adicionar,	  editar,	  imprimir,	  copiar,	  criar	  grupo	  de	  regras,	  remover,	  e	  atualizar	  lista.	  

Clicando no botão “Nova Regra”, no menu superior, a tela de criação de regra é 
exibida. Veja na figura 28 a seguir: 

 

Figura	  28	  -‐	  Tela	  para	  criação	  de	  regras	  sem	  fatos	  ou	  ações	  adicionados	  

Clicando no botão “Novo fato”, no painel “Fatos do Cenário de Risco”, a tela para 
adição de fatos é exibida. O usuário deve primeiro selecionar o fato desejado no 
primeiro campo, caso o fato possua parâmetro, o campo seguinte fica editável e o 
preenchimento obrigatório. Em seguida, clicar em “Salvar”. Veja na figura 29 a 
seguir, a tela resultante da adição do fato “Desvio de Rota” com limite de desvio de 
100 metros: 
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Figura	  29	  -‐	  Tela	  para	  adicionar	  fato	  a	  uma	  regra	  

Adicionados os fatos da regra, o usuário deve clicar no botão “Nova ação”, no painel 
“Ações da Tratativa Desejada” (ver Figura 25), e a tela para adição de ações será 
exibida. O usuário deve primeiro selecionar a ação desejada no primeiro campo, 
caso a ação possua parâmetro, o campo seguinte fica editável e o preenchimento 
obrigatório. Em seguida, clicar em “Salvar”. Veja na figura 30 a seguir, a tela 
resultante da adição da ação “Enviar Mensagem” com o texto “ATENCAO”: 

 

Figura	  30	  -‐	  Tela	  para	  adicionar	  ação	  a	  uma	  regra	  

Adicionadas as ações, o usuário pode conferir os dados na tela de criação de regras 
e, em seguida, clicar no botão “Salvar” (na imagem do disquete). Veja na figura 31 o 
resultado da criação da regra “Exemplo”: 

 

Figura	  31	  -‐	  	  Tela	  para	  criação	  de	  regra	  com	  fatos	  e	  ações	  da	  regra	  "Exemplo"	  

Finalizada a criação da regra, o usuário deve agrupar as regras desejadas para a 
operação, utilizando a opção no menu superior da aba “Regras de Aline” (ver Figura 
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24). As regras agrupadas para cada operação podem vistas na aba “Regras de Aline 
para Operação” (figura 32 a seguir). Cada grupo de regras recebe geralmente o 
nome da operação onde as regras serão aplicadas. Para exemplificar, criaremos um 
grupo de regras chamado “Exemplo”, contendo apenas a regra “Exemplo” já criada. 
Selecionando a regra “Exemplo” e clicando no botão “Criar Grupo de Regras a partir 
das regras selecionadas”, no menu superior da aba “Regras de Aline”, é exibida a 
tela de adição de grupos de regras. Veja na Figura 32 a seguir: 

 

Figura	  32	  –	  Tela	  para	  adicionar	  grupos	  de	  regras.	  

Nessa tela o usuário pode adicionar outras regras já criadas utilizando o botão “Nova 
Regra”, do painel “Regras de Aline”. Finalizada a criação do grupo de regras, o 
usuário pode verificar os grupos já criados na aba “Regras de Aline para Operação”. 
Veja na Figura 33 a seguir: 

 

Figura	  33	  –	  Tela	  da	  aba	  “Regras	  de	  Aline	  para	  Operação”.	  Os	  itens	  no	  menu	  superior,	  da	  esquerda	  para	  direita,	  
dão	  acesso	  às	  funcionalidades	  de:	  adicionar,	  editar,	  imprimir,	  copiar,	  	  remover,	  e	  atualizar	  listagem	  

Nesse ponto do processo, o usuário já possui as regras da operação definidas. 
Agora, para utilizar as regras da operação em uma viagem, o supervisor deve, na 
etapa de configuração da viagem, editar a viagem, e definir no formulário de viagem 
a operação à qual a viagem pertence. A Figura 34 a seguir apresenta o último 
campo do formulário de viagem, referente à definição da operação: 
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Figura	  34	  -‐	  Campo	  do	  formulário	  de	  viagem	  referente	  à	  operação	  

Após definir a operação para a viagem e atribuir os operadores, o supervisor deve 
iniciar a viagem conforme o processo descrito na seção 2.4.1. O processo descrito 
até aqui descreve a implementação dos requisitos referentes a: definir regras de 
risco, parametrizar fatos e ações das regras de risco (quando necessário), reusar 
regras de risco já definidas. Em relação ao reuso das regras, caso não tenha ficado 
claro, a ferramenta permite ao usuário: reusar grupos de regras em viagens 
distintas; criar um grupo de regras a partir de um grupo de regras já existente; e criar 
uma regra a partir de uma regra já existente. 

Quanto aos requisitos referentes a: executar ações de forma automática de acordo 
com as regras de risco definidas; e verificar a execução automática das regras de 
risco durante o monitoramento, veja a seguir como o usuário interage com o sistema 
para viagens com monitoramento automático. 

Definida a operação para a viagem, conforme apresentado na Figura 31, e iniciada a 
viagem, o operador deve monitorar a viagem normalmente, através da 
funcionalidade de monitoramento. No painel inferior, a aba “Aline Tempo real” 
apresenta ao usuário os fatos detectados e o disparo de regras. 

No caso de viagens com uso do monitoramento automático, a aba “Aline Tempo 
real” deve ser a principal ferramenta do operador. Para isso, no entanto, a 
ferramenta precisa mostrar todas as informações de risco relevantes para o 
operador, e não somente informações relacionadas às atuações automáticas do 
sistema, ou seja, não só as ações referentes ao disparo de regras. Na prática, 
mesmo que nenhuma regra de risco seja disparada, o veículo pode estar em uma 
situação reconhecidamente arriscada, e essas informações precisam ser claramente 
apresentadas ao usuário operador. Sabemos que, mesmo que não exista nenhuma 
regra de risco atribuída a uma viagem, qualquer veículo que esteja em uma situação 
equivalente a qualquer fato contido no vocabulário de fatos, representa risco para o 
veículo. Então, o maior desafio é estabelecer um mecanismo fácil de diferenciar uma 
situação de risco, uma situação de risco contida em uma regra, e o disparo de uma 
regra. 

