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A professora Regiane Romano, especialista em automação comercial, explica como funciona a 
tecnologia de identificação por radiofreqüência (RFID) e suas aplicações revolucionárias no 
varejo 
 
 
Há décadas aplicada na indústria bélica, a identificação por radiofreqüência (RFID, na sigla em 
inglês) volta à cena, mas agora como gatilho para uma transformação na cadeia varejista. 
Otimização dos processos, redução de custos e aumento das vendas são alguns dos benefícios 
que levaram gigantes do varejo, como a norte-americana Wal-Mart e a alemã Metro Group, a 
estudarem a aplicação desta tecnologia. Não há dúvida de que ela veio para ficar e que a 
adoção em larga escala é uma questão de tempo. 
 
O Brasil já tem a tecnologia disponível e várias empresas estão prontas para oferecer produtos 
e serviços focados na utilização da RFID. “Mas as empresas precisam definir claramente onde 
estão, aonde querem chegar e qual será a importância da RFID nessa trajetória", alerta a 
professora Regiane Relva Romano, da Faculdade de Informática e Administração Paulista 
(FIAP), especialista em automação comercial.  
 
Regiane participou no início do ano das duas maiores feiras mundiais na área de tecnologia 
aplicada, National Retail Federation 2006 (NRF), em Nova York, Estados Unidos; e 
International Trade Fair for Information Technology, Telecommunications, Software and 
Services 2006 (CeBIT), em Hannover, Alemanha. Na entrevista a seguir, ela explica o 
funcionamento e as aplicações no varejo da RFID, que aliada à rede wi-fi e à telefonia celular, 
começa a impor um novo formato de negócio. 
 
Empreendedor – O que é e como funciona a identificação por radiofreqüência? 
 
Regiane Relva Romano – A RFID é a tecnologia que utiliza ondas eletromagnéticas (sinais de 
rádio) para transmitir dados armazenados em um microchip. Trata-se de um chip com antena, 
encapsulado em uma etiqueta. Cada chip armazena um número especial e único de produto. O 
código é lido através de antenas instaladas na loja, que são, geralmente, integradas aos 
sistemas de entrada e saída de mercadorias, mas podem ser utilizadas ao longo de toda a 
cadeia de abastecimento. 
 
Empreendedor – Onde a RFID era aplicada antes de ser pensada para o uso no varejo? 
 
Regiane – A tecnologia de identificação por radio- freqüência já existe há muitos anos e era 
aplicada principalmente na indústria bélica. No Brasil, ela já é utilizada há muito tempo em 
aplicações diversas, como por exemplo nos sensores dos sistemas "sem parar" para 
pagamento de pedágio com o veículo em movimento. Há também vários sistemas de controle 
de rebanho bovino que usam brincos equipados com chips, além de outras aplicações. 
 
Empreendedor – Quais as principais deficiências encontradas pelo setor varejista discutidas 
nos eventos internacionais e como o uso da tecnologia RFID pode melhorar esse cenário? 
 
Regiane – Um dos grandes problemas do varejo é a falta dos produtos nas gôndolas, o que 
acaba gerando muitas perdas com relação aos volumes vendidos, e a demora no checkout. 
Geralmente, os clientes gastam muito tempo para comprar. Porém, na hora de saírem da loja, 
exigem o atendimento imediato, sem filas e nem burocracia. O objetivo da tecnologia RFID é 
agilizar o checkout, controlar os estoques, organizar o processo de reabastecimento e 
aumentar o relacionamento entre as lojas e seus fornecedores. A tecnologia em si é bastante 
simples. Cada produto deverá ter um código único que o acompanhará por toda a vida. Hoje, 
um chocolate X é um código de produto que tem uma quantidade Y. Com a nova tecnologia, 
cada chocolate X terá um código único que não se repetirá. Com a RFID será possível 
encontrar facilmente os produtos que estão fora do lugar e os inventários serão realizados em 
questão de segundos. 



Empreendedor – Como a RFID ajuda na segurança dos estabelecimentos? 
 
Regiane – As etiquetas de RFID poderão ser integradas às antenas antifurto, ajudando na 
prevenção de perdas. Assim que o cliente passar no caixa, as mercadorias lidas serão liberadas 
e aquelas que não passarem continuarão com os seus tags ativos. Assim, quando o cliente 
passar pelas antenas antifurtos, elas darão um sinal visual ou sonoro. 
 
Empreendedor – A RFID já é uma ferramenta "comum" em países desenvolvidos como EUA e 
Alemanha, por exemplo? 
 
Regiane – Apesar do nível avançado dos estudos nestes países, a tecnologia de RFID para o 
varejo ainda não está tão transparente para o consumidor final. Até na própria Future Store 
(montada pela Metro Group na Alemanha) são poucas as gôndolas que possuem as antenas e 
poucos os produtos com os tags. Ainda há um grande "laboratório global", mas que se 
desenvolve rapidamente.  
 
Empreendedor – Quais são os países de ponta na área de aplicação da RFID no varejo? 
 
