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1. RESUMO 

Neste trabalho desenvolvemos um protótipo de uma máquina automática de 

vendas que utiliza o pagamento eletrônico através de dispositivos móveis. O 

aumento das vendas de smartphones e do uso da internet móvel impulsiona o 

crescimento do comércio voltado a estes dispositivos. O sistema desenvolvido é 

dividido em duas aplicações distintas: a parte física, por onde o consumidor recebe o 

produto comprado, e o servidor de aplicação, que controla a parte lógica da 

máquina, listando e gerenciando tais produtos e concluíndo a venda através do 

serviço de pagamento. O protótipo atendeu as expectativas de funcionamento, 

realizando vendas fictícias através do ambiente de teste do PayPal. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Somente no primeiro semestre de 2012, o comércio eletrônico movimentou no 

Brasil R$ 10,2 bilhões em vendas online e 5,6 milhões de pessoas fizeram sua 

primeira compra online, totalizando assim 37,6 milhões de consumidores brasileiros.  

Dentre estas vendas, 1,3% foram através de celulares e outros dispositivos móveis 

em junho deste ano, o triplo em vendas em relação ao mesmo período de 2011. A 

tendência é que estes números aumentem por conta principalmente da número de 

vendas de smartphones no país e do crescente uso da internet por meios móveis [1]. 

Estima-se que em 2014, os usuários de internet móvel no mundo ultrapassem 

os de desktop em mais de 400 milhões [2]. Estes números favoráveis impulsionam 

oportunidades para movimentar o setor de comércio móvel. Assim, torna-se 

necessário desenvolver sistemas que proporcionem serviços para este setor. 

Esta área pode ser explorada de diversos modos, seja com a assinatura de 

conteúdos informativos e de entretenimento, propaganda e marketing, serviços 

financeiros, como mobile banking, lojas virtuais, pagamento eletrônico, entre outros. 

Neste último, usuários beneficiam-se da internet para efetuar transações financeiras 
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sem a necessidade do dinheiro físico. O celular está, aos poucos, se tornando um 

substituto da carteira tradicional [3], [4]. 

Para desenvolver estes sistemas, é necessário um conhecimento em diversas 

áreas de tecnologia para integrá-los em um serviço consistente. Tecnologias web 

permitem que o acesso seja realizado por qualquer dispositivo dotado de um 

browser. Este é um ponto importante em aplicações móveis, pois o serviço poderá 

ser acessado de qualquer lugar. 

É necessário também um conhecimento adicional para utilizar as diversas 

API’s disponíveis, integrando serviços de terceiros e agregando valor ao seu 

sistema. Empresas podem oferecer desde infraestrutura, como espaços para 

computação e armazenamento, a soluções de pagamento, localização, dados e 

informações que juntos tornam a experiência do usuário mais completa. 

Tratando-se em unir o virtual ao tangível, há uma preocupação adicional em 

relação à cadeia de suprimentos, logística e parceiros que possam fornecer e 

entregar ao cliente o produto físico desejado. Em serviços de venda automatizada, 

há ainda a necessidade de um certo nível de conhecimento em áreas tais como 

eletrônica e automação para o projeto de um hardware robusto e confiável, que 

proporcione condições de armazenamento e segurança para os produtos, evitando 

fraudes e minimizando a depreciação dessas máquinas de vendas, que encarece 

por conta dos custos de manutenção. 

Neste contexto, este trabalho propõe um sistema de venda através de 

máquinas automáticas que utilizam pagamento móvel. Diferentemente das máquinas 

padrões encontradas no cotidiano, em que o pagamento é exclusivamente por 

moedas e cédulas, este sistema permite que o consumidor pague o produto através 

do meio eletrônico. Isto abre margem para a venda de produtos de maior valor, 

aumentando a possibilidade novos pontos para tais máquinas, como eletrônicos em 

corredores de shoppings, parcerias com cinemas, livrarias e aeroportos para a 

venda de filmes, livros, guias e quaisquer outros produtos de pequeno porte em 

qualquer lugar onde possa haver uma oportunidade para a distribuição com 

agilidade, conveniência e outras vantagens agregados a essas máquinas. 

Atualmente a distribuição e a venda automática proporcionam um faturamento 

anual de mais de 250 bilhões de dólares ao ano. Em países como Estados Unidos e 

Japão são disponibilizados milhões de máquinas ao público com os mais variados 

produtos e serviços, como cafés, sopas, revistas, bicicletas, entre outros. A 
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perspectiva de crescimento é ampla com a redução de custos com manutenção e 

máquinas novas, aliado ao uso de novas tecnologias, como a proposta neste 

trabalho [4], [5].  

