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RESUMO:  

 

O estoque no setor de varejo de supermercados é dinâmico, de complexa gerência e por 

isso tem potencial de gerar prejuízos. Há iniciativas de inserção de elementos da indústria 

4.0 (Internet das Coisas, Inteligência Artificial , etiquetas com RFID e Big Data) para lidar 

com as demandas da gerência eficiente do estoque. Em nosso trabalho buscamos 
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evidenciar que as fortes perdas do varejo com a gestão de estoques (falta de produtos, 

produtos parados, tempo e quantidades de reposição, sazonalidades) destacam que há 

uma ausência de processos e de um dispositivo de controle automatizado eficaz na 

gestão de estoque no varejo, em especial, no setor de supermercados. Os resultados dos 

nossos estudos de anterioridade em bases nacionais e internacionais de patentes, sites 

especializados nos ramos de varejo de supermercados, TIC e indústria 4.0, nos estimulou 

a propor a prototipagem de dispositivo com IoT e um processo específico de autogestão 

de estoques com contagem online de produtos, pedidos de reposição com base em regras 

de decisão baseadas em estoques máximo, mínimo e de segurança, além da geração de 

uma patente, sendo construídos dois protótipos com sistemas embarcados e um pedido 

de patente em análise para depósito. 
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