Regiane – Os cases mais comentados, no caso do varejo, são os da Metro Group, na 
Alemanha, e do Wal-Mart, nos Estados Unidos. Há casos também no México, como o da Levis. 
Ela começou a pesquisar a tecnologia RFID desde 2003, em um projeto piloto no México. 
Todas as operações da loja foram revistas. No caso do recebimento de produtos, os 
funcionários identificam as caixas que ingressam na loja através de um hand-held 
(computador de mão) equipado com leitor de RFID. O conteúdo dessas caixas era comparado 
com um arquivo recebido antecipadamente e incluído automaticamente no sistema. Com a 
aplicação dessa tecnologia, houve melhora na eficiência das operações de recebimento de 
mercadorias e de controle de estoque, redução dos inventários e diminuição do ciclo de 
abastecimento, além de diminuir a falta de produtos nas lojas, gerando mais vendas. Outro 
caso muito comentado é o Wal-Mart, que impôs aos seus 100 maiores fornecedores que 
aplicassem as etiquetas em seus produtos. Entre os benefícios apontados pela diretora de 
informática da gigante varejista, Linda Dilman, durante a NRF de 2005, estão a simplificação e 
melhor eficiência dos processos, transparência ao longo da cadeia, aumento da precisão dos 
dados e redução de preços.  
 
Empreendedor – Qual a viabilidade de implementação de um sistema desses em uma loja no 
Brasil? 
 
Regiane – No Brasil já há tecnologia disponível para ser aplicada tanto na logística quanto no 
item. Há várias empresas prontas para oferecer produtos e serviços com a utilização da RFID. 
O fato é que todos os processos devem ser revistos antes de se implementar a RFID, pois 
através dessa revisão a adoção da RFID ajudará a modificar ou simplificar o funcionamento da 
cadeia, justificando os investimentos através da redução de custos. Um outro ponto 
importante é entender que o compartilhamento de dados é essencial para poder contabilizar os 
ganhos significativos. Através da transparência do que efetivamente ocorre nas lojas, os 
varejistas e os fabricantes poderão entender melhor o que os consumidores realmente 
querem. 
 
Empreendedor – Já existem empresas que utilizam ou estudam essa tecnologia no país? 
 
Regiane – No final de 2002, o Grupo Pão de Açúcar criou uma equipe de estudos para avaliar a 
aplicabilidade do uso das etiquetas dentro da realidade brasileira. De setembro a dezembro de 
2004, monitoraram mil paletes (plataformas nas quais são armazenadas as caixas dos 
produtos) em conjunto com outras empresas de TI, testando conceitos e aplicações práticas 
nunca antes experimentado no Brasil. As conclusões reforçaram os resultados obtidos em 
outros países, principalmente em relação ao ganho ao longo de toda a cadeia de 
abastecimento. Nossa empresa, a Vip-Systems Informática, estuda a aplicação da tecnologia 
RFID há mais de quatro anos. 
 



Empreendedor – Há uma estimativa para a introdução disso no mercado doméstico? Há 
necessidade de adaptações em relação ao sistema visto nas feiras? 
 
Regiane – As formas de aplicação irão variar de acordo com a cultura organizacional. O fato de 
que a RFID irá conviver por muito tempo ainda com o código de barras indica que a sua 
adoção pode ser gradual, sendo que em alguns segmentos mais rapidamente e em outros um 
pouco mais lento. Serão agilizados principalmente os que tiverem produtos com maior valor 
agregado, uma vez que os custos das etiquetas ainda são consideráveis, apesar de já terem 
caído muito nos últimos 18 meses. 
 
Empreendedor – De modo geral, há deficiências neste sistema? 
 
Regiane – Um dos grandes problemas ainda é a falta de padrões globais, indispensáveis para 
grandes fornecedores que atendem tanto os mercados americanos como os europeus. O 
desenvolvimento de padrões compatíveis internacionalmente para o uso do RFID representará 
a revolução para todas as indústrias. Outras questões estão relacionadas à privacidade, 
aplicação em ambientes metais e líquidos – onde a RFID não funciona bem –, segurança 
contra vírus que interferem na leitura das etiquetas e, o mais importante, o preço. Para alguns 
produtos ainda é inviável. 
 
Empreendedor – Além da RFID, que outras novidades tecnológicas para o varejo foram 
apresentadas na CeBIT, em março? 
 
Regiane – Algumas tecnologias para o varejo foram apresentadas pela Metro Group e por 
expositores de vários segmentos, focados em auto-checkout, quiosques informativos, 
multimídia, displays eletrônicos e interativos, telefonia por IP – com imagem e som –, 
tecnologia de rede sem fio, aplicações em 3D, vários POS touch-screen, comércio eletrônico, 
picking por comando de voz, equipamentos e softwares para logística. Na verdade, as 
tecnologias não são tão novas. Estão disponíveis no mercado há pelo menos dez anos. O que a 
Metro Group fez foi colocá-las em funcionamento em uma mesma loja. Isto já é possível aqui 
no Brasil, basta que os varejistas entendam o papel real de cada uma delas e verifiquem quais 
são interessantes para os seus negócios. 
 
Empreendedor – E qual é o futuro do varejo? 
 
Regiane – É fundamental que o cliente seja o centro das atenções e que os sistemas forneçam 
informações precisas, para que as gôndolas estejam sempre repletas e os estoques sempre no 
mínimo. A combinação da RFID, da rede wi-fi e da telefonia celular estão impondo um novo 
formato de negócios. Aproveitar a mobilidade dos consumidores com a facilidade da web e 
com os recursos do celular abrirá novas oportunidades para impulsionar as vendas. É preciso 
lembrar, entretanto, que o objetivo de toda parafernália eletrônica é tornar a experiência de 
compra em algo agradável. A tecnologia deve suportar todos os processos, mas não ser o foco, 
uma vez que o objetivo do varejo é vender e não ser um show room digital. Quanto mais sutil 
for a aplicação da tecnologia, mais eficiente será.  
 
Disponível em: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 26 de maio de 
2006. 


