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RESUMO 

 

Nos dias de hoje, a tecnologia está se tornando cada vez mais parceira do ser 
humano no sentido de facilitar certas ações do seu cotidiano, proporcionando 
um grande aumento na produtividade do seu trabalho, bem como um maior 
controle sobre os resultados provenientes deste mesmo trabalho. Neste 
sentido, a Weightech elaborou no decorrer dos anos de 2007 e 2008 a 
concepção e execução do projeto batizado de PesoNET. Com 24 anos de 
vivência em pesagem industrial, o senhor Carlos Marin vem acumulando 
experiências boas e más referentes à este mercado, sendo que toda esta 
análise e observações feitas durante este período culminaram na concepção 
de um sistema de pesagem em rede confiável, inovador e com características 
tecnológicas até então pouco utilizadas neste segmento específico. Este 
documento visa apresentar a empresa Weightech, informando suas estratégias 
utilizadas até então e sua estrutura organizacional, além de explicar o que é a 
rede PesoNET , esclarecer todos os aspectos sobre seus diversos 
componentes e por fim exemplificar de forma clara sua utilização e seus 
benefícios. Também aborda assuntos referentes à outros segmentos de 
tecnologia, que por ventura possam ser utilizados em benefício do usuário para 
que se atinjam os objetivos no tocante à melhoria dos processos de pesagem 
industrial e rodoviária. 
 
 
Palavras-chaves:  PesoNET, Pesagem em Rede, Pesagem Industrial, 
Pesagem Rodoviária.   
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
 
 
Nowadays, technology is becoming the best partner of the human being in 
order to facilitate certain actions in their lives, providing large increasing in their 
productivity and a better control over their work results. In this way, Weightech 
elaborated in elapsed years of 2007 and 2008 , the conception and execution 
of a project called PesoNET. With 24 years of deep live inside the industrial 
weight market,  Mr. Carlos Marin has been accumulating good and bad 
experiences, in order that all this analysis and observation done during these 
years culminated in a conception of a trusty and innovative network industrial 
weighing  system, with little used technology aspects  in this specific segment.  
This document tries to present the Weightech company, informing it´s 
strategies used until this year and structure. Also tries to provide all the 
explanations about the PesoNET project and make clear all the aspects 
regarding it´s many devices. At last, it provides a simple example on how to  
take advantage of it´s benefits. This document also approaches how to use 
other technology segments in order to use the PesoNET system to achieve the 
objectives regarding the industrial weighing process and truck scales. 
 
 
Key words:  PesoNET, Network Weighing, Industrial Weighing, Truck Scales.   
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