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Pensando na melhoria e agilidade do trabalho desenvolvido em uma empresa, torna-se necessário o auxílio de uma ferramenta que agilizasse o processo de contabilização de produtos na sua estocagem e distribuição em vários setores de produção. Entre algumas ferramentas destacadas para o uso das empresas,
pode-se citar os sistemas de gerenciamento de armazém Warehouse Management Systems (WMS). Com
embasamento nessas necessidades de auxílio do sistema WMS, sugere-se uma ferramenta que auxilie o
controle e agilize o recebimento de informações ao sistema de gestão, agregando, assim, maior consistência aos dados coletados. A Identificação por radiofrequência (RFID) consiste na tecnologia que utiliza
frequências de rádio para transmitir dados, com a ajuda de um leitor denominado de interrogador e de
uma antena para seja feito o acoplamento entre os dispositivos. Esta é uma poderosa e versátil tecnologia
para identificar, rastrear e gerenciar produtos, documentos, animais e indivíduos, sem o contato físico e a
necessidade de campo de visão ou de interação humana, contribuindo no desenvolvimento do processo.
Esses dados serão armazenados em um dispositivo de memória removível, salvos em formatos de arquivos e lidos por um sistema de retaguarda antes de serem transferidos ao sistema de gestão da empresa
no qual podem ser analisados e usados na melhoria de seus processos de armazenagem, distribuição e
rastreamento dos produtos, auxiliando a tomada de decisão com base em dados mais corretos. Além do
RFID, também é necessária uma plataforma física de computação de código aberto para a prototipagem
eletrônica baseada na flexibilidade, chamada plataforma Arduíno, constituída por uma placa com microcontrolador e um ambiente de desenvolvimento para escrever o código para o funcionamento desta placa,
sendo este de código aberto. Concluiu-se que com o auxílio das ferramentas o processo ficou mais ágil e
eficaz, além de apresentar um custo menor que o praticado no mercado.
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