Para isso, determinou-se um conjunto fechado de tipos de atuação do sistema – o 
termo “atuação” foi estabelecido para representar os objetos gerados pelo motor de 
inferência –, são eles: 
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• Alerta: ocorre quando detecta-se qualquer fato contido no vocabulário de 
fatos 

• Alerta Resolvido: ocorre quando um veículo sai da condição que ocasionou 
um Alerta 

• Ocorrência: ocorre quando um fato detectado pertence a alguma regra de 
risco daquela viagem 

• Ocorrência Resolvida: ocorre quando um veículo sai da condição que 
ocasionou uma Ocorrência 

• Atuação: ocorre quando o veículo satisfaz o conjunto de fatos de uma regra e 
a regra é disparada, executando as ações determinadas na regra 

Para uma melhor visualização, vamos exemplificar utilizando a regra EXEMPLO que 
criamos anteriormente nesta seção. Suponha que uma viagem utiliza o grupo de 
regras EXEMPLO, que contém apenas a regra EXEMPLO, e foi iniciada. Suponha 
que, durante a viagem, o sistema detecta uma abertura de porta, e, em seguida, um 
desvio de rota. Nesse caso, como nenhuma regra contém o fato referente à abertura 
de porta, o sistema gera um ALERTA. No caso do desvio de rota, por se tratar de 
um fato contido em uma regra, o sistema gera uma OCORRÊNCIA. A Figura 35 a 
seguir, representa como esse cenário é visualizado pelo usuário: 

 

Figura	  35	  -‐	  Aba	  "Aline	  Tempo	  Real"	  exibindo	  um	  alerta	  e	  uma	  ocorrência	  

Suponha que a viagem continua, e o sistema detecta uma parada indevida. Nesse 
caso, a parada indevida gera uma OCORRÊNCIA, por se tratar de um fato contido 
em uma regra. Ao verificar que os dois fatos da regra foram satisfeitos, o sistema 
gera uma ATUAÇÃO referente a regra EXEMPLO que foi disparada. A Figura 36 a 
seguir, representa como esse cenário é visualizado pelo usuário: 
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Figura	  36	  -‐	  Aba	  "Aline	  Tempo	  Real"	  exibindo	  alerta,	  ocorrência	  e	  atuação	  

Suponha que a viagem continua, e o sistema agora detecta que o sensor de 
abertura de porta deixou de indicar alerta e que o veículo agora se encontra a 
menos de 100 metros da rota traçada. O sistema modifica o ALERTA  de abertura 
de porta, definindo seu status como ALERTA RESOLVIDO, e modifica a 
OCORRÊNCIA referente ao desvio de rota, definindo seu status como 
OCORRÊNCIA RESOLVIDA. A Figura 37 a seguir, representa como esse cenário é 
visualizado pelo usuário: 

 

Figura	  37	  -‐	  Aba	  "Aline	  Tempo	  Real"	  alerta	  resolvido,	  ocorrência	  resolvida,	  ocorrência	  e	  atuação	  

Conforme demonstrado no exemplo, ainda que não existam regras de risco 
determinadas para uma viagem, o sistema realiza a detecção de cenários de risco 
(representados no sistema como fatos) e classifica cada viagem com um nível de 
risco associado. Para a escala de nível de risco estabelecida pela empresa parceira, 
todos os fatos têm o mesmo peso, e a variação do nível de risco depende apenas da 
quantidade de fatos detectados para um mesmo veículo. Dessa forma, além do 
painel “Aline Tempo Real”, o painel superior da tela de monitoramento apresenta 
claramente os níveis de risco de cada veículo. Além da coluna “Risco”, expressa no 
grid, a cor da linha fica mais escura quanto maior for o nível de risco da viagem. Veja 
na Figura 38 a seguir, como a tela de monitoramento apresenta os vários níveis que 
risco classificados pelo sistema: 

 

Figura	  38	  –	  Tela	  de	  monitoramento	  exibindo	  5	  níveis	  de	  risco.	  
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Para obedecer o requisito não-funcional de auditoria, o sistema mantém a 
identificação de todas as ações realizadas pelo sistema, e das ações realizadas por 
cada operador, assim como o registro temporal das ações. 

Os quesitos de usabilidade e confiabilidade foram verificados na etapa de validação 
do projeto e será apresentado no capítulo 5. Diversas melhorias foram realizadas 
para que o gerenciador de regras estivesse satisfatoriamente intuitivo. No entanto, 
determinou-se que o uso do mesmo só seria permitido para profissionais 
devidamente treinados, devido ao caráter complexo da funcionalidade, que exige do 
usuário noções básicas de lógica matemática e competência técnica do domínio da 
aplicação (gerenciamento de risco de transportes).  
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5  VALIDAÇÃO 

A validação da ferramenta Unicomm foi realizada a partir de experimentos realizados 
com usuários da empresa parceira. O método utilizado fez uso do caráter evolutivo 
do processo de desenvolvimento, gerando, a partir dos resultados experimentais, 
melhorias e novos requisitos para o software. 

Os dados apresentados nessa seção foram gerados durante os experimentos de 
validação, ocorridos integralmente sob um ambiente de produção. Ao final, 1.851 
viagens foram registradas no Unicomm, das quais 1.595 passaram por todo o 
processo operacional até a finalização da viagem. 

Esta seção apresenta o processo e as evidências de validação do produto com base 
nos objetivos do projeto apresentados na seção 1.2, são eles: 

• Informatização dos processos da central de monitoramento 

• Controle gerencial das operações de gestão de risco 

• Automatização do trabalho do operador 

Em cada subseção a seguir, serão apresentados os critérios de validação para 
cada objetivo e as respectivas evidências relativas ao cumprimento desses critérios. 

