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Introdução
O que é?

•Vending Machine: Máquina destinada à venda de produtos 
farmacêuticos.

•Aplicativo móvel: Destinado à compra virtual de produtos 
farmacêuticos.

Compra virtual?
•Compra realizada através do aplicativo android.

Qual a razão?
•Alternativa às farmácias e drogarias em locais onde não haja tal 
serviço.



O Problema

▪Problema Identificado: Necessidade da 
compra de algum medicamento ou produto 
farmacêutico e não possuir nenhum 
estabelecimento para realizar o ato, seja por 
horário de funcionamento do mesmo ou por 
localização geográfica do comprador.



Materiais e métodos
• Ferramentas utilizadas

❑ Arduino

❑ C

❑ PHP

❑ MySQL



Solução



Mercado

Diferencial: Disponibilidade (desde que haja 
abastecimento regular dos itens e internet para conexão 
da máquina).

Vantagem competitiva: Compra através de aplicativo 
para dispositivos móveis.

Localização + Disponibilidade + Comprar sem dinheiro 
físico



Aceitação

● 100 pessoas responderam a pesquisa.

❏ 87% já precisaram de um produto farmacêutico fora de 

casa

❏ 69% estiveram sem farmácia aberta próxima a sua 

localização

❏ 79% efetuariam compras de produtos farmacêuticos em 

uma máquina de vendas



Resultados Atingidos

Vídeo: Cadastro e Visualização de dados



Resultados Atingidos

Demonstração: Máquina de Vendas e Aplicativo Móvel



Projetos Futuros

Próximos passos:
■ Implementação do Raspberry Pi
■ Implementação do QR Code
■ Implementação do Mercado Pago
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