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T
alvez você não saiba, mas sua vida já es-
tá cheia de etiquetas ultramodernas.
São elas que acionam o alarme da porta
de lojas quando um produto passa por
ali, que permitem aos motoristas atra-
vessar o pedágio sem parar e pagar só no
final do mês ou funcionários entrar na

empresa apenas chacoalhando o crachá perto
da catraca. Em breve, essas etiquetas podem fa-
zer ainda mais maravilhas: tomar conta das
suas crianças, recuperar cachorros perdidos,
eliminar filas de supermercados, descobrir se-
gredos da natureza e entregar todas as suas in-
formações pessoais para empresas interessa-
das... espera um pouco, como é que é?

Para o bem e para o mal, parece muita pro-
messa para uma tecnologia que no final das con-

tas é só um passo adiante dos códigos de barras.
Mas é um belo passo. As novas tarjas - chama-
das de etiquetas de "identificação por freqüên-
cias de rádio", ou RFID, na sigla em inglês - po-
dem ser lidas a distâncias muito maiores, identi-
ficam vários objetos ao mesmo tempo e guar-
dam mais dados sobre cada um. São, em essên-
cia, um chip ligado ateia antena - mas isso é o
suficiente para revolucionar o mundo.

As primeiras a se empolgar com a tecnologia
são as empresas. Ela permite rastrear todos os
passos no trajeto de uma caixa, desde a matéria-
prima até a loja, seja ela no bairro vizinho ou na
China. Nada de perdas, materiais em falta, obje-
tos desviados. Essas facilidades fizeram, em
2003, a gigante rede de supermercados Wal-
Mart obrigar seus 100 maiores fornecedores a



colocar etiquetas RFID em todas as caixas de
embarque de seus produtos. A idéia é apenas
aperfeiçoar a logística e ganhar um controle
maior sobre o estoque. Mas, para quase todo
mundo que se dispõe a falar sobre o assunto,
esse é apenas o primeiro passo de uma grande
revolução. A previsão é que dentro de alguns
anos você poderá passar reto pelo caixa e sair da
loja com as compras do mês. Uma antena próxi-
ma registraria todos os itens do carrinho e debi-
taria o valor da sua conta bancária. Os mais
preguiçosos poderiam colocar um leitor RFID
na própria geladeira, para que ela detectasse
quando o iogurte houvesse acabado e con-
tatasse pela internet o supermercado, para que
ele mandasse mais. Mas, para muitos, todas es-
sas comodidades são sinônimo de problemas.

Sabão Grande irmão
Assim como as etiquetas podem dizer a um co-
merciante tudo sobre urna calça ou camiseta à
venda, elas podem fazer o mesmo em relação ao
dono dessas roupas. "Estamos testemunhando
os primeiros passos de um plano ambicioso para
etiquetar e monitorar todos os itens do planeta",
afirma Liz Mclntyre, diretora de comunicação
da ong Caspian (sigla em inglês para "Consumi-
dores contra Numeração e Invasão de Privacida-
de pelos Supermercados"). Ela teme viver em
um mundo onde seja impossível ir a qualquer lu-
gar sem que um histórico completo de suas an-
danças seja registrado por leitores RFID. As eti-
quetas acompanhariam todas as suas compras
e, onde você estivesse, informariam aos fabri-
cantes seus hábitos de consumo. E-mails, men-



sagens por celular e mala-diretas po-
deriam fazer promoções baseadas nos
itens que, segundo mostram as etique-
tas, costumam freqüentar sua casa.

Só que brincar de Big Brother não é
tão fácil. As únicas etiquetas que são
viáveis de ser produzidas em larga es-
cala, as LF passivas (veja infográfico na
página 74), só podem ser lidas a 10 cm
de distância. Além disso, o alto preço
dos chips ainda torna inviável etique-
tar todas as embalagens. "Pode levar
20 anos até etiquetarem todos os itens.
Pode ser que isso não aconteça nunca.
O custo precisa cair para menos de l
centavo de dólar, o que ninguém sabe
se é possível", diz Mark Roberti, editor
do RFID Journal, uma publicação dedi-
cada exclusivamente a essa tecnologia.
Mesmo assim, é possível que essas difi-
culdades sejam rapidamente supera-
das. "Uma etiqueta que custava l dólar
em 2003 hoje saí por 10 centavos",
afirma Marcelo Pandini, gerente do
programa de RFID da HP Brasil, que
acredita que em 5 anos todos os produ-
tos dos supermercados terão essas eti-
quetas, o que ainda gera polêmica. A
distância de leitura também pode não
ser um obstáculo: "Quando as pessoas
passam pelo corredor de um super-
mercado, 10 centímetros é o suficiente
para escanear bolsas, carteiras e rou-
pas", afirma McItyre.

