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RESUMO: 

 Este artigo tem como objetivo, apresentar uma 

proposta de automatizar as compras realizadas em 

supermercados, usando um aplicativo de smartphone, 

que realizará a leitura do código de barras do produto e 

criará uma lista de compras na tela junto com os preço e 

também etiquetas RFID nos produtos para agilizar a 

finalização das compras. 

INTRODUÇÃO: 

 Existem várias situações no cotidiano que 

desperdiçam o tempo, e uma delas, que enfrentamos com 

frequência, é a fila dos supermercados. Para agilizar as 

compras, propõe-se a utilização de uma tecnologia 

denominada RFID (Radio-Frequency Identification ou 

Identificação por Rádio Frequência) e um smartphone 

com câmera, que possua o sistema operacional, Android. 

(RFIDJOURNAL, 2016). 

 Um sistema de RFID é composto de uma Tag RFID, 

um leitor de RFID, e um software que receberá os dados 

do leitor. (RFIDJOURNAL, 2016) 

 Diferente de um leitor de código de barras o leitor 

RFID pode ler simultaneamente todas as etiquetas que 

estão dentro de seu alcance. (RFID RADIO FREQUENCY 

IDENTIFICATION, 2016) 

 No caso do aplicativo que será instalado no 

smartphone, será um auxílio para o cliente durante a 

compra. Pois com o aplicativo e a câmera do aparelho, o 

cliente poderá fazer a leitura do código de barras, assim 

tendo acesso ao preço e a descrição do produto. Quando 

o smartphone realiza a leitura do produto, o mesmo cria 

uma lista de compras que também mostrará o total da 

compra realizada e poderá receber notificações de 

produtos em promoção. O cliente também terá acesso ao 



Layout da loja. Assim o cliente poderá consultar a 

localização dos produtos. 

 Cada produto do supermercado terá uma tag RFID. 

Assim quando o cliente terminar de fazer a compra e ir 

para o caixa fazer o pagamento, basta posicionar o 

carrinho no alcance do leitor e automaticamente todos os 

produtos serão identificados pelo software do caixa, sem 

necessidade de conferência humana. 

OBJETIVOS: 

 Criar um sistema de automação utilizando RFID e um 

aplicativo para dispositivo móvel com interface simples e 

interativa para todos os tipos de usuários, com o foco de 

facilitar e agilizar a compra dos clientes. 

METODOLOGIA: 

 Para desenvolver o aplicativo, será utilizado a 

ferramenta SDK Android (Android Studio). Também 

utilizaremos Tags de RFID passivos, Leitor RFID multi -

frequência que possui um alcance de 1 a 2 metros de 

distância, SDK Java (Eclipse) para o desenvolvimento do 

software do caixa. 

DESENVOLVIMENTO: 

 Será criado um banco de dados para realizar o 

cadastro dos cliente e o dos produtos do mercado. Para o 

cliente conseguir realizar a compra é necessário realizar 

um cadastro com os dados básicos como nome, CPF, RG 

e endereço. O cadastro dos clientes serão realizados no 

balcão de atendimento que ficará na entrada da loja. Já o 

cadastro dos produtos serão realizados no setor de 

recebimento.  O projeto está em fase de desenvolvimento, 

com a ferramenta SDK Android Studio, para desenvolver 

o aplicativo que será utilizado no smartphone e SDK Java 

Eclipse para o desenvolvimento do software para a frente 

de caixa. 



RESULTADOS PRELIMINARES:  

Entrevistamos pessoas questionando a aprovação da 

ideia, mostrando-se otimistas em relação a proposta, 

devido ao fato de que lhes proporcionam uma melhor 

facilidade e rapidez na compra dos produtos, que em 

muitas das vezes tornavam-se estressantes por não 

acharem o produto desejado, o preço do produto 

escolhido e também enfrentar grandes filas na hora de 

efetuar o pagamento dos produtos.  
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