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Cenário 

Doca 
Objetivo:  

Diminuir perdas por meio da gestão dos ativos retornáveis através da tecnologia RFID e agilizar o controle do 

processo logístico.  

Processos: 

 Identificar as caixas que serão enviadas informando o destinatário e o caminhão. 

 Identificar as caixas que foram devolvidas e mostrar o destinatário de cada caixa. 

  



 
 

 

Detalhes do processo de entrega na doca 

Ao informar o veículo e o destinatário no sistema, o funcionário passará as caixas pelo portal e colocará as caixas no 

caminhão.  

Imagem de um portal RFID 

 

 

O aplicativo apresentará as seguintes informações: 

Destinatário Número da caixa Envio Devolução 

Horto A 10 13/11/2015 11:41 Pendente 

Horto A 25 13/11/2015 11:41 Pendente 

Horto A 36 13/11/2015 11:42 Pendente 

Horto B 11 13/11/2015 11:42 Pendente 

Horto B 97 13/11/2015 11:42 Pendente 

Horto B 505 13/11/2015 11:42 Pendente 

 

  



 
 

 

Imagem de um aplicativo no portal RFID 

 

 

As informações serão registradas e será possível consultá-las online de qualquer lugar(celular, tablet ou 

computador). 

Por meio de relatórios, será possível rastrear com qual caixa o destinatário está, qual foi a hora de envio e o veículo 

que fez a entrega. 

  



 
 

 

Conferência da entrega no destinatário 
Objetivo: 

 Entregador descarrega as caixas, faz a leitura das caixas utilizando o leitor móvel RFID junto com um 

aplicativo no celular e após a leitura o sistema atualiza as informações da entrega.  

Equipamentos utilizados: 

Leitor móvel RFID 

 

Celular Android 

 
 

  



 
 

 

O funcionário que faz a entrega irá selecionar o local de entrega no aplicativo do celular e faz a leitura das caixas. 

Vídeo do nosso aplicativo que lê caixas com etiquetas RFID. 

https://www.youtube.com/watch?v=noIy8GWPkkk 

 
 

Na tela do aplicativo, serão indicadas as situações das caixas, que podem ser: 

 OK – caixa lida e liberada para entrega 

 Local de entrega incorreta – evita que o entregador faça a entrega em um local errado 

 Pendente – A caixa ainda não foi lida ou a caixa está ainda dentro do caminhão ou foi perdida na entrega. 

  



 
 

 

Aplicativo no celular 

 

 

Após terminar a entrega, o funcionário pressiona o botão Finalizar Entrega para fazer a atualização online dos dados 

nas nuvens. 

  



 
 

 

Detalhes do processo de recebimento na doca 

O funcionário descarrega as caixas e passa pelo portal RFID. O sistema baixa automaticamente a devolução das 

caixas do destinatário e apresenta os dados na tela do aplicativo. 

O aplicativo apresentará as caixas devolvidas e as caixas pendentes(não devolvidas). 

Destinatário Número da caixa Envio Devolução 

Horto A 10 13/11/2015 11:41 20/11/2015 15:30 

Horto A 25 13/11/2015 11:41 20/11/2015 15:30 

Horto A 36 13/11/2015 11:42 Pendente 

Horto B 11 13/11/2015 11:42 20/11/2015 15:30 

Horto B 97 13/11/2015 11:42 20/11/2015 15:30 

Horto B 505 13/11/2015 11:42 20/11/2015 15:30 

 

  



 
 

Etiqueta RFID 
Cada caixa receberá uma etiqueta RFID. Cada etiqueta terá um número sequencial que nunca se repetirá.

A etiqueta deverá ter uma proteção contra água. Para isso será necessário que uma convertedora faça a aplicação 

de um material mais resistente sobre a etiqueta RFID.

A etiqueta receberá uma impressão com o código da caixa e a gravação deste código n

A etiqueta deverá ser colada em cada caixa em um local padronizado. 

Exemplo de uma caixa com a etiqueta RFID

  

 

Cada caixa receberá uma etiqueta RFID. Cada etiqueta terá um número sequencial que nunca se repetirá.

A etiqueta deverá ter uma proteção contra água. Para isso será necessário que uma convertedora faça a aplicação 

mais resistente sobre a etiqueta RFID. (A Moura informática faz a indicação do fornecedor).

A etiqueta receberá uma impressão com o código da caixa e a gravação deste código no chip da 

A etiqueta deverá ser colada em cada caixa em um local padronizado.  

Exemplo de uma caixa com a etiqueta RFID 

 

 

Cada caixa receberá uma etiqueta RFID. Cada etiqueta terá um número sequencial que nunca se repetirá. 

A etiqueta deverá ter uma proteção contra água. Para isso será necessário que uma convertedora faça a aplicação 

(A Moura informática faz a indicação do fornecedor). 

o chip da etiqueta RFID. 

 

 



 
 

 

Equipamentos utilizados 
Equipamentos para 1 portal e 1 entregador. 

Quantidade Descrição 

01 Leitor UHF Acura EDGE50 TCP/IP 

03 Antena UHF Circular Monostatic 

03 Suporte para as antenas 

03 Kit Cabo coaxial monoestatico 

01 LEITOR UHF 900 BT 

Qtde de 
ativos 

TAG SMARTRAC BELT 5 

 
Quantidade Descrição  

01 Confecção do portal Enviamos o projeto do 
portal para que o cliente 

confeccione numa 
serralheria 

  



 
 

 

Desenvolvimento e implantação do aplicativo 
 

Aplicativo da doca 

 Cadastro do destinatário 

 Cadastro da caixa 

 Tela de envio 

 Tela de recebimento 

Aplicativo na internet 

 Relatórios de envios 

 Relatórios de recebimento 

 Relatório de caixas pendentes 

Aplicativo do celular 

 Selecionar entregas do caminhão 

 Conferência de entrega 

 

Quantidade Descrição 

100 Horas de Desenvolvimento dos aplicativos 

01 Implantação 

01 Licença de uso do software até 3 aparelhos 

01 Alimentação, hospedagem e transporte 
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