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RESUMO 

 Esse projeto tem como proposta inicial desenvolver um aplicativo para 

dispositivos móveis que será usado para controle de objetos guardados em um 

ambiente. Uma trava eletrônica controlada remotamente permite o acesso ao 

ambiente. No aplicativo ficam armazenados os dados dos objetos guardados, como 

nome e localização dentro do ambiente. O aplicativo pode ser usado em 

almoxarifados de empresas, até sótãos ou salas que são utilizadas pra guardar itens 

de uso geral como: ferramentas, escadas e coisas que não são usadas 

freqüentemente. 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o artigo publicado no IX Congresso Nacional de Excelência 

em Gestão, de junho de 2013, é citado o alto custo causado pela desorganização do 

almoxarifado de uma empresa de impressão gráfica. 

E também de acordo com o ezCare, o almoxarifado é a parte mais importante 

de uma unidade de atendimento à saúde da população. 

Um modo de organização lhe pouparia bastante trabalho e aumentaria o 

controle acerca do que você realmente possui. A idéia principal é forçá-lo a 

cadastrar o objeto e o local onde ele será inserido. 

OBJETIVO 

 O artigo tem como objetivo criar um protótipo de um software que, além de 

manter organizado seu guarda-volumes, lista na velocidade de um clique, o que 

exatamente está armazenado.  A vantagem é que, mesmo com todos os itens 

organizados sem o uso do aplicativo, algum item guardado a um pouco mais de 

tempo poderá ser esquecido, pois com a correria do dia a dia e com tantas 

preocupações, acabará passando despercebido. Com este aplicativo, isso não mais 

ocorrerá, já que terá sempre disponível a lista de todos os objetos guardados e sua 

localização no guarda-volumes.  

METODOLOGIA 



O projeto é dividido em fases: a primeira inclui a pesquisa de dados para o 

uso das ferramentas para o desenvolvimento da aplicação, tais como 

MySQL(MySQL, 2015), Android SDK (Android Studio SDK, 2015), IOS (iOS 8, 

2015), entre outros Sistemas Operacionais. A segunda refere-se à análise de 

requisitos e especificações do aplicativo em questão para fazer a documentação. E 

a terceira, criar o código do aplicativo com o Software Microsoft Visual Studio 2013 

(Visual Studio, 2015) para, posteriormente, disponibilizar uma versão (Beta) para 

testes e correções de possíveis erros. 

DESENVOLVIMENTO 

Na porta de entrada do ambiente, será inserida uma fechadura acionada pelo 

dispositivo móvel, onde o usuário é obrigado a dizer, antes de abrir, se vai guardar 

ou pegar algo. Se for guardar, ele precisa dizer qual objeto irá guardar então, a 

fechadura se abre. 

 O sistema lista possíveis lugares vazios onde sugere que o usuário possa 

guardar o referido objeto. Após o usuário guardar o objeto, é preciso indicar ao 

sistema onde o objeto foi guardado. Após a indicação, a fechadura é habilitada para 

trancar novamente. 

Se a ação for pegar algum objeto que está guardado, o Sistema apresenta 

uma lista, com todos os objetos que constam guardados, então, o usuário seleciona 

o referido objeto e o sistema indica a localização. Somente assim a, fechadura se 

abre, permitindo que o usuário entre e pegue o que deseja. 

Caso o usuário não guardar o objeto que fora retirado, na próxima vez que o 

usuário vier ao guarda-volumes, o sistema emite uma mensagem de alerta, onde 

acusa que o objeto foi retirado e não foi guardado novamente. 

Essa mensagem será exibida todas a vezes que o usuário operar o sistema e 

caberá a ele tirar o objeto da lista de objetos faltantes. 

Lembrando que o software propõe um auxilio à organização do ambiente não 

impedindo o usuário de entrar ou sair com objetos do guarda-volumes sem 

preencher os requisitos.  



Caberá a ele (usuário) a boa utilização para alcançar o objetivo proposto, que 

é ter um espaço organizado para armazenar objetos, além é claro, de, a qualquer 

momento, ter a lista de todos os objetos que estão armazenados, seja em um tablet, 

smartphone, notebook, computadores ou similares. 

RESULTADOS PRELIMIRARES 

O projeto tende a beneficiar a todos os usuários de forma que, utilizando o 

aplicativo, a melhora na organização é significativa, pois um objeto, como por 

exemplo, uma ferramenta, tem um custo. Se, por acaso, não for encontrado algum 

item no meio da bagunça, será um prejuízo e um gasto desnecessário, já que um 

novo item terá que ser comprado para substituir o que não é encontrado.  

Outro benefício alcançado indiretamente é que, operando o software 

corretamente, pode despertar e desenvolver no usuário o senso de organização, 

melhorando assim a sua qualidade de vida. 

REFERÊNCIAS 

Microsoft. Introdução aos aplicativos do Windows, jun. 2015. Disponível 

em:<https://dev. windows.com/pt-br/getstarted>. Acesso em: 20 jun. 2015. 

Download Android Studio and SDK Tools | Android Developers 

https://developer.android.com/sdk/index.html. Acesso em 25 jun. 2015. 

MySQL. The world's most popular open source database, jun.2015. Disponível 

em: <https://www.mysql.com>. Acessoem: 20 jun. 2015 

Microsoft. Introdução para os desenvolvedores de Android, jun.2015. 

Disponível em: <https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/windows/apps/dn275875. 

aspx> . Acesso em: 20 jun. 2015 

IX Congresso Nacional de Excelência em Gestão, jun.2013. Disponível em : 

<http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg9/anais/T13_0632_3

709.pdf> 

ezCare, Gestão em Saúde Pública: A importância da organização do 

almoxarifado na captação de recursos do PSF, 25 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.ezcare.com.br/blog/gestao-em-saude-publica-a-importancia-da-

organizacao-do-almoxarifado-na-captacao-de-recursos-do-psf/> 


