
Leitura rápida
E PRECISA
O Código Eletrônico de Produto, que utiliza a
tecnologia de identiticação por radiofreqüência
(RFID), vem revolucionar a logística do varejo.

Por Esteia Silva

QUANDO o FORNECEDOR ENVIA AS MERCADORIAS PARA UMA LOJA, os FUNCIONÁ-

RIOS PRECISAM ABRIR AS EMBALAGENS E FAZER A LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS

DE CADA PRODUTO PARA CONFERIR A MERCADORIA. SE ESTE PROCESSO HOJE LEVA

ALGUNS MINUTOS, COM A IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO ELETRÔNICO DE PRODUTO

(EPC) COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQÜÊNCIA (RFID) SERÁ
POSSÍVEL CONCLUIR A LEITURA EM SEGUNDOS, JÁ QUE A TECNOLOGIA PODE FAZER A

VARREDURA DE TODOS OS PRODUTOS DA CAIXA DE EMBARQUE, SEM A NECESSIDADE

DE APROXIMAÇÃO DO APARELHO DE LEITURA.

"A identificação por radiofreqüência
irá fundamentar todas as mudanças no
processo do varejo do futuro, tornando
a experiência de compra mais agradável.
Além disso, com a tecnologia será possível
otimizar o processo de colaboração com
os parceiros ao longo de toda a cadeia
de suprimentos", explica Regiane Relva
Romano, diretora-técnica da Vip-Systems
e professora universitária.

Embora a tecnologia, que surgiu há
quatro anos nos Estados Unidos, ainda
esteja em processo de padronização, e sua
perspectiva de adoção em grande escala
ainda não tenha um prazo determinado,
já existem algumas experiências-piloto no
Brasil. Segundo a GS1 Brasil, o País é o
mais bem colocado no desenvolvimento
de aplicações para RFID na América
Latina e está posicionado como o 13° do
mundo.

O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo,
faz parte de um grupo de oito empresas

que já testaram o RFID. O maior vare-
jista do Brasil é o único representante do
segmento de auto-serviço que integra sua
logística, por meio de RFID, com grandes
fornecedores como Procter & Gamble e
Gilette, a CHEP, provedora de "pooling"
de paletes e contentores e a consultoria
Accenture, entre outros parceiros.

A experiência foi realizada durante
seis meses, envolveu cerca de mil paletes
e ficou restrita à cadeia que compreende
o caminho do produto saindo da indústria
até chegar ao centro de distribuição do
varejista, não contemplando o ponto-de-
venda. "Como as aplicações iniciais estão
mais no campo da logística, a indústria
precisa implementar o EPC antes do
varejo a fim de integrar a cadeia", diz o
gerente de soluções de negócios do GS1,
Roberto Matsubayashi.

Para ele, a RFID é como o celular: traz
mobilidade. De quebra, aumenta o cam-
po de leitura e diminui a necessidade de

RFID - RADIO
FREQUENCY
IDENTIFICATION
É a tecnologia de identificação
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 (mais conhecido
como EPC - Electronic Product
Code). O código é lido por meio de
antenas instaladas na loja, que são,
geralmente, integradas aos sistemas
de entrada e saída de mercadorias,
mas pode ser utilizado em várias
aplicações ao longo de toda a cadeia
de abastecimento.

O EPC foi desenvolvido pelo
Auto-ID Center a partir de um
projeto de pesquisa acadêmica do
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Ainda estão sendo estudados
os padrões internacionais.