Talvez exista outro fator que facilite
ainda mais a adoção das etiquetas: pa-
ra muitos consumidores, nada mais le-
gal do que ser rastreado. Em Seattle,
EUA, a companhia Awarea equipou 6
telefones públicos com antenas. Quan-
do um transeunte portando um cha-
veiro-RFID passa perto da cabine, alto-
falantes instalados nas proximidades
emitem propagandas sonoras. O con-
teúdo das mensagens é baseado no
perfil pré-configurado pelo pedestre.
130 pessoas aceitaram usar o chaveiro
fornecido gratuitamente pela empresa
porque declararam ter interesse em
ouvir propagandas com seu perfil. "As

informações de hábitos de consumo já
são coletadas de qualquer forma em
compras por cartões de crédito e de fi-
delidade. No final, será preciso fazer
uma escolha entre comodidade e pri-
vacidade", diz Roberti, do RFID Jou-
nal. Por falar em cartão de crédito, a
American Express já lançou um com
uma etiqueta RFID. O objetivo é econ-
omizar alguns segundos na hora de pa-
gar as contas: em vez de passar a tarja
magnética em uma máquina, um leitor
pode receber as mesmas informações a
distância.

Nas mãos da lei
Mesmo que você aceite que empresas
podem vigiá-lo, ainda há outro motivo
para manter a paranóia: os governos.
O maior exemplo disso está nos passa-
portes americanos que a partir de
2006 terão um chip RFID embutido. A
medida faz parte dos esforços pós 11
de setembro para aumentar a seguran-
ça do país e diminuir as fraudes do do-
cumento - teoricamente, um chip
desses é mais difícil de falsificar. Críti-
cos dizem que o tiro pode sair pela cu-
latra. "Qualquer pessoa mal-intencio-
nada com um leitor pode copiar esses
dados", diz Mclntyre. "Mas existe um
problema maior: no futuro, esse passa-
porte permitirá que o governo crie uma
enorme base de dados para monitorar
as pessoas em suas viagens."

As propostas não param por aí: o esta-
do americano de Virgínia estuda a idéia
de criar carteiras de motorista com
RFID. O medo é que, por questões de co-
modidade, as empresas passem a usar o
documento como chave para todo tipo
de serviço eletrônico. "Quem não carre-
gar esse documento, não terá acesso a
esses serviços e não participará da so-
ciedade moderna", diz Mclntyre.

Não é só um problema americano.
Em São Paulo, a prefeitura está come-
çando a usar o sistema para monitorar
o trânsito. Cerca de 500 carros e ônibus
voluntários circularão com uma etique-

ta no pára-brisa e terão seus movi-
mentos rastreados por 7 antenas espa-
lhadas na zona oeste da cidade. Ana-
lisando o movimento dos veículos, eles
poderão saber a velocidade média em
cada trecho, os caminhos mais usados e
possíveis alternativas. "Para nós, seria
ideal que todos os carros tivessem uma
etiqueta dessas. Mas, por enquanto, a
intenção é usar a tecnologia com esses
voluntários para trazer informações
precisas sobre o trânsito na cidade", diz
Pedro Cury, da Companhia de Enge-
nharia de Trafego da cidade.

O outro lado da moeda é que, assim
como o governo pode vigiar todo mun-
do, você também pode. Especialistas
dizem que caso a previsão de um mun-
do onde tudo possua um dispositivo
RFID se concretize, então qualquer
coisa poderá ser encontrada online.
Não só as páginas, mas também as eti-
quetas, teriam um endereço único na
internet. Esse número gigante de coisas
na rede poderá se concretizar graças a
um novo protocolo de internet chama-
do de IPv6. Ele vai expandir, e muito, o
espaço disponível no mundo virtual. A
quantidade de possíveis endereços pas-
sará dos atuais 10 bilhões para um
número tão grande que você precisaria
enfileirar 39 algarismos para descrevê-
lo. Na prática, ele permite que cada
centímetro da superfície terrestre ou
objeto que seja etiquetado ganhe um
endereço único na internet. Em um fu-
turo não tão distante, as etiquetas po-
dem trocar informações por rádio entre
si e com redes de computadores. Ras-
treado as tarjas RFID, você vai saber se
seu filho está realmente na escola ou se
sua mulher passou mesmo a tarde fa-
zendo compras como disse. Claro, eles
também vão saber por onde você an-
dou. É por isso que precisamos escolher
agora que tipo de futuro queremos. O
avanço tecnológico é inevitável, mas
não pode ser o bode expiatório dos tro-
peços da humanidade. Cabe a nós de-
cidir o que fazer com ele.