5.1. INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS E CONTROLE GERENCIAL 

A informatização  dos processos e o controle gerencial das operações são requisitos 
intimamente relacionados. De acordo com os processos mapeados nesse trabalho, 
controlar e gerenciar as operações de risco consiste em fornecer uma visão 
resumida dos dados das operações, destacando as informações de maior  
importância através da análise automática de dados e interpretação antecipada de 
alguns dados que o usuário teria que interpretar por conta própria. As atividades de 
controle e gerência, no entanto, são realizadas em paralelo às atividade 
operacionais, fazendo parte, portanto, do conjunto de atividades relacionados a uma 
operação de gerenciamento de risco. 

Além caráter comum entre suas atividades relacionadas, esses requisitos 
compartilham entre si um processo de validação comum. Por se tratar de requisitos 
tecnicamente simples, já que utilizam formas bastante convencionais de interação e 
exibição de dados, a validação desses requisitos deve ser capaz de verificar a 
corretude dos mesmos em relação aos processos operacionais de trabalho, e um 
nível de usabilidade aceitável de acordo com a percepção dos usuários. 
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5.1.1. MÉTODO 

O experimento de validação aplicado segue os seguintes procedimentos: executar 
testes com o software em ambiente de produção, reportar falhas e melhorias (caso 
existam), se falhas ou melhorias forem reportadas, aplicar correções e ajustes e 
repetir o processo. O processo deve se repetir até que não existam falhas ou 
melhorias a serem realizadas.  

O objetivo do experimento é garantir que o software cumpre dos requisitos 
especificados segundo o ponto de vista dos usuários e dos desenvolvedores. Para 
isso, 2 tipos de teste foram utilizados: testes orientados a roteiro e testes livres.  

Os testes orientados a roteiro buscam validar os requisitos do sistema segundo o 
entendimento dos desenvolvedores. A equipe de desenvolvimento elaborou um 
documento que especifica as ações que devem ser executadas pelos usuários 
(entradas) e os resultados esperados de cada uma dessas ações (saídas). Durante 
a execução, se o resultado da ação divergir do resultado especificado no roteiro, 
considera-se falha, e o usuário deve reportar o erro. O Anexo F apresenta alguns 
casos de teste retidos dos roteiros de teste utilizados na validação do software. 

Os testes livres buscam validar os requisitos a partir da execução do sistema em 
ambiente real, sem influência sobre o usuário. O usuário deve utilizar o software 
livremente para realizar as tarefas do dia-a-dia. O usuário fica ciente de que 
qualquer comportamento indesejado do sistema, seja por motivo de falha ou 
necessidade de melhoria, deve ser reportado. 

Ao final dos testes, as melhorias e falhas registradas pelos usuários são 
formalizadas e documentadas através do Relatório de Ajustes (ver exemplo no 
Anexo G). O relatório é repassado para a equipe de desenvolvimento, as correções 
são realizadas, e o software é novamente submetido aos testes. 

Outro aspecto de definição do processo experimental é a definição da seção de 
teste, onde é definida a quantidade de testes suficientes para validar o software. 
Pressman (2006) apresenta duas respostas a essa questão. Na primeira ele diz que 
o software nunca para de ser testado, a tarefa apenas deixa de ser controlada pela 
equipe de desenvolvimento e passa a ser realizada de forma não controlada pelo 
cliente, após a entrega. Na segunda resposta, Pressman (2006) diz que o software 
deixa de ser testado “quando o tempo acaba ou o dinheiro acaba”. Os testes 
orientados a roteiro, mais comuns no mercado de software convencional, são muitas 
vezes utilizados para validar a liberação de uma versão de um software após uma 
execução realizada por 2 ou 3 testadores, totalizando, no caso, 2 ou 3 execuções 
daquele mesmo roteiro de teste. 
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Como a central de monitoramento da empresa parceira realiza em média mais de 10 
solicitações de monitoramento por dia, considerou-se satisfatório que cada seção de 
teste fosse realizada durante um período de 10 dias, e fossem realizadas no mínimo 
100 viagens que contemplassem todo processo informatizado pelo software. 
Levando em conta as considerações de Pressman (2006), estabeleceu-se que a 
execução controlada de testes continuaria a ser realizada até o prazo final do 
experimento, mesmo que novos ajustes não fossem registrados. 

O critério de validação estabelecido considera o requisito como validado no 
momento em que nenhum ajuste for registrado ao final da seção de testes. Por 
motivo de limite de prazo desse trabalho, estabeleceu-se um período de 4 meses 
para execução dos experimentos de validação, sendo considerado o não 
cumprimento ou cumprimento parcial do requisito caso ainda existissem ajustes 
após o término do prazo estabelecido. 

5.1.2. RESULTADOS 

Para execução dos teste foram selecionadas para as primeiras seções as 3 
empresas com maior demanda de viagens, a fim de garantir a maior quantidade de 
testes possível. Como a informatização de processos e o controle gerencial das 
operações envolvem todos os perfis de usuário do sistema, foram selecionados para 
os testes: 2 supervisores, 6 agentes CAD, 6 agentes SAV, 4 operadores e 5 clientes. 
A quantidade de usuários foi determinada pela disponibilidade apresentada pela 
empresa parceira. Por se tratar de um ambiente real de operação, as quantidades 
de testes executados por cada usuário não foi determinada previamente, os usuários 
eram selecionados para os testes de acordo com a disponibilidade momentânea 
para a execução de cada tarefa. 

As quatro primeiras seções, realizadas nos dois primeiros meses do experimento, 
geraram alguns ajustes, conforme pode ser visto no anexo G. A maioria dos ajustes 
solicitados foram referentes a bugs, adição ou remoção de colunas em tabelas, e 
alteração de campos em formulários. A quinta seção de testes realizada já não 
gerou ajustes para o software. Até a quinta seção foram realizadas 421 viagens. 

A partir da quinta seção, com o software mais confiável, foram adicionados aos 
testes mais 2 empresas e mais 40 usuários com perfil cliente. Foram realizados mais 
5 seções e nenhum ajuste foi reportado. 