A EPCglobal é uma entidade mundial,
sem fins lucrativos, que está definindo
normas que possibilitarão a utilização
das etiquetas nos mesmos padrões de
leitura tanto por fornecedores como
pelos varejistas. Esta padronização
está sendo desenvolvida em ritmo
acelerado, juntamente com a EAN
International e o Uniform Code
Council (UCC), com o objetivo de
definir os padrões mundiais para a
identificação automática e precisa de
todos os itens, de qualquer empresa,
independentemente do setor e do local
do mundo.

manuseio, garantindo mais flexibilidade
à operação. Com esta leitura mais rápida,
a visão geral do que está sendo comercia-
lizado é o grande diferencial, permitindo
tomadas de decisões mais rápidas

No caso da experiência do Grupo Pão
de Açúcar, em seu Centro de Distribui-
ção, foi criado um aplicativo que recebe
todos os dados processados pela leitura
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Regiane, da Vip Systems: experiência de compra mais agradável.

da etiqueta e os distribui
de maneira simultânea
aos bancos de dados das
empresas envolvidas. O
objetivo foi compartilhar
com os parceiros as infor-
mações das operações
que envolvem o contro-
le na entrega e transporte
de paletes, estudados com
e sem mercadorias.

A análise do trajeto fei-
to entre as instalações das
empresas ao longo da Via
Anhangüera, durante dois
meses num percurso total
de 55 km, trouxe resulta-
dos. O rastreamento da carga transportada
tornou mais ágeis e efetivos os processos
operacionais dos depósitos e possibilitou a
comunicação simplificada e segura entre os
computadores das empresas.

A proposta do EPC é fazer com que
as operações de varejo e a experiência
de compra dos consumidores tornem-se

mais eficientes e ágeis.
Os benefícios irão desde
o controle de estoque,
que registrará automa-
ticamente quando e o
que os consumidores
selecionaram nas gôn-
dolas, com a solicitação
de reposição automática
dos itens, até a expedi-
ção e o recebimento das
mercadorias, reduzindo
custos operacionais.

Com isso, permitirá
a prevenção de perdas
e o gerenciamento efi-
ciente da validade dos

produtos perecíveis, revolucionará o
merchandising e reduzirá o tempo de
espera nos check-outs. Mas uma das
limitações ainda está no preço, pois ca-
da etiqueta custa por volta de R$ 1,00,
sendo viável no momento apenas para
produtos de alto valor agregado ou para
paletes de mercadorias.

Quem faz a ressalva é a Plastrom
Sensormatic, que oferece a solução
completa, como hardware, software,
serviços de integração com os demais
sistemas da loja e até a consultoria para
avaliação da viabilidade econômica. "O
maior valor hoje é para a cadeia de dis-
tribuição, pois na área de vendas (parte
interna) do supermercado ainda não é
acessível", alerta Joyce Rovaris, gerente
de engenharia da empresa. Porém, se a
indústria estiver integrada com o varejo,
as etiquetas não precisam ser coloca-
das individualmente e sim em caixas
de embarque de produtos, facilitando
a ordem de chegada das mercadorias
que chegam às gôndolas pela precisão
da reposição.

Com a capacidade de leitura de 1.000
itens por hora, Joyce lembra que é possí-
vel um ganho de até 10% em conciliação
de faturas; de l % a 5 %, em logística, e de
4% na ocorrência de falta de mercadorias
(vendas) por atraso na reposição de pro-
dutos às gôndolas. A executiva ainda cita
um estudo do Gartner, que prevê redução
de até 10% em gestão de itens com o uso
de RFID.

Para Cácio Machado, gerente de mar-
keting da RR Etiquetas, as tecnologias do
código de barras e da RFID deverão coe-
xistir ainda por um longo tempo, embora
se estime que, no futuro, a RFID venha a
substituir muitas das atuais aplicações de
código de barras. A adoção da tecnologia
RFID deverá representar uma revolução
semelhante à ocorrida no varejo com o
advento do código de barras. A RFID
deverá ter papel de destaque na difusão
e adaptação desses novos padrões junto
à indústria, incentivando a realização de
projetos-piloto com a tecnologia e estimu-
lando a adoção e a aplicação dessa nova
arquitetura de identificação e transferên-
cia de dados que utiliza a radiofreqüência
e a internet.
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Matsubayashi, da GS1: mobilidade.
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