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O MOVIMENTO da vez
A tecnologia de RFID (radio frequency identification) ou as

etiquetas inteligentes, como são mais conhecidas no Brasil,

podem melhorar muito os processos de entrega,

armazenamento e transporte de mercadorias

Margaret Hayasaki

s novos caminhos do mundo logísti-
co apontam para uma revolução no
sistema de informações das cadeias
de suprimentos. Num futuro não
muito distante, a implementação da
tecnologia de RFID (radio frequency
identification) que utiliza chips de

identificação de mercadorias por radiofreqüência, mais
conhecidos por aqui como etiquetas inteligentes, per-
mitirá a identificação exata da data e do local em que
um determinado produto foi produzido, transporta-
do, e até o momento do seu descarte. Fabricantes e
varejistas também perderão menos vendas por falta
de produtos nas prateleiras, pois saberão a posição
de seus estoques em tempo real.

Os consumidores também vão ganhar benefíci-
os, abreviando o tempo de espera nas filas. É bem
possível que daqui a alguns anos não seja neces-
sário tirar tudo do carrinho na hora de passar pelo
caixa, pois os chips das etiquetas inteligentes po-
dem ser lidos sem que seja necessário passar os pro-
dutos um a um, como acontece com o código de
barras atuais.

O Brasil fincou bandeira no que será o futuro da
cadeia de suprimentos global. Liderado pelo grupo
formado pela Companhia Brasileira de Distribuição/
Grupo Pão de Açúcar, Gillette, Procter & Gamble,
CHEP - provedora de pooling de paletes e contento-
res - e Accenture, foi realizado um estudo, iniciado
há dois anos, para o primeiro teste de implementa-
ção da etiqueta inteligente no País, conduzido de acor-
do com os conceitos, análises e padrões das institui-
ções envolvidas nas pesquisas da tecnologia RFID no
mundo, como o EPCglobal, Movimento ECR e a GS1
(novo nome da EAN.UCC). O projeto piloto, realiza-
do ao longo de seis meses, envolveu cerca de mil
paletes -- plataformas nas quais são armazenadas as
caixas dos produtos -- e ficou restrito à cadeia que
compreende o caminho do produto saindo da indús-
tria até chegar ao centro de distribuição do varejista,
não contemplando o ponto-de-venda. "O teste no
CD l, localizado na Rodovia Anhanguera, foi bas-
tante satisfatório. Permitiu a visibilidade de todas as
atualizações necessárias para se potencializar o uso
da tecnologia RFID. Serviu também para comprovar
que ganharão mais as empresas que estão maduras
no processo de troca de informações de forma ele-
trônica", opina Ney Santos, diretor de informática
do Grupo Pão de Açúcar.

Para Marcos Salles, gerente de tecnologia da in-
formação da Procter & Gamble, a iniciativa realiza-
da na fábrica da empresa, em Louveira (SP), foi muito
promissora. "Percebemos que a adoção da etiqueta

inteligente pela indústria está atrelada a dois fatores:
redução dos custos da tecnologia e existência de cata-
lisadores que estimulem o seu uso (por exemplo: fó-
runs de discussão especializados, cases brasileiros e,
até mesmo, mandatos impostos pelos grandes clien-
tes como foi feito pela WalMart, nos Estados Unidos)".
A etiqueta inteligente, segundo ele, já é utilizada por
alguns setores da indústria no Brasil. Contudo, a tec-
nologia ainda tem um longo percurso até sair do chão
de fábrica/estoque e chegar à gôndola do supermer-
cado onde estão os maiores ganhos para o consumi-
dor. "Ele quer entrar na loja e ter certeza de que o
produto que está buscando estará na prateleira, ou
seja, é o fim das rupturas. Inteligência para o consu-
midor: essa é a promessa da etiqueta inteligente", des-
taca Salles.

As empresas que querem estar vivas nos próximos
anos terão de investir na integração de seus processos.
A indústria terá vantagens imediatas com a redução de
estoque/controle de inventário. Entretanto, os maiores
ganhos virão da integração da cadeia produtiva com a
chegada das leitoras RFID nas gôndolas. "Nesse está-
gio, será possível sincronizar o planejamento de produ-
ção exatamente com a demanda real de consumo, evi-
tando as perdas resultantes nas variações de demanda
não percebidas (perda de vendas ou estoque parado
com o excesso de produção)", defende Salles.

