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O Código Eletrônico de Produto (EPC) promete revolucionar a cadeia de suprimentos em um 
futuro próximo, quando varejo e indústria poderão identificar cada mercadoria individualmente 
e o cliente passará pelo caixa sem precisar tirar os produtos do carrinho. 
 
Você já imaginou passar pelo caixa do supermercado sem precisar tirar os produtos do 
carrinho e ter o débito creditado automaticamente em sua conta? Pois esse dia está mais 
próximo do que muita gente pensa. Com a gradual adoção do Código Eletrônico de Produto – 
ou EPC, sigla em inglês para Electronic Product Code – consumidores e varejistas poderão se 
valer de uma série de benefícios na hora da compra, promoção e gerenciamento de estoques. 
Para supermercados, farmácias e outros tipos de varejo que trabalham com muitos itens, a 
nova etiquetagem vai possibilitar um controle muito maior dos processos.  
 
O EPC – também chamado de tag ou etiqueta eletônica – nada mais é do que uma etiqueta de 
papel que recebe na parte de trás um microchip dotado de uma antena microscópica. O 
tamanho do chip é menor do que uma cabeça de alfinete, o que permite que ele seja aplicado 
em outros formatos, não apenas em etiquetas. Hoje, duas garrafas de água produzidas pelo 
mesmo fabricante possuem o mesmo número de série. Com o EPC, cada produto terá um 
número serial diferente, podendo ser identificado item a item. Essa identificação, que hoje se 
dá por classe de produtos, também vai mudar. Com a nova tecnologia, além das informações 
que já constam no código de barras, como a identificação do fabricante e da classe do produto, 
os itens serão identificados por unidade, facilitando o controle de validade e estoque. 
 
Os efeitos na automação da cadeia de suprimentos serão sensíveis. Por meio do EPC poderão 
ser realizados processos como o controle de ativos retornáveis, a identificação de locais de 
armazenagem e outros padrões de procedimento que estarão em códigos que podem ser 
colocados na etiqueta. O que ultrapassará em muito a função padrão do código de barras 
usado atualmente.  
 
Em sua maioria, os produtores da nova tecnologia ainda estão no exterior, mas no Brasil 
existem potenciais fabricantes e a implementação de projetos pilotos já está em andamento. 
Algumas empresas brasileiras já estão no processo de captação de tecnologia para produzir o 
código, mas o mercado ainda necessita de um pleno desenvolvimento do negócio para conferir 
viabilidade econômica ao processo. Por enquanto, o uso do EPC como ferramenta gerencial 
ainda é restrito a algumas empresas de ponta, no controle de caixas e pallets expedidos pelo 
fabricante ao varejista. 
 
Automação total 
 
Para Wilson Cruz, assessor de soluções de negócios da GS1 Brasil, a Associação Brasileira de 
Automação, a tecnologia deve cruzar os limites da logística e chegar até o consumidor dentro 
de seis a oito anos, quando o check-out totalmente automatizado poderá sair da esfera do 
sonho dos consumidores. Na medida em que a tecnologia for se massificando, e os custos 
forem baixando, cada vez mais varejistas passarão a aderir a solução. Nos Estados Unidos, o 
EPC vem sendo adotado em alguns projetos pilotos, sendo o Wal-Mart a grande rede varejista 
impulsionadora da nova tecnologia.  
 
No segmento de saúde, a etiqueta servirá para identificar de medicamentos, tanto para 
garantia de autenticidade quanto da validade, além de outros processos de controle. 
Segmentos como a indústria química e automotiva, entre outras, também passarão a adotar a 
ferramenta. Mesmo assim, Cruz acrescenta que a tecnologia do código de barras deverá será 
mantida por alguns anos, até porque nem todos possuirão um leitor para garantir a leitura 
específica do microchip. 
 
 
 



Para a adoção sistemática dessa nova tecnologia, o executivo da GS1 acredita que será 
preciso, antes de mais nada, que as empresas revisem seus processos internos, como a Troca 
Eletrônica de Dados (EDI), e mesmo a utilização de todo o potencial do código de barras, que 
envolve a identificação da caixa, do item e do pallet, com uma série de padrões de lote, 
validade e rastreabilidade. "Ainda temos que dar alguns passos antes de saltar direto para 
uma tecnologia dessas.  
 
Primeiro é preciso conhecer a fundo o código de barras e o que ele pode trazer de benefício 
nos processos da empresa, e só então partir para um piloto", diz Cruz. Ele acredita que os 
primeiros passos podem ser dados em áreas como expedição de mercadorias, recebimento ou 
manufatura. Nessa implementação, no entanto, é preciso ficar atento para a mudança de 
softwares, incluindo aí o processo de recebimento de produtos com números serializados.  
 
A tecnologia que está por trás da "mágica" da identificação instantânea oferecida pela EPC é a 
identificação por radiofreqüência (RFID), que recebe e envia dados a partir de ondas 
eletromagnéticas (sinais de rádio) a uma interface baseada em um software. A RFID foi criada 
durante a Segunda Guerra Mundial, com o propósito de diferenciar aeronaves amigas de 
inimigas. Depois evoluiu e foi aplicada em rastreamento de animais, pedágios e pagamentos 
eletrônicos em postos de combustíveis. Agora no varejo, as chamadas “etiquetas inteligentes” 
ou transponders podem tanto emitir informação ou serem lidas a partir de um leitor, como 
acontecerá com os itens de supermercado. 
 