 

3. OBJETIVOS 

 

Este artigo tem como objetivo propor um sistema de venda automática que 

utilize o pagamento eletrônico por meio de dispositivos móveis como sua principal 

forma de pagamento. Especificamente, pretendemos desenvolver um protótipo físico 

da máquina para demonstrar o uso do sistema; desenvolver uma interface do 

usuário para acesso à máquina que deverá ser voltado para dispositivos móveis; 

desenvolver um gerenciamento simples dos produtos disponíveis para evitar 

concorrência de um mesmo produto por diversos consumidores e integrar um 

sistema de pagamento real ao projeto. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O projeto é uma máquina automática de vendas por pagamento móvel. O 

cliente acessa uma webpage correspondente à vending machine mais próxima 

através de algum dispositivo móvel, escolhe um produto dentre os disponíveis e 

confirma a escolha clicando no botão de compra. Ele será redirecionado à página de 

pagamento e, após a confirmação e validação, a máquina deixa o produto escolhido 

ao consumidor. Ele é implementado conforme o diagrama de blocos da Figura 1. Ela 

possui uma natureza distribuída, visto que a parte responsável pelo gerenciamento 

do produto e processamento do pagamento encontram-se em um servidor remoto. 

Para este servidor temos dois clientes distintos: a máquina de vendas e o 

consumidor. 
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Figura 1 - Diagrama em blocos do sistema 

Na vending machine encontram-se um celular Android [6], que mantém a 

comunicação sem fio com o servidor de aplicação e também controla um Arduino [7], 

[8], responsável pelo controle de atuadores que regulam a saída dos produtos 

disponíveis na máquina. No servidor de aplicação, encontram-se duas aplicações: 

uma verifica se a máquina está conectada ao servidor e também é controla a saída 

dos produtos conforme a validação do pagamento; e a outra serve o consumidor 

com a webpage com a lista de produtos, assim como controla o estoque e a reserva 

em conjunto o banco de dados. Ele também atua no pagamento e validação, 

comunicando-se com o gateway de pagamento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Funcionamento 
 

O funcionamento do sistema pode ser retratado através do diagrama de 

sequências da Figura 2. 
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Figura 2 - Diagrama de sequência do sistema. 

 

5.2 Vending Machine 

 

Na vending machine são utilizados duas tecnologias: o Arduino  [7], [8], para 

controle de servo motores e um celular Android [3], [10] para o controle do Arduino e 

comunicação com o servidor. O Arduino [7], [8], utilizado é a versão Duemilanove 

que, através de suas saídas PWM (Pulse Wave Modulation), controlam o ângulo de 

rotação dos motores responsáveis pela saída do produto. Para fins demonstrativos, 

o hardware da máquina foi representado por uma caixa, que suporta até três 

diferentes produtos, representados por bolas de vidro. 

O diagrama eletrônico que acopla os servos motores Turnigy SG9e ao 

Arduino, como ilustrado na Figura 2, consiste na conexão de cada terminal de sinal 

dos servos aos pinos 3, 5 e 6 e a alimentação de todos eles com 5V fornecida pela 

própria placa. Conforme o sinal gerado pelo terminal PWM, o servo motor mantém 

um determinado ângulo, permitindo ou não a passagem do produto para o cliente. 
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Figura 3 - Conexão do Arduino com servo motores 

Além disso, foi acoplado ao Duemilanove o módulo SparkFun USB host shield  

[7], [8], que habilita a função de host, permitindo o uso de dispositivos USB, tais 

como teclados, mouses, joysticks, entre outros. Para o projeto, este shield funciona 

como intermediador entre o Arduino e o celular Android. 

O celular escolhido para o projeto foi o Samsung Galaxy 5, que possui WiFi 

integrado, possibilitando a comunicação entre a máquina e o servidor pelo meio sem 

fio. Foi instalado a aplicação SL4A, que permite a programação de aplicativos no 

celular utilizando Python [9], [10]. O script que é executado na ferramenta cria um 

socket de comunicação com o servidor, que quando sinaliza a saída de um produto, 

este envia uma mensagem para o Arduino liberar o produto. 

Ao iniciar a aplicação, o responsável pela manutenção da máquina insere o 

endereço do servidor que, ao conectar-se com ele, o celular exibe em seu display 

um QRCode com o endereço da máquina, por onde o consumidor pode realizar a 

compra dos produtos. Este QRCode é gerado por um código em javascript e exibido 

por uma página HTML mostrada pelo próprio SL4A. 

 

5.3 Servidor de aplicação 

 

O servidor subdivide-se em duas aplicações implementadas em Ruby: uma 

que faz o controle da máquina conectada e a outra que serve a lista de produtos ao 

usuário, gerencia o estoque e efetua o pagamento junto ao gateway de pagamento. 
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A primeira aplicação, escrita com a biblioteca EventMachine, cria um servidor que 

aguarda a conexão da vending machine e quando este se conecta, armazena 

internamente na lista de máquinas conectadas. Esta lista é compartilhada com a 

segunda aplicação, para o acesso do estoque dos produtos. Esta mesma aplicação 

sinaliza à máquina, através de chamadas de procedimento remoto (RPC), qual 

produto deve ser liberado assim que o pagamento tenha sido validado. 