Já Moacir Bernardino, gerente de warehouse e dis-
tribuição da Gillete do Brasil, companhia que realizou o
testepiloto no seu centro de distribuição em São Paulo,
afirma que "só podemos pensar na viabilidade do EPC/
RFID quando a tecnologia for aplicada em toda a ca-
deia de abastecimento (indústria, varejo, clientes, con-
sumidores etc.)." Ele acredita que "a solução vai depen-
der, ainda, do que está sendo desenvolvido e conduzido
por meio das implementações que ocorrem atualmente
na América do Norte e na Europa. Muitos desafios ain-
da têm que ser vencidos, porém, não temos dúvida de
que essa é uma solução que virá para ficar. Isso está se
dando num processo crescente, e a aplicação plena e
definitiva em todos os mercados ainda deve demorar
mais algum tempo", conclui.

O gerente de soluções de negócios da GS1 Brasil,
Roberto Toshiaki Matsubayashi, afirma que a opção
de investir em diferentes tecnologias, que pode ser o
RFID, deve ser feita com base na avaliação do retorno
em termos de benefícios competitivos e de custo. "Cada
cadeia de suprimentos e fabricante precisa fazer esse
exercício. Não recomendamos que companhias que
não utilizam adequadamente uma tecnologia altamen-
te empregada como o código de barras implementem
diretamente o RFID. Isso porque as empresas estão
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adotando gradativamente a etiqueta inteligente,
acompanhando seus parceiros comerciais. E, para
alguns deles, pode ser que a única alternativa viável
seja o código de barras, por custo ou por caracterís-
tica do produto. E nesse aspecto que o uso de pa-
drões agrega novamente valor, pois a GS1 Brasil,
que representa o EPCglobal, desenvolve padrões ba-
seados na compatibilidade de aplicação das duas tec-
nologias", esclarece.

O emprego da etiqueta inteligente no Brasil, de
acordo com Matsubayashi, é guiado por um
roadmap. "A primeira fase é o conhecimento da
tecnologia e a elaboração de um business care; a
segunda fase, os testes da tecnologia para refinar e
provar os dados constantemente no business care;
a terceira é realizar um piloto interno em produtos e
processos que resultem em maior retorno a fim de
estendê-lo para os parceiros comerciais e finalmen-
te caminhar para a implantação", informa.,

A evolução do RFID é acompanhada de perto
pela tecnologia de impressão. Ela acontece atrelada
a dois fatores: melhor rastreabilidade e maior porta-
bilidade, de acordo com Paulo Afonso Ribeiro, ge-
rente-comercial da Markem. "A idéia é desenvolver
equipamentos que propiciem a redução dos custos,
com total garantia de qualidade e integridade da
informação EPC, para que os clientes levem
as etiquetas inteligentes para o ambiente
de produção". Sem dúvida, a integri-
dade das informações e a redu-
ção do custo da etiqueta con-
tribuirão no aperfeiçoamen-
to da impressora. "Para
atender a esses requisitos, a
Markem firmou, recentemen-
te, uma parceria com a Zebra
Technologies, pioneira na
adoção da tecnologia RFID.
Essa iniciativa vai viabilizar des-
de o projeto piloto até a sua
aplicação à produção, além de
soluções em rastreabilidade de
produtos em toda a cadeia de su-
primentos", comemora.

Ribeiro acredita que, em no
máximo cinco anos, o uso da eti-
queta inteligente será mais inten-
so no Brasil. "Ainda falta conheci-
mento e maior disponibilidade de
tecnologias. Também é preciso ven-
cer algumas barreiras tecnológicas,
como as referentes ao emprego da
etiqueta inteligente em ambientes
úmidos", esclarece. Lá fora, reve-
la, a Markem já está testando a co-^
dificadora/aplicadora Cinjet RFID-
E e a impressora de mesa RFID
SmartStart com alguns clientes. "Tam-
bém já oferecemos soluções em rastreabi-
lidade baseadas na mesma plataforma das so-
luções RFID. As empresas que empregam o
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software Markem CoLOS poderão rastrear um de-
terminado lote de produto e sua história ao longo
de toda a cadeia de produção, garantindo o correto
cumprimento da nova legislação européia sobre ali-
mentos e aumentando a eficiência da companhia
ao evitar a devolução de produtos", ressalta Ribeiro.

Um dos aspectos que contribuiu para o aperfei-
çoamento da impressora RFID, segundo Fábio Ra-
mos, coordenador de novas tecnologias da Sunnyva-
le, empresa que representa no Brasil a Sato, forne-
cedora de impressoras, leitores e etiquetas, é o pro-
cesso de gravação do chip que não acarreta dimi-
nuição na velocidade de impressão. "Os próximos
progressos nessa área contemplam as impressoras
portáteis com o recurso de gravação RFID, e os sis-
temas print&apply (impressão e aplicação simultâ-
nea de etiquetas), também com o recurso de grava-
ção RFID. Apesar de já disponível, este último ainda
requer algumas melhorias, basicamente relaciona-
das à eliminação dos tags com defeito", analisa.