Ao final do experimento realizou-se um total de 1834 viagens. De acordo com o 
critério de validação estabelecido, os requisitos referentes a informatização dos 
processos operacionais e controle gerencial das operações foram considerados 
satisfatórios. A empresa parceira emitiu um e-mail em caráter comercial 
concordando com os resultados apresentados e aceitando a entrega do software 
com os requisitos implementados. 
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5.2. AUTOMATIZAÇÃO DO TRABALHO DO OPERADOR 

O requisito de automatização do trabalho do operador busca, em primeiro lugar, 
reduzir a sobrecarga de trabalho sobre o operador, identificada como causa principal 
das falhas cometidas pelos agentes durante o processo de monitoramento. Durante 
a realização deste trabalho percebeu-se, no entanto, uma grande capacidade de 
automatização da atividade de monitoramento, que, ao transformar o operador em 
um auditor das ações automáticas pelo sistema, resolve a condição de sobrecarga, 
porém, gera uma possível condição de sub-aproveitamento do recurso humano. 

A partir dessas observações, considerou-se como objetivos referentes a esse 
requisito: 

• reduzir o número de atuações do operador; 

• aumentar a capacidade de monitoramento do operador. 

Os dois objetivos apresentados estão intimamente associados, pois o aumento da 
capacidade de monitoramento do operador depende do grau de automatização 
alcançado pela ferramenta. A validação da automatização das atuações do operador 
visa verificar o percentual das atuações que deveriam ser realizadas pelo operador 
são realizadas de forma automática com uso do Unicomm. 

5.2.1. MÉTODO 

O experimento aplicado na validação consistiu em realizar o monitoramento de 
várias viagens simultâneas durante todo um dia de trabalho (considera-se o dia de 
trabalho o expediente completo de um operador durante um dia). O monitoramento 
foi realizado de duas formas: manualmente (através do operador) e 
automaticamente (através do Unicomm). Ao final do dia de trabalho, os dados 
referentes às atuações automáticas e às atuações manuais (do operador) foram 
coletados e armazenados para serem analisados após o último experimento. 

Para a execução desse processo, primeiramente, foram definidas as regras de risco 
para uma operação. As regras de risco estabelecidas foram criadas no Unicomm e 
atribuídas a um conjunto de viagens que seriam monitoradas. O operador 
selecionado foi apresentado às regras de risco estabelecidas e recomendado a 
monitorar as viagens normalmente, detectando os cenários de risco e atuando de 
acordo com as regras estabelecidas. 

O monitoramento da viagem foi integralmente realizado no Unicomm, portanto, os 
operadores escolhidos tinham obrigatoriamente que ter recebido treinamento sobre 
o monitoramento através da ferramenta Unicomm. Na mesma interface onde o 
operador estava monitorando, o Unicomm mostrava as atuações automáticas. O 
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trabalho do operador consistia em, detectando um cenário de risco, se o Unicomm 
ainda não houvesse atuado, o operador deveria atuar. Dessa forma, além de 
verificar se o sistema agiu corretamente, também foi possível verificar qual dos dois 
agia mais rápido na tomada de decisão. 

As datas de cada experimento, as viagens selecionadas para cada data, e os 
operadores que realizariam o monitoramento, foram determinados pelo supervisor 
da central de monitoramento da empresa parceira de acordo com a disponibilidade e 
demais critérios estabelecidos por ele próprio, de forma a não comprometer a 
segurança da operação. Por esse motivo, a quantidade de viagens simultâneas para 
os experimentos foi menor que a atual média de viagens simultâneas monitoradas 
por um operador no ambiente real. O maior impacto disso quanto aos resultados é 
que, devido a carga de alertas ser menor que o habitual, seria provável que durante 
o experimento o operador tivesse um desempenho melhor que no ambiente real, 
principalmente quanto ao tempo de resposta. 

A logística necessária para a realização dos teste era relativamente complexa, por 
isso, as datas dos experimentos, as viagens e os operadores selecionados foram 
planejados com antecedência. A empresa parceira conseguiu dispor 6 dias de 
trabalho para a execução dos experimentos, com um operador para cada dia. 

Ao final dos teste, os dados foram analisados e o percentual de atuações 
automáticas foi apresentado aos especialistas da empresa parceira para que eles 
estimassem quantas viagens simultâneas um operador poderia passar a monitorar 
com o uso do Unicomm. 

5.2.2. RESULTADOS 

O Quadro 6 a seguir apresenta, para cada dia de experimento, a quantidade de 
veículos monitorados, as quantidades de atuações automáticas e manuais 
registradas, e os respectivos percentuais em relação ao total de atuações. 

Quadro	  5	  –	  Relatório	  de	  atuações	  por	  dia.	  Para	  efeito	  de	  comparação,	  o	  cenário	  sem	  Unicomm	  apresenta	  as	  
atuações	  do	  operador	  iguais	  a	  100%	  e	  as	  atuações	  automáticas	  iguais	  a	  0%	  para	  qualquer	  viagem.	  (Fonte	  do	  

trabalho)	  

Dia	  do	  
Experimento	  

Num.	  de	  Veículos	  
Monitorados	   Atuações	  Manuais	   Atuações	  Automáticas	  

Dia	  1	   10	   1	  (0,56%)	   178	  (99,44%)	  
Dia	  2	   12	   0	  (0%)	   130	  (100%)	  
Dia	  3	   20	   11	  (2,38%)	   462	  (97,61%)	  
Dia	  4	   13	   0	  (0%)	   291	  (100%)	  
Dia	  5	   13	   0	  (0%)	   70	  (100%)	  
Dia	  6	   15	   1	  (0,27%)	   362	  (99,63%)	  
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De acordo com os dados apresentados, o sistema atuou automaticamente antes do 
operador em 99,13% das situações de risco apresentadas. Esse valor por si só 
representa um excelente resultado quanto à capacidade de automatização do 
trabalho do operador. O requisito associado à redução do número de atuações do 
operador pode ser, portanto, considerado validado de acordo com o critério de 
validação estabelecido. 