A segunda aplicação, escrita com Sinatra, é voltada para o consumidor, onde 

possui a lógica de controle de estoque e pagamento. O dados da máquina, estoque 

e produtos são armazenados em um banco de dados SQLite e acessados através 

da biblioteca DataMapper, que representa estes dados em forma de objetos para o 

Ruby, conforme o mapeamento objeto-relacional (ORM). 

Ao acessar a página da máquina pela rota /maquina/:id_maquina, o servidor 

verifica se a vending machine de identificação :id_maquina está conectada. Se sim, 

ele faz a consulta para verificar quais produtos estão disponíveis e os exibe na 

webpage. Foi utilizada na página o framework Twitter Bootstrap, que fornece 

elementos e estruturas básicas para a construção rápida utilizando CSS e javascript. 

A base da página foi fixada com uma largura pequena para que o conteúdo 

encaixasse nos browsers móveis sem a necessidade de redimensionamento. 

Na camada de apresentação, o servidor exibe a descrição e foto do produto e 

verifica quantas unidades restam na máquina e coloca um botão referente a sua 

disponibilidade: um de cor amarelo para produtos sem estoque e um botão de 

compra caso contrário. Ao selecionar um produto, o cliente é redirecionado para a 

página do gateway de pagamento. 

Para fins de evitar a concorrência de um mesmo produto a diversos 

consumidores, foi feito um sistema de reserva onde subtrai uma unidade do estoque 

temporariamente por 5 minutos, enquanto é feito o pagamento. Passado este tempo 

sem a conclusão da compra, esta unidade fica novamente disponível aos demais 

clientes. 

O gateway de pagamento escolhido para o projeto foi o PayPal [11], [12], pois 

ele já possui integração nativa com a biblioteca ActiveMerchant, que fornece uma 

abstração para realização de pagamento eletrônico em diversas empresas, além de 

uma sandbox, que é um ambiente experimental, onde é possível criar usuários e 

realizar transações de teste num sistema equivalente ao real. 
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Na página do PayPal [11], [12], através do Express Checkout, o cliente faz a 

sua identificação e conclui a sua compra. O servidor verifica se o pagamento foi 

validado e sinaliza à máquina que pode disponibilizar o produto ao cliente. O sistema 

subtrai este produto do estoque e faz o registro da transação no banco de dados. 

 

6. RESULTADOS 

 

O protótipo foi feito em molde como forma de demonstrar o funcionamento do 

sistema proposto neste trabalho. Na Figura 4 vemos o protótipo completo, com o 

celular que intermedia a comunicação entre a plataforma Arduino e o servidor de 

aplicação. Neste protótipo, podemos observar três rampas que contém bolas de 

vidro que representam os diferentes produtos e o estoque. No final da rampa, um 

servo motor bloqueia a passagem da bola de vidro, que é ativada ao comando do 

Arduino. 

Na Figura 5, vemos o protótipo exibindo os três servo-motores utilizados na 

aplicação e o Arduino com o USB host shield acoplado. O tamanho e esforço dos 

servos são baixos, o que permitiu que a alimentação fosse realizada diretamente 

pela plataforma Arduino. Por questões de praticidade, soldamos conectores a uma 

placa perfurada, facilitando a montagem do circuito. 

 

    

Figura 4 – Foto frontal do protótipo.     Figura 5 - Foto traseira do protótipo. 

No início da aplicação, o operador coloca o IP do servidor para a conexão e o 

QRCode é gerado para o uso pelo cliente para acessar o website da máquina. Após 

colocar o IP, o sistema confirma a conexão com o sistema e exibe o QRCode 

através da webview que o SL4A oferece. Este QRCode poderá ser lido por qualquer 

aplicativo e este o redirecionará para a página da máquina.    



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                  

 

A Figura 6 mostra, no celular do consumidor, o layout da lista de produtos da 

máquina. Aqueles que não possuírem unidades disponíveis, estarão com um aviso 

“Sem estoque” no local do botão de compra. Ao clicar em comprar, o cliente é 

redirecionado à página do gateway, mostrado na Figura 7, para a finalização da 

compra. Esta página é gerada pelo PayPal [11], [12], com as informações 

repassadas a ele pelo servidor. Concluído o pagamento, este irá retornar as 

informações, validando o processo de vendas no lado do nosso sistema. 

 

  
Figura 6 - Lista de produtos disponíveis Figura 7 - Página de pagamento fornecida 

pelo gateway. 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, abordamos o desenvolvimento de sistemas que proporcionem 

serviços de comércio eletrônico. O crescimento do e-commerce juntamente com a 

popularização de dispositivos móveis capazes de acessar a internet abre margens 

para o crescimento do comércio móvel ao utilizar celulares como um meio para 

efetuar pagamentos. Assim, nosso objetivo foi projetar uma máquina automática de 

vendas utilizando pagamento eletrônico. Para isso, um protótipo funcional foi feito 

para fins demonstrativos deste sistema, que conta como uma interface voltada para 

dispositivos móveis, um método de gerenciamento dos produtos, com reserva de 

estoque, a fim de evitar concorrência de um mesmo item por diversos consumidores, 

integrados a um sistema de pagamento real por meio de APIs. 
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