
RFID

E a etiquetagem item a item?
A ênfase dada à RFID pelo Wal-Mart e Metro, bem como

conflitos gerados com varejistas poderá ser o futuro imediato

E
M JANEIRO DE 2006, UM ANO APÓS A

"data fatal" determinada pelo Wal-Mart,

uma centena de fornecedores, grandes ou

pequenos, deveria ter afixado etiquetas

de RFID ("radio frequency identification",

identificação via radiofreqüência) nas caixas e

paletes de produtos, o que criou um "reboliço" entre

empresas de todo o mundo.

Afinal, é a conformidade com as exigências do

Wal-Mart o único motivo de adoção da RFID? E a

RFID tem algo a oferecer aos fabricantes ou os

benefícios resultam quase que exclusivamente para

o varejista?

Certamente o Wal-Mart atraiu muita atenção com

sua "agressividade". Mas outros varejistas também

estão forçando a RFID. Albertsonn's, Target, nos

EUA, Metro da Alemanha, e a Tesco do Reino Unido,

estão testando ativamente o uso da RFID e forçando

seus fornecedores a adotá-la, pelo menos no nível

de paletes e caixas. E a maioria deles visa fixar as

etiquetas de RFID nos itens individuais para venda

nas prateleiras - e não nas caixas ou paletes como é

atualmente especificado.

Para os varejistas, os benefícios estão na

economia de mão-de-obra e na redução dos erros.

As etiquetas de RFID permitem múltiplos "escanea-

mentos" ao custo marginal quase zero.

Mas com as etiquetas de RFID custando atual-

mente um valor considerado elevado, para um futuro

previsível a economia da etiquetagem ao nível de

item permanece dúbia. Atualmente tem-se um

identificador de produtos de custo praticamente



zero - os códigos de barras - e para

mudar para a RFID é preciso ter

certeza de onde estão os benefícios

adicionais e que eles valham a pena.

Para o embarque ao nível de

caixas ou paletes, a economia é mais

fácil de se justificar. Mas para os

fabricantes de produtos de cons-

umo, o desafio é avançar para além

do recebimento e expedição e tirar

eles mesmos os benefícios da RFID.

Uma vantagem é a obtenção da

visibilidade.

Contudo, embora no momento

a conformidade com as exigências

dos varejistas seja o principal

problema enfrentado pelos fabri-

cantes, as vantagens estão pelo

menos se tornando claras. Os

fabricantes conseguirão obter a

visibilidade da cadeia de abasteci-

mento bem próxima do tempo real.

Em geral, as operações funcio-

nam no modo lotes e levam entre 48

e 72 horas para se alterar qualquer

coisa. Também o gerenciamento dos

pedidos, do estoque e os sistemas

de gerenciamento de armazéns

(WMS, "warehouse management

system") funcionam no modo lotes.

Não só realmente existe a opor-

tunidade de reequilibrar dina-

micamente os fluxos de estoques do

produto, como também seus níveis.

É uma chance de minimizar ou

eliminar o estoque de segurança.

Aplicação
no chão-de-fábrica

A RFID tem aplicações para os

fabricantes além daquelas baseadas

na cadeia de abastecimento na qual

está inserida o Wal-Mart ou em

qualquer outro varejista. A emba-
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lagem retornável é uma grande

oportunidade, por exemplo. Em virtude

dos contentores retornáveis operarem

efetivamente em um ambiente de circuito

fechado, a implementação é muito mais

fácil. Não é fascinante, porém é o primeiro

passo na direção de um retorno sobre

investimento tangível.

A RFID também pode ajudar no chão-

de-fábrica. Saúde, segurança, qualidade

e conformidade do produto são óbvios

estimuladores da adoção. Uma fabri-

cante de cigarros embutiu etiquetas em

determinados pontos do piso de

concreto de sua fábrica de proces-

samento de folhas de fumo e montou

leitores embaixo das empilhadeiras que

passam por cima. De uma só vez, houve

uma redução de 30% no tempo das

operações de registro, tais como a

colocação de fardos de fumo no estoque,

a retirada deles do estoque ou sua

inserção na máquina de condi-

cionamento que marca o início do

processo de fabricação.

Panorama geral

Realmente, é possível ver a RFID

dentro de um espectro mais amplo de

tecnologias baseadas em sensores: de

temperatura, de umidade, de vibração

e assim por diante. A RFID faz parte

de uma evolução em direção ao

tempo em que um embarque de

chegada não só disparará uma atua-

lização do inventário e a notificação

de prova de entrega, como também

informará as condições que encontrou

na rota.

Hoje, entretanto, as preocupações

da maioria dos fabricantes são mais

comuns. A Nestlé, por exemplo, está

interessada em ver um padrão de RFID

verdadeiramente global elaborado

com esforço, e por isso está relutante

em considerar as aplicações ao nível

de fábrica até que isto aconteça. Por

quê? O temor de que isso termine em

dois padrões diferentes de RFID in-

compatíveis: um dentro da fábrica e o

outro fora dela.
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Próximo e grande passo: etiquetagem
ao nível de itens

Até agora, os varejistas estão se afastando do audacioso experimento

realizado na Loja do Futuro da Metro em Rheinberg, Alemanha, onde as

etiquetas de RFID ao nível de item são afixadas a uma linha de 1.600

produtos, incluindo os queijos, lâminas de barbear e xampus.

Embora o experimento tenha atraído o interesse do mundo inteiro, ele

também levantou preocupações sobre a privacidade, bem como dúvidas

sobre a validade da justificativa econômica: quando a etiqueta custa mais

do que a margem de lucro sobre o item, o que fazer?

Até agora, o Wal-Mart restringiu em grande parte os planos ao nível de itens

aos medicamentos de alto valor, visando a iniciativa de prevenção de

roubos. Enquanto isso, duas lojas da Tesco, no Reino Unido, vêm testando

as etiquetas de RFID afixadas a DVDs para disparar o reabastecimento

das prateleiras dos títulos de maior giro antes que os funcionários percebam

o espaço vazio das prateleiras. Interessante, porém muito restrito. Por ora,

a etiquetagem de RFID ao nível de caixas e paletes predomina.

Assim, para os fabri-

cantes, o momento da de-

cisão se aproxima. Se

a RFID vai real

mente emer-

gir de um

papel de

e t i q u e -

tagem e

expedição

com a inten-

ção de ape-

nas satisfa-

zer os clien-

tes do varejo e

começar a real-

mente desempenhar

sua parte dentro da

fábrica de forma apropriada, a notícia de um padrão global

eliminará mais uma desculpa.

Text Box
  

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Logística, ano 27, n. 188, p. 75-79, maio 2006.