É importante ressaltar que, propositadamente, o Unicomm não possui autonomia 
para determinadas ações associadas a cenários de alto risco, como, por exemplo, 
bloquear o veículo.  Essa é uma medida de segurança associada a ações de risco. 
Foi devido a isso que pudemos verificar, no experimento do dia 3, um percentual de 
atuações automáticas bem maior que os demais dias. Esse fato mostra a 
necessidade do trabalho do operador nos casos de maior risco, destacando-o como 
agente ainda indispensável na atividade de monitoramento. 

Os dados foram finalmente apresentados aos especialistas da empresa parceira 
para estimar a quantidade de veículos que poderiam ser monitorados 
simultaneamente por um mesmo operador, fazendo-se uso do Unicomm como 
ferramenta de monitoramento automático. Eles informaram que o aumento de 
veículos monitoráveis por operador deve ser verificada de forma gradual, mas que, 
diante aos bons resultados apresentados, esse aumento poderia ser de pelo menos 
50%, fazendo com que o operador passasse de 100 para uma média de 150 
veículos monitorados simultaneamente. O requisito associado ao aumento da 
capacidade de monitoramento do operador pode ser, portanto, considerado validado 
de acordo com o critério de validação estabelecido. 
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6  CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta a análise das contribuições deste trabalho para as suas 
áreas correlatas, as recomendações para trabalhos futuros e as considerações do 
autor. 

A partir dos resultados obtidos podemos definir o Unicomm como “um sistema para 
monitoramento e gerenciamento de risco de transportes de carga com tomada de 
decisão automática baseada em regras”. Isso, pois, para o contexto atual do 
mercado, a aplicação do raciocínio baseado em regras do contexto da gestão de 
risco logístico é, sem dúvidas, o ponto mais inovador deste trabalho. 

É importante salientar que na etapa de validação foram realizados testes em grande 
quantidade e em ambiente real de aplicação, o que é raro em um trabalho 
acadêmico. Isto confere aos resultados maior confiabilidade e reforça a contribuição 
do trabalho de mestrado. 

Como observado no capítulo 5, os objetivos de informatizar os processos e fornecer 
mecanismos de apoio à gerência das operações foram alcançados de forma 
satisfatória, sem falhas relevantes. O destaque positivo do Unicomm quanto a esses 
objetivos é o fato da ferramenta fornecer os processos básicos do um gerenciadora 
de risco – como: cadastro de clientes, cadastro de empresas, cadastros de 
operadores, solicitação de monitoramento, etc – de forma integrada ao sistema de 
monitoramento. Como as empresas de rastreamento fornecem softwares para 
atender transportadoras, a grande maioria desses softwares têm foco exclusivo no 
monitoramento, apenas com algumas funcionalidades básicas de cadastro da frota, 
assumindo, ainda assim, que todos os veículos cadastrados pertencem à mesma 
empresa. Devido a isso, como mostra Jaques et al (2010), as empresas 
interessadas em integrar ferramentas de monitoramento e ferramentas de gestão 
têm desenvolvido soluções próprias de para uso exclusivo coorporativo interno. 

Nosso trabalho traz também uma colaboração importante para o setor logístico ao 
apresentar uma análise detalhada dos processos de uma gerenciadora de risco, 
além de propor e desenvolver um sistema de informação integrado para o 
gerenciamento das atividades e dos documentos produzidos nas principais etapas 
operacionais.  Devido ao foco do Unicomm em atender requisitos específicos de 
uma empresa, é pouco provável que o processo estabelecido nesse trabalho possa 
ser reusado por completo para demais empresas no mesmo ramo. Podemos 
destacar como semente para futuros trabalhos no campo da logística, a necessidade 
de entender, modelar e aprimorar os processos operacionais internos das 
gerenciadoras de risco. A partir dos resultados de um trabalho como esse, a 
elaboração de um sistema de informação mais genérico para atender esse mercado 
daria uma importante contribuição no campo da computação aplicada. 
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Ainda referente a área de processos, o Workshop da ABRALOG e Accenture (2014), 
que apresenta os resultados do estudo sobre o setor de gestão de risco de 
transporte, mostra que a falta de padronização dos processos de gestão de risco 
tem incomodado muito as transportadoras, que são os principais clientes das 
gerenciadoras de risco. Isso se dá também pelo fato de que, hoje, o mercado 
brasileiro não apresenta nenhum modelo de maturidade que verifique o cumprimento 
de normas ou certifique empresas na prestação de serviços de gestão de risco. Essa 
é uma demanda valiosa que também pode ser objeto de estudo para novos 
trabalhos. 

Como solução para automatização do trabalho do operador, o Unicomm apresenta 
grande contribuição nas áreas de sistemas produção e gestão de risco logístico. Não 
foram encontrados trabalhos acadêmicos com a mesma proposta e, de acordo com 
os serviços disponíveis no mercado, não há ferramentas de fácil acesso que 
ofereçam solução equivalente. 

Apesar da grande quantidade de testes realizados neste trabalho, a limitação de 
tempo não permitiu observar os benefícios a longo prazo do uso do Unicomm para 
automatização de tratativas de risco. O Unicomm mostrou resultados positivos no 
tratamento da suposta causa de falhas humanas, que seria a grande quantidade 
eventos tratados pelo operador. Porém, esse trabalho por si só não verifica a 
redução das falhas em operações em médio e longo prazo. Um trabalho que busque 
através de dados empíricos validar a hipótese de que o uso de uma ferramenta para 
automatização do trabalho do operador reduz efetivamente, a médio e longo prazo, 
as falhas humanas em operações de gerenciamento de risco, pode revolucionar o 
modelo convencional de monitoramento de carga com uso de operadores humanos, 
no entanto, o pesquisador tem como desafio criar um ambiente similar a uma central 
de gestão de risco ou utilizar o ambiente real de uma gerenciadora de risco, onde a 
empresa concorde em realizar os testes. 

