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1. RESUMO  

O trabalho de conclusão de curso de Engenharia de Produção do Instituto Mauá de 

Tecnologia tem como o principal objetivo o desenvolvimento de um modelo de 

sistema de baixo custo para gerenciamento de estoque de vinhos em restaurantes 

para melhorar a experiência do cliente no momento da escolha do vinho. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O sistema oferece informações em tempo real sobre as condições de 

armazenamento, unidades disponíveis para consumo e características, e assim 

proporciona ao cliente uma experiência fora do comum no momento da escolha e 

pedido do vinho. Em contrapartida, para o restaurante, o diferencial do sistema será 

a visibilidade dos níveis de estoque, previsão de demanda e condições de 

armazenamento em tempo real.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é desenvolver um modelo de sistema de baixo custo 

para gerenciamento de estoque de vinhos que fornece dados em tempo real sobre 

as condições de armazenamento e características dos vinhos em restaurantes. 

O objetivo secundário é proporcionar ao cliente uma experiência agradável na 

escolha do vinho.  O sistema de gerenciamento de estoque a ser desenvolvido visa 

fornecer informações sobre o produto para que o cliente tenha convicção das 

condições de armazenamento do produto em tempo real.  

 

4. METODOLOGIA 

O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser classificado segundo Gil (2002) por 

finalidade, contexto, tipo (objetivo), natureza (ou, segundo Miguel (2012), pode-se 

classificar também quanto a abordagem) e temporalidade. Romeiro adiciona o 

produto da pesquisa as classificações. E ainda segundo Marconi e Lakatos (2008) 

por característica. 

A finalidade do estudo a ser trabalhado, é o de pesquisa aplicada segundo 

Trujillo (1974:173- 174). Uma vez que a pesquisa é voltada para à aplicação prática, 

focando em uma solução para problemas específicos. Segundo Ander-Egg 

(1978:33, apud MARCONI e LAKATOS, 2011), a aplicação imediata é uma 

caracteristica deste tipo de pequisa. 



Quanto ao contexto, a classificação de campo é a que melhor se adequa ao 

trabalho, segundo Mattasoglio (2017). 

Em relação ao tipo, a pesquisa é segundo Hymann (1967:107-108) exploratória 

(experimental), dado que visa a aplicação, a modificação ou mudança de uma 

situação ou fenômeno. 

Já em relação a natureza, o trabalho é qualitativa, uma vez que de acordo com 

Bryman (1989), qualitativa possui caracteristicas como proximidade com o fenomeno 

estudado, importancia da concepção da realidade organizacional, delimitar o 

contexto do ambiente da pesquisa e multiplas fontes de evidencias. 

Segundo Romeiro, Mattasoglio Neto e Triboli (2010), a temporalidade do trabalho é 

transversal, e o produto da pesquisa é uma Implementação Técnica. 

Conforme Best (1972:8-9), a característica do trabalho pode ser classificada como 

Exploração técnica, sistemática e exata, onde o investigador utiliza conhecimentos 

previos, planeja cuidadosamente o método a utilizar, registrando os dados coletados 

para os analisar com precisão. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do sistema, a primeira etapa consistiu na programação de 

sensores de temperatura e umidade utilizando a plataforma do Arduino® com a 

finalidade de coletar as condições de armazenamento dos vinhos. Após a coleta, os 

dados são enviados para um banco de dados específico para programas IOT 

chamado Thingspeak que armazena o histórico dos dados de temperatura e 

umidade e permite a visualização dessas informações por meio de gráficos.  

A etapa seguinte foi a criação de um banco de dados no Google Fusion Tables para 

o armazenamento das informações sobre os vinhos, como quantidade disponível 

para consumo, tipo da uva, produtor, entre outras informações. 

A terceira e última etapa foi o desenvolvimento do sistema no software App Inventor 

2, o que permitiu a visualização dos dados obtidos em dispositivos móveis.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento, os resultados alcançados foram o desenvolvimento do protótipo do 

sistema de acordo com as etapas citadas no desenvolvimento. A programação dos 

sensores de temperatura e umidade utilizando a plataforma Arduino®, o envio dos 



dados para o software Thingspeak  e a criação do banco de dados no Google Fusion 

Tables já foi finalizada.  

A programação do sistema no software App Inventor 2 está em fase de 

desenvolvimento e, até o momento presente, o software Thingspeak e o banco de 

dados criado no Google Fusion Tables já estão conectados no App Inventor 2. No 

entanto, os códigos de programação para que o sistema atenda às funcionalidades 

planejadas ainda estão em processo de elaboração. 
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