Ele acredita que o maior desafio, tanto para os fa-
bricantes de impressoras como para os fornecedores
dos demais dispositivos (etiquetas, leitores, coletores
móveis) é a padronização; no caso do RFID, tanto
padronização de freqüências quanto dos protocolos
de armazenamento. "Em função de diversas iniciativas
e avanços em várias regiões do mundo, é natural o
surgimento de produtos incompatíveis; assim foi com
o DVD, com as redes sem fio e outras tecnologias de
ponta. O importante é que essas iniciativas isoladas
venham a convergir para uma solução globalmente
padrão, e isso já começa a acontecer", diz.

Ramos conta que "entre os projetos pilotos mais
abrangentes com tecnologia Sato, podemos desta-
car a WallMart dos Estados Unidos. No Brasil, tra-
balhamos com uma expectativa de um a dois anos
para a implementação dos primeiros projetos
baseados na formatação EPC/RFID contemplando
a sua utilização em larga escala, o que envolve a
integração de processos distintos, abrangendo toda
a cadeia", prevê.

E como fica o código
de barras?

O código de barras foi fundamental para acele-
rar os processos físicos de movimentação de produ-
tos na cadeia produtiva, por meio da captura e da
troca eletrônica de informações, tais como pedidos.
Contudo, explica Salles, da Procter & Gamble, ain-
da existe muito dinheiro parado no formato de in-
ventários de segurança nos elos da cadeia produti-
va. "As devoluções/reentregas ainda são um custo
logístico que precisa ser eliminado. A rastreabilida-
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de em tempo real dos itens de cada carga dentro da
cadeia produtiva virá como próxima vantagem com-
petitiva. Imagine o quanto poderia se reduzir o custo
de um recall da indústria de medicamentos, por exem-
plo." Ele acredita que "as duas tecnologias vão existir
simultaneamente por um longo período, tal como acon-
tece com as telefonias fixa e celular."

Para Santos, do Grupo Pão de Açúcar, o Brasil ain-
da não atingiu a utilização plena do código de barras
nas diversas cadeias de abastecimento, especialmente
em bens de consumo. "Existem ilhas de melhores prá-
ticas, mas no mercado em geral a aplicação é incipien-
te. Temos muitos a fazer com essa tecnologia."

O código de barras já apresenta limitações para aten-
der às necessidades atuais, segundo Bernardino, da
Gillette do Brasil. "Dessa forma, o EPC/RFID será uma
ferramenta poderosa e beneficiará toda a cadeia. Mas,
durante um bom tempo as duas tecnologias (código de
barras e EPC/RFID) vão conviver em paralelo e se com-
pletarão. O que se procura obter para a nova tecnolo-
gia é uma solução de escala, que atinja a relação custo-
benefício esperada. Nessa linha, o preço das etiquetas
e da infra-estrutura (antenas, leitoras etc) ainda é um
ponto que exige adequações. No entanto, a tendência
é de predomínio da tecnologia EPC no futuro."

Na opinião de Matsubayashi, as duas tecnologias
irão conviver durante muitos anos, o que vai decidir
por uma ou outra aplicações é novamente a relação
custo-benefício comparativo. "Naturalmente existirão
processos ou categorias de produtos, ou a combina-
ção de ambos, nos quais cada uma poderá ser imbatí-
vel", conclui.

Embalagens de papelão
ondulado - transporte seguro
A indústria de embalagens de papelão ondulado

continua a descobrir novas e surpreendentes respos-
tas para, por exemplo, melhorar o processo de con-
servação de alimentos, proteger aparelhos eletrôni-
cos, ou encontrar meios mais econômicos de distri-
buir e estocar os mais variados produtos, desde pesa-
dos componentes industriais até simplesmente uma
refeição para viagem. "Essa é a razão principal pela
qual a embalagem de papelão ondulado é tão popular.
Levantamentos recentes mostram que mais de 2/3 de
todas as mercadorias que transitam no mundo são
embaladas e transportadas em papelão ondulado",
ressalta Paulo Sérgio Peres, presidente da Associação
Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO).

