
A SUBSTITUIÇÃO do popular código de barras,
hoje presente nas embalagens e rótulos de
produtos, é só uma questão de tempo. Seu sucessor
deve ser uma etiqueta inteligente, equipada com
um microchip, capaz de armazenar até seis vezes
mais informações.

Chamada de RFID, abreviação em inglês para
identificação via radiofreqüência, a etiqueta
inteligente pode informar a data de validade, o
número de série, o lote do produto e todos os
processos de produção. Só para se ter uma idéia,
será possível até monitorar epidemias, como o mal
da vaca louca ou a gripe do frango. Mercadorias
vindas de local sob risco de contaminação, por
exemplo, podem ser facilmente identificadas e
isoladas. "A etiqueta inteligente pode informar
quanto tempo um produto fica no centro de
distribuição, quanto tempo fica na prateleira ou

quantas vezes há
necessidade de
repô-lo", afirma
Cláudio Czapski,
superintendente da
ECR Brasil, associação
que busca estabelecer
parâmetros para a
indústria e o comércio.

A nova etiqueta já
pode ser vista em
alguns carros que
aderiram ao sistema

conhecido como "Sem parar" de pedágio e também
em fazendas, que a utilizam para a identificação do
gado. No varejo, uma das pioneiras é a rede
Wal-Mart, que passou a exigir que seus maiores
fornecedores etiquetassem os paletes (plataformas
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de mercadorias) com RFID, para controle de
estoque. No Brasil, grandes empresas começam a
fazer projetos pilotos para a utilização da etiqueta
inteligente. O movimento acelerado tem uma
motivação básica para fornecedores e lojistas:
inventário. Um estudo realizado pela Emory
University de Atlanta, nos Estados Unidos, diz
que, na média, varejistas americanos perdem 5%
de suas vendas por falta de produto. No Brasil, o
índice de perda fica em torno de 7%. "A tecnologia
RFID permite a redução de erros, já que se sabe de
antemão tudo o que deve ser recebido ou expedido",
afirma Márcio Guimarães, coordenador da Plaut
Brasil, especializada em tecnologia de gestão.

RAPIDEZ
O consumidor poderá notar a diferença também no
atendimento. No supermercado, por exemplo, com a
utilização da tecnologia, ele não deve esperar na fila
do caixa para que o leitor de código de barras leia
cada um dos produtos, gastando preciosos minutos
para computar cada uma das compras. De acordo
com Czapski, da ECR, com a etiqueta especial, o
consumidor já saberia quanto iria gastar ao colocar
cada produto em seu carrinho, que traz um leitor
especial. Ao chegar no caixa, toda a compra é
computada instantaneamente e pode até ser debitada
automaticamente da conta corrente do consumidor.

A tecnologia de identificação por radiofreqüência
não é uma novidade. Existe desde 1930, quando era

usada para identificação de aviões militares. Mas
somente em 1997 as redes de varejo passaram a
prestar realmente atenção nela. "O fato ê que a
tecnologia está em processo de amadurecimento",
diz Cristiano Felicíssimo Soares, diretor de novos
negócios da Atech Tecnologias Críticas, empresa
que desenvolve soluções para logística. Soares
afirma que hoje em dia, em cada etapa da cadeia
produtiva, é preciso adotar um sistema de RFID
diferente. "Se usarmos um leitor com alcance de
quatro metros, em alguns casos, ele não
conseguirá ler todas as mercadorias da caçamba
de caminhão que chega com um lote de entregas.
Mas um leitor com oito metros de alcance lerá
todos os itens do caminhão e também o das
gôndolas e dos carrinhos", explica.

Mas que ninguém espere etiquetas inteligentes
em todos os produtos para logo. "Em função da
fase de aperfeiçoamento, elas custam caro", afirma
Soares. De acordo com o superintendente da ECR
Brasil, a etiqueta custa 50 centavos de dólar cada
unidade e a implantação de um sistema piloto
pode custar a partir de 160.000 reais, dependendo
da sua extensão. Para Czapski, a massificação desta
nova tecnologia deve ocorrer nos próximos cinco
anos. "O código de barras e a RFID ainda devem
conviver por, no mínimo, uns dez anos em
harmonia." VIVIANE MAIA
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