O trabalho de Jaques et al (2010) mostra práticas de gestão de risco adotadas por 
uma empresa de transporte onde observa-se uma visão da gestão de risco de uma 
maneira mais ampla, tendo em vista que no mercado brasileiro a gestão de risco de 
transporte tem se resumido ao monitoramento de veículos com uso de rastreadores. 
Veja abaixo as entrevistas retiradas do trabalho de Jaques et al (2010), concedida 
por três colaboradores importantes de uma empresa de transporte: 

Realmente no Brasil hoje você tem um mercado voltado basicamente para o 
sinistro. Hoje você tem grandes operadoras, gerenciadoras de risco como 
GV, Apsul, Duty, Pancary das quais utilizam de centrais de monitoramento 
para fazer o gerenciamento de risco M. S. R. (SUPERVISOR DE 
GERENCIAMENTO DE RISCO).  

Quando você vai falar sobre o assunto, na maioria das empresas a 
preocupação principal do gerenciamento de risco é com o roubo de cargas. 
P. R. G. (GERENTE DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE).   
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Agora olhando mais pro lado do gerenciamento de risco. Existe muita 
oportunidade de melhorias nesse sentido não só no controle de roube de 
cargas. C.B. (GERENTE DE LOGÍSTICA). (JAQUES et al,2010) 

A imaturidade do mercado brasileiro de gerenciamento de risco logístico verificado 
nesta pesquisa, ressaltado também pela ABRALOG e Accenture (2014), por si só 
fornece uma grande motivação para novas pesquisas principalmente nas áreas de 
logística e gerenciamento de riscos. Podemos perceber através desses trabalhos 
que diversos outros processos que representam risco como: contratação de 
condutores; conferência de carga; manutenção de veículos (JAQUES et al, 2010), 
não têm o merecido foco das empresas de gerenciamento de risco e muitas vezes 
não têm o apoio apropriado de ferramentas de software, o que pode, sem dúvidas, 
ser uma motivação para novas pesquisas nessa área. 
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ANEXO A – AMOSTRA DE REGISTROS DE ALERTAS DOS SOFTWARES DE 

MONITORAMENTO – 28/06 A 24/07 DE 2013 
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PLACA	   28/06	   29/06	   30/06	   01/07	   02/07	   03/07	   04/07	  
DVT1521	  

	   	   	  
52	   26	   47	   20	  

DAO8373	   38	   32	   14	   29	   12	   64	   56	  
DBB9433	   41	   18	   29	   49	  

	   	   	  DPB0328	  
	  

22	  
	   	   	   	  

44	  
CLJ7939	   4	   21	   40	   33	   54	   36	  

	  DPC8102	   11	   12	   3	   74	   28	   66	   21	  
DVT1450	   13	   47	  

	  
40	   7	   45	  

	  CLJ7914	   45	   56	   9	   37	   3	  
	   	  CLK4269	  

	   	  
8	   49	   29	  

	   	  IHN9525	   2	   42	   30	  
	   	   	   	  KWD2385	   47	   33	   9	   10	   5	   25	   40	  

DBB9047	  
	  

15	   23	   9	  
	   	  

48	  
DPB0334	   11	   16	   40	   5	   45	  

	   	  DBB9402	   25	   20	   29	   12	   30	  
	   	  DPC8324	   15	   49	   22	   5	  

	   	   	  DBB9431	   29	   9	   32	   22	   42	   1	  
	  IHN6862	   37	   20	   26	   42	   3	   4	  
	  DPC8225	   2	   41	   32	   43	   10	   1	  
	  DPC8334	   2	   2	   49	   20	   45	   11	  
	  CXA4787	   1	  

	   	  
2	   9	   2	   91	  

DPC8289	  
	  

13	   11	   40	   32	   27	   1	  
DBB9112	   3	   24	   22	   46	   15	  

	  
7	  

CLJ7802	   30	   6	  
	   	   	   	   	  DPC8312	   5	   5	   2	   42	   22	   32	  

	  DBB9475	  
	  

36	   14	   1	  
	   	   	  DBB9082	   17	   18	   15	   18	   13	  

	   	  CUA0595	   2	   3	   15	   32	   27	  
	   	  DPF6173	  

	   	  
1	   29	   16	  

	   	  DBB9462	   13	   8	   20	   30	  
	  

4	  
	  CXA7141	  

	   	   	   	  
28	   2	  

	  DPB0341	  
	  

21	   15	   6	  
	   	   	  DPC8455	   20	   2	   28	   22	   10	   4	   11	  

DPB0329	   37	   14	  
	   	   	  

2	   2	  
DPB0344	   2	   3	   50	   9	   3	  

	   	  DPF6325	   3	   29	   4	   30	   16	   5	   3	  
DPC8101	   21	  

	  
3	   20	   16	   3	  

	  DBB9139	   3	   21	  
	  

21	  
	   	  

5	  
DPF6321	   5	   10	   1	   32	  

	   	   	  DBB9425	  
	   	  

1	   45	   1	   1	  
	  DPB0351	  

	   	  
12	   13	   17	   6	  

	  CLJ7808	   10	   19	   12	   11	   16	   3	  
	  CVP3703	   6	   32	   25	   1	   3	  

	  
4	  



 

 

 

118 

PLACA	   28/06	   29/06	   30/06	   01/07	   02/07	   03/07	   04/07	  
CLJ7933	   11	   12	   13	   6	   9	  

	  
18	  

CTH1694	   10	   6	   16	  
	   	   	   	  DPB0336	   9	   13	   16	   3	   8	   15	  

	  DPB0345	   13	   15	  
	  

5	   5	  
	  

15	  
DBB9455	  

	  
8	   15	   2	   27	   1	  

	  DBB9078	   8	   11	   11	   4	   22	   6	  
	  CVP3523	   3	   2	   14	  

	  
22	  

	   	  DBB9111	   33	   6	   4	   5	   3	  
	   	  DBB9373	   9	   6	   14	   8	   14	  
	   	  DPB0349	   8	   7	   24	   11	   1	  
	   	  DPB0332	   1	   18	   1	   22	   3	  
	  