O mundo está mudando aceleradamente. As em-
presas mais bem-sucedidas serão aquelas que melhor
atenderem às novas condições de negócios. "Na in-
dústria de embalagens, essa realidade já é fator deter-
minante de sucesso. Entendê-las como um dos ele-
mentos principais da cadeia logística de suprimentos,
e não somente como uma simples caixa para se guar-
dar um produto, pode representar estar dentro ou

fora do mercado", ensina Peres. "Sabe-se que o
papelão ondulado no Brasil é bastante competiti-

vo, principalmente quando se analisa a cadeia de
suprimentos como um todo e não somente o

preço individual da embalagem. Perda de pro-
dutos por embalagem não adequada ou mal
dimensionada; manuseio em demasia; des-
perdício; falta de paletização ou paletização

ineficaz com conseqüente aumento de cus-
tos de armazenagem e de frete, entre outros,

são fatores importantes a serem avaliados em
conjunto com o custo específico da embala-

gem", explica. Ele lamenta que "infelizmente,
muitas empresas ainda continuam a olhar somen-

te para o preço, sem ter a medida exata do custo
total do processo."

A indústria em geral está constantemente de-
senvolvendo soluções para dinamizar os proces-
sos de transporte, armazenamento, descarrega-
mento, e até mesmo de exposição de mercadorias
no ponto-de-venda, e o papelão ondulado, se-
gundo Peres, tem respondido a essas necessidades
por meio de criativas e inovadoras embalagens.
"No ano passado, os produtos alimentícios res-
ponderam por 35,9% do consumo de embala-
gens de papelão ondulado; químicos e derivados
(higiene e limpeza), 9,2%; avicultura e fruticultu-
ra, 8,9%; bebidas/fumos, 5,9%; têxteis/vestuá-
rios, 3,8%; produtos farmacêuticos/perfumaria,
3%; metalurgia, 2,7%; eletroeletrônicos, 2,1%;
chapas de papelão ondulado para cartonagens,
14,4%; e outros, 14,1%", informa.

O especialista de novos produtos da Rigesa,
Anote os códigos acima no Cartão-Consulta
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Contêiner de papelão ondulado da
Rigesa é utilizado no transporte de
peças automotivas a produtos químicos

Marcelo Perucci, acredita que: "O uso do papelão on-
dulado tem se diversificado devido aos benefícios que
oferece no acondicionamento e no transporte. Dessa
forma, em muitos casos, o papelão vem substituindo
outros materiais como madeira, plástico e metálica."
Ele acrescenta que: "A aplicação do contêiner de pa-
pelão ondulado encontra maior demanda no trans-
porte de produtos industriais, desde peças automoti-
vas até produtos químicos."

O interesse pelo palete de papelão ondulado é rela-
tivamente recente, segundo Perucci, e a sua utilização
é estimulada por questões fitossanitárias e ambientais.
"Sem dúvida, esse produto será uma das principais al-
ternativas ao palete tradicional, e a demanda deverá se
expandir, principalmente na exportação de produtos."

Já para o diretor-comercial de Embalagens de Pa-
pelão Ondulado da Klabin, Carlos Alberto Masili, o
emprego do papelão ondulado como transporte em
substituição a outros materiais é uma tendência cres-
cente no Brasil, principalmente por causa das caracte-
rísticas ecologicamente corretas. "Em países de pri-
meiro mundo como a Alemanha, a tributação sobre
os resíduos das embalagens fortalece a aplicação des-
ses materiais. Aqui, essa preocupação já começa a
aparecer e deve crescer com a evolução dos merca-
dos. E importante frisar que usamos apenas árvores e
plantas para a produção do papel", afirma. "Outra
vantagem da embalagem de papelão ondulado está

no custo final para o cliente. Embalagens de unitiza-
ção mais frágeis e de menor custo aparente resultam
na necessidade de embalagens primárias mais refor-
çadas, de maiores peso e custo", compara Masili. Além
disso, de acordo com ele, o papelão ondulado é total-
mente isento de contaminantes, exigência cada vez
mais freqüente, especialmente no mercado externo.
"A legislação fitossanitária impõe restrições mais rígi-
das ao uso de outras embalagens. Importadores euro-
peus, por exemplo, têm essa exigência porque mate-
riais como a madeira favorecem a proliferação de fun-
gos e pragas. Para garantir essa isenção, a Klabin ras-
treia desde a árvore que gerou a celulose e a área de
plantio até a produção da embalagem", destaca
Masili. "Cerca de 20% dos nossos clientes exportam
seus produtos. Diretamente, a empresa exporta 2% da
produção de embalagem de papelão ondulado", revela.

A funcionalidade é uma tendência mundial. As
embalagens de papelão ondulado terão a função
de organizar e promover o produto. 'Temos proje-
tos em que o papelão é usado até a gôndola do
supermercado, mudando o conceito de embalagens
de transporte para embalagens display. Isso gera
um ganho substancial na cadeia logística, reduzin-
do as perdas. Atualmente no Brasil, as embalagens
display ainda estão engatinhando, mas acreditamos
que a sua aplicação deve crescer substancialmen-
te", prevê Masili. •

FITAS PARA TODOS OS SEGMENTOS
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