Desafios tecnológicos 
 
De acordo com Javed Sikander, da Microsoft Corporation, as empresas que estão a caminho de 
adotar a tecnologia RFID têm de vencer três desafios fundamentais. O primeiro será configurar 
toda a rede de hardware para a leitura das etiquetas. O segundo passo será implementar a 
infra-estrutura de software, ou seja, coletar e gerenciar os dados de leitores RFID e integrá-los 
em sistemas com suporte para serem compartilhados com parceiros comerciais. E o terceiro 
será fornecer suporte aos processos mais "finos", agregar mais dados de produtos em tempo 
real, automatizar a execução da cadeia de fornecimento e desenvolver novos processos 
comerciais, visando obter o melhor proveito da ferramenta. 
 
Quando a tecnologia estiver emparelhada com os processos gerenciais do varejo, o EPC poderá 
se valer de toda a infra-estrutura que oferece a internet, para maximizar a conectividade entre 
as empresas. A mudança no conceito não ficará restrita à identificação, mas também ao 
tráfego de informações. O varejista poderá identificar quando os produtos saíram do 
fornecedor, chegaram na central de distribuição ou nas prateleiras, em tempo real. Da mesma 
forma, os fabricantes poderão coordenar todo o processo, com uma visibilidade total das 
atividades em andamento em toda a cadeia.  
 
Além de reduzir o tempo de espera nos check-outs, a nova tecnologia promete revolucionar o 
merchandising, com a possiblidade de rastreamento e adoção de novas técnicas de venda. 
Uma das maiores limitações para o uso efetivo do EPC ainda é o preço. Cada etiqueta custa 
hoje cerca de R$ 1,00, o que dificulta o uso em produtos que não sejam de alto valor 
agregado. A solução temporária é a adoção das etiquetas em pallets, caixas e nos processos 
que envolvam a cadeia de distribuição.  
 
Quando as variáveis estiverem alinhadas, os ganhos podem chegar até 10% na boca de caixa, 
devido à agilidade do processo. Ele permite a leitura de até mil itens por hora, 5% em 
processos de logística e 4% nos processos de reposição de mercadorias nas gôndolas. A 
gestão de itens gerais também deve alcançar um ganho de até 10% com o uso das etiquetas 
com RFID. 
 
Implantação planejada 
 
A GS1, entidade multissetorial e sem fins lucrativos, já constituiu um grupo de trabalho 
destinado à estabelecer alguns parâmetros para a implantação do sistema no país. Os grupos 
estão divididos em cinco pontos.  



O EPC Alto Valor Agregado objetiva visualizar melhor a tecnologia e sua adoção pelas 
empresas varejistas nacionais, entre produtos de alto valor agregado e sua interação com 
iniciativas globais. Na área de Distribuição e Varejo, o grupo de trabalho acompanha as 
tendências globais que estão sendo implementadas na área, em especial no mercado norte-
americano. 
 
Outro segmento importante, que vem sendo estudado pelos grupos da GS1, são os provedores 
de solução, com o objetivo de criar uma oferta de produtos e serviços – como leitores ou 
novos softwares – que se adequem às especificações do EPC. Também são estudados novos 
formatos e soluções para a área de exportação. Eles visam atender as exigências de clientes 
internacionais e novos formatos de etiquetas, que devem ser adotadas, em breve, nos 
mercados internacionais. O Brasil é um dos países que apostam alto na adoção da nova 
tecnologia. Na América Latina, lidera os grupos de estudo associados a EPCglobal, via GS1. 
Empresas como Grupo Pão de Açúcar, Seal Technologies, RR Etiquetas, Torres Etiquetas, 
Acura Technologies, entre outras, já desenvolvem pilotos para a adoção do EPC nos próximos 
anos em seus processos internos e externos. 
 
Para aqueles que ainda mantêm uma certa desconfiança em relação às conseqüências que a 
nova tecnologia pode trazer à saúde humana, Wilson Cruz alerta que não existem riscos 
envolvendo rádiofreqüência em níveis baixos. "O tag utilizado pelo EPC é o passivo, ou seja, 
não tem energia própria. Ele envia o código quando recebe a energia de uma antena, que deve 
estar a 1 ou 2 metros de distância. Só aí a etiqueta será lida. Passando desse portal, ela não 
estará se comunicando com mais nada, sem emitir nenhum sinal de rádio. Da mesma forma, o 
produto também não emitirá nenhum sinal na casa do consumidor ou onde estiver 
acondicionado", enfatiza o executivo. Em outras palavras, a etiqueta "queima" a informação 
assim que passa pelo leitor. Além disso, a potência utilizada pelo leitor é baixíssima – no Brasil 
foi regulamentada em 4 watts – o que não representa risco para a saúde humana. 
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