15	  
IHJ7319	  

	  
10	  

	   	   	   	   	  CYB5978	  
	  

4	   13	   9	   14	  
	   	  DPC8120	  

	   	   	  
19	   1	  

	   	  DBB9472	   6	   13	  
	   	   	   	  

10	  
DBB9134	   33	   5	   6	   5	   2	   6	  

	  DBB9074	   18	   5	   4	  
	   	   	   	  LQJ0256	  

	   	  
9	  

	   	   	   	  DBB9006	   4	   15	   7	   16	   2	  
	   	  CUA0602	   24	   15	   4	   5	   2	   1	  

	  CYB5973	   15	   8	   5	   19	   3	   1	  
	  DBB9403	   9	  

	  
7	  

	  
9	  

	   	  DPC8337	   4	  
	  

16	  
	  

5	  
	   	  DPB0342	   3	   4	   13	   13	  

	   	   	  CRY2188	   2	  
	  

3	   21	   12	   2	  
	  DPF6327	   10	   15	   1	   8	  

	  
2	  

	  DPF6282	   8	   11	   6	   6	   5	  
	   	  AHF6193	   9	   9	   21	   1	   2	  
	  

1	  
DBB9387	   3	   10	   6	   14	   7	  

	  
3	  

CLJ7785	   12	   2	  
	   	   	   	   	  DVT1459	   12	  

	   	  
2	  

	   	   	  CLJ7791	   6	  
	  

19	   2	  
	  

1	  
	  DPB0322	  

	   	  
7	  

	   	   	   	  DBB9085	   8	   7	   8	   6	   5	  
	   	  CVP3705	   5	   7	   14	   6	   2	  
	   	  DPB0278	  

	  
7	   9	   3	   8	  

	   	  KPZ1267	   1	   25	   3	   1	   5	   5	  
	  CXA3735	   9	   14	   5	   3	   2	  

	   	  DPB0343	   4	   9	  
	   	   	   	   	  CUA0597	   4	   7	   11	  

	  
4	  

	   	  DPC8295	  
	  

12	   1	  
	   	   	   	  CRY0381	   7	   1	  

	  
9	   3	   1	   17	  
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PLACA	   28/06	   29/06	   30/06	   01/07	   02/07	   03/07	   04/07	  
DBB9401	   15	   7	   4	   2	   3	  

	   	  CLJ7786	   2	   18	   1	   6	   4	  
	   	  DPF6297	   7	   11	   5	   3	   7	   3	  

	  DVT1687	   4	   7	   1	   4	   6	   14	  
	  CXA8304	   2	   10	   14	  

	  
3	  

	  
1	  

DBB9412	   12	   2	   7	   4	   5	   5	  
	  DPB0350	   8	   9	   1	   15	   1	   1	  
	  EGK7043	   2	   19	   7	   4	   2	   1	  
	  MDA0933	   3	   8	   9	   8	  

	  
1	  

	  DPB0064	   2	   4	  
	  

6	   11	  
	   	  CUA0557	   4	   10	   10	   2	   2	  
	   	  CRY2422	  

	   	  
5	   7	   4	  

	   	  CBP2176	   6	   4	   6	   12	   4	   3	   2	  
DPC8488	   4	   8	   3	   6	  

	   	   	  EGJ8192	   4	   12	   7	   4	   2	   2	  
	  DPB0280	   4	   3	   4	   2	   8	   9	  
	  CXA3938	  

	  
5	  

	   	   	   	   	  CLJ7809	  
	  

2	   8	  
	   	   	   	  DBB9467	  

	   	   	   	  
5	  

	   	  IHJ7345	  
	   	  

5	  
	   	   	   	  EFP0615	   3	   9	   4	   4	   7	  

	  
2	  

DBB9136	   3	   10	   3	   4	   4	  
	   	  CUA0598	   2	   3	   9	   8	   2	  
	   	  IOL0158	  

	  
4	  

	  
7	   7	   1	  

	  CUA0599	   6	   6	   2	  
	   	   	   	  DBB9017	   2	  

	  
8	   4	  

	   	   	  DPB0282	  
	  

1	   12	  
	   	  

1	  
	  DBB9466	  

	   	  
2	   8	   4	  

	   	  DBB9144	   3	   2	   13	   4	   1	  
	   	  ENV3780	  

	  
4	   2	   4	  

	  
8	  

	  CUA0593	   3	   3	   1	   11	   4	  
	   	  EGJ8627	   5	   8	   7	   2	   3	   2	   3	  

DPB0335	   4	   8	   3	  
	  

2	  
	   	  CUA0604	   2	  

	  
7	   2	   6	  

	   	  CXA7142	   1	   4	   9	   4	   3	  
	   	  DBB9410	   5	  

	  
3	  

	   	   	   	  DBB9145	   4	   2	   6	  
	   	   	   	  DVT1448	   2	   7	  

	  
3	   8	   1	   3	  

DBB9141	   2	   3	   6	   3	   6	   4	  
	  DPB0327	  

	  
4	  

	   	   	   	   	  DBB9483	  
	  

3	   5	  
	   	   	   	  DPF6247	  

	  
2	   7	   3	  
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PLACA	   28/06	   29/06	   30/06	   01/07	   02/07	   03/07	   04/07	  
CDM2350	  

	   	  
4	  

	   	   	   	  DBB9404	  
	   	   	   	  

4	  
	   	  CRY2839	   6	   2	   4	   3	   4	   4	  

	  CXA7131	   2	   6	   1	   6	   2	   6	  
	  AJK5026	   2	   5	   6	   6	   1	   3	  
	  BYC5332	   8	   1	   6	   3	   1	  

	   	  DPB0338	   8	  
	  

5	   1	   4	   1	  
	  GTI2517	   3	   4	   6	   2	   4	  

	   	  DPB0283	   2	   5	   2	   8	   2	  
	   	  CLJ7769	  

	   	  
9	   2	   2	   2	   4	  

IHJ7361	   2	   5	  
	  

6	   2	  
	   	  DPB0347	   1	   2	   7	   5	  

	   	   	  DBB9002	   4	  
	  

5	   2	  
	   	   	  DPC8299	   3	   4	   4	  

	   	   	   	  MTK8751	  
	  

6	  
	  

3	   2	  
	   	  CXA8313	  

	   	  
8	  

	  
2	  

	  
1	  

CYB5975	   5	   2	   2	   3	   6	  
	   	  CUA0592	   4	   4	   6	   2	   2	  
	   	  DPF6298	   4	   3	   2	   7	   2	  
	   	  DPF6178	   4	   1	   1	   3	   9	  
	   	  CBS9428	   10	   2	   1	   1	  

