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1. RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo apresentar um protótipo em desenvolvimento 
de software para gestão de garantia legal e contratual. A proposta consiste em criar 
um sistema cliente / servidor, em que o servidor seja hospedado em uma empresa 
que ofereça o serviço. O aplicativo mobile estará disponível para usuários por meio 
da loja de aplicativos de seus smartphones. Os usuários, que fizerem uso do 
aplicativo, poderão obter as informações pertinentes com a garantia de produtos, 
uma vez que estes forem cadastrados no sistema e os usuários também poderão 
acessar tais dados a partir de uma plataforma WEB. 

2. INTRODUÇÃO 

Dentre as várias características de um produto, que são importantes na 
decisão de compra, a “garantia” é uma delas. Atualmente, em função do 
desenvolvimento das técnicas comerciais, assim como das áreas legislativas, 
administrativas, marketing e do aumento da competitividade, a garantia está 
associada praticamente a todos os produtos comercializados, segundo explica 
Loomba (1996).  

Uma garantia pode ser de origem legal ou contratual. Uma garantia legal é 
aquela disposta por imposição de lei, ou seja, é uma obrigação, sendo vedada 
qualquer exoneração contratual do fornecedor neste sentido, conforme o artigo 24, 
do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

Se, por um lado, a garantia legal é de cunho obrigatório, a garantia 
contratual, por outro, se apresenta como facultativa, cuja natureza é complementar 
em acordo com artigo 50, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

A garantia contratual é oferecida pelo fabricante em conjunção com a venda 
do produto e, normalmente, é superior a garantia legal em termos de duração, 
podendo ser adquirida e paga pelo consumidor, de forma total ou parcial, uma vez 
que possui limitações e exclusões relacionadas com determinadas partes do produto 
e/ou condições de uso. 

O aplicativo irá permitir um controle sobre as informações relacionadas à 
garantia de produtos e poderá auxiliar os consumidores a saberem se estes 



 
produtos ainda estão dentro do prazo da garantia, sem a necessidade de consultar 
documentos que foram impressos no ato da compra do produto. 

Com o aplicativo, devidamente instalado, será possível receber notificações 
sobre término de garantia de produtos, uma vez que estes já estejam cadastrados. 

O aplicativo terá recursos visuais, permitindo um maior grau de 
aprendizagem sobre a utilização, assimilação de seus recursos e facilidade de uso 
por parte do usuário. 

3. OBJETIVO 

Este artigo tem como objetivo apresentar o protótipo de um software de 
gestão para controle de garantias, que poderá auxiliar os usuários a acompanharem 
o período de garantia dos produtos adquiridos, bem como armazenar informações 
sobre a compra e proporcionar maior rastreabilidade das informações pertinentes à 
garantia. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do aplicativo será montado o ambiente de 
desenvolvimento com os componentes Android SDK; ADT Plugin; Eclipse (Eclipse 
IDE for JAVA Developers); o desenvolvimento da plataforma WEB consistirá no uso 
da ferramenta ASP.NET, bem como um servidor web IIS (Internet Information 
Service) para executar as aplicações. Será realizada ainda, a pesquisa bibliográfica, 
onde a busca de referencias, já publicadas por outros autores, permearão os 
objetivos do projeto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O software se encontra em desenvolvimento e funcionará da seguinte forma: 
ao abrir o aplicativo os usuários terão acesso a uma tela de apresentação, 
inicialmente deve-se efetuar o cadastro com as informações pessoais, e-mail e 
senha. Após a confirmação do cadastro, utilizando-se de login e senha o usuário 
terá acesso ao sistema, em que irá encontrar duas opções:  



 
 Produtos: nesta opção os usuários poderão cadastrar produtos que 

desejam controlar o prazo de garantia legal e contratual. Para isso haverá 
quatro campos: descrição do produto, data da compra, data em que 
termina a garantia legal e data em que termina a garantia contratual. O 
sistema irá gerar, automaticamente, um código (chave) para cada produto 
cadastrado. O campo que recebe a data, em que termina a garantia 
contratual, não será de preenchimento obrigatório podendo ser preenchido 
em um momento posterior ao cadastro. 

 Relatórios: cadastrados os produtos será possível listar relatórios com as 
respectivas datas termino de suas garantias. O sistema também permitirá 
estipular uma quantidade em dias de antecedência, que poderá enviar 
notificações de que a garantia legal ou contratual de produtos estarão 
prestes a acabar. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em pesquisas realizadas junto aos consumidores, estes se interessaram 
pela ideia de ter uma ferramenta que possa auxiliá-los na obtenção de informações 
pertinentes ao prazo da(s) garantia(s), assim reduzindo possíveis perdas financeiras 
e materiais. 
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