	   	   	  DBB9069	  
	   	  

2	   4	   2	   6	  
	  GQI9438	  

	   	  
5	   1	   5	  

	  
3	  

DBB9137	   4	   5	   3	   2	  
	  

3	  
	  DTD4551	   4	   2	   6	   2	   5	  

	  
1	  

DPB0197	   3	   2	   4	  
	  

4	  
	   	  CLJ7792	   9	   2	   3	   1	   1	  
	   	  CRY2423	   1	   6	   4	   4	   1	  
	   	  DPF6276	   1	   3	   2	   8	   2	  
	   	  CXA8305	  

	  
4	   1	   4	   3	   4	  

	  CDB5897	   3	   5	   5	   3	   3	   2	   1	  
IHN6808	   5	   2	  

	   	  
2	  

	   	  DPB0337	   5	   1	  
	   	   	   	   	  DPC8247	   5	  

	  
1	  

	   	   	   	  GXY6118	   3	   6	   4	   2	  
	  

1	   2	  
ANM3970	   3	   4	   3	   3	   2	  

	   	  DBB9067	   3	  
	   	   	   	   	   	  DPF6271	   2	   1	   5	   4	   5	   1	  

	  CXA3984	   1	   3	   9	   1	   1	  
	   	  CXA7136	   1	  

	  
5	  

	   	   	   	  CYB5988	  
	  

4	   2	   3	  
	   	   	  CYN9875	  

	  
3	  
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PLACA	   28/06	   29/06	   30/06	   01/07	   02/07	   03/07	   04/07	  
DPB0192	  

	  
2	   6	   1	   3	  

	   	  DPF6179	  
	  

2	  
	  

4	   3	  
	   	  CUA0594	  

	   	   	   	  
3	  

	   	  EGK7327	   4	   2	   2	   4	   4	  
	  

1	  
CVP3704	   2	   7	   2	   4	  

	  
1	   1	  

DPB0203	   2	   4	   3	   4	  
	   	  

1	  
CUB7079	   2	   3	   4	   2	   3	  

	   	  DPB0285	   4	   2	  
	  

2	   3	  
	   	  CXA4302	  

	  
5	   1	   1	   4	  

	   	  IIA3059	  
	  

3	   3	   3	   2	  
	   	  CLJ7768	   2	   3	   4	   4	   4	   1	   1	  

DBB9411	   8	   1	   1	   1	   2	  
	   	  III9046	   3	   4	   2	  

	  
1	   3	  

	  DPB0325	   1	   5	   1	   2	   4	  
	   	  DPF6253	   4	   3	   2	   3	   3	   2	   1	  

CRY2794	   4	   2	   3	   4	   1	  
	  

1	  
CLJ7798	   3	   3	   3	  

	   	   	  
1	  

DBB9468	   3	  
	  

2	  
	   	   	   	  CXA7133	   2	  

	  
3	   1	   1	   6	   2	  

DBB9138	   2	   1	   3	   2	   4	  
	   	  DPB0204	  

	  
3	   3	   2	  

	  
1	   3	  

CXA7135	   3	  
	  

3	  
	  

1	  
	   	  CSK5660	   2	   4	   1	  

	   	   	   	  CTH6425	   2	   3	  
	  

2	  
	   	   	  KEV7268	  

	  
1	   5	  

	  
1	  

	   	  CYB5976	  
	   	  

5	   1	  
	  

1	  
	  DBB9142	   1	   2	   4	   5	   1	   1	   2	  

CXA7139	   5	   1	  
	  

1	   2	  
	   	  CXA8312	   1	   4	   1	   3	  

	   	   	  DPF6167	  
	  

3	  
	  

2	   3	  
	  

1	  
CXA7137	  

	  
1	   5	   2	  

	  
1	  

	  CGR4778	   3	   5	   1	  
	  

1	   1	  
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ANEXO B – MODELO DE DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MONITORAMENTO 

UTILIZADO PELA GERENCIADORA DE RISCO 
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ANEXO C – MODELO DE DOCUMENTO DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE 

VEÍCULO (CHECKLIST PACR) UTILIZADO PELA GERENCIADORA DE RISCO 
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ANEXO D – MANUAL DE TREINAMENTO UNICOMM PARA USUÁRIOS COM PERFIL 

CLIENTE 
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ANEXO E – RELATÓRIOS DE EVENTOS DE VIAGEM DO UNICOMM 

E1     RELATÓRIO DE EVENTOS DE VEÍCULO RASTREADO COM TECNOLOGIA ONIXSAT 
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ANEXO E – RELATÓRIOS DE EVENTOS DE VIAGEM DO UNICOMM 

E2     RELATÓRIO DE EVENTOS DE VEÍCULO RASTREADO COM TECNOLOGIA SASCAR 

 

  



 

 

 

140 

 



 

 

 

141 

 



 

 

 

142 

 



 

 

 

143 



 

 

 

144 

ANEXO F – EXEMPLOS DE CASOS DE TESTE EXTRAÍDOS DOS ROTEIROS DE 

TESTE UTILIZADOS NO PROCESSO DE VALIDAÇÃO 
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ANEXO G – EXEMPLOS DE AJUSTES EXTRAÍDOS DOS RELATÓRIOS DE AJUSTES 

ELABORADOS NA EXECUÇÃO DOS TESTES DE VALIDAÇÃO 
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