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Sabe aquelas listinhas pretas, paralelas, que aparecem nas embalagens dos produtos, também co-
nhecidas como código de barras? Pois é. Já estão se tornando obsoletas, segundo especialistas em
tecnologias para identificação de produtos. Apesar de ainda gozarem de certo status de modernidade,

conferido especialmente quando são vistas em uso pelos caixas de supermercados, um sistema mais efi-
ciente e versátil está pronto para substituir a leitura de barras, com ganhos surpreendentes nos processos
corporativos. É o RFID (Radio Frequency Identification) ou identificação por radiofreqüência.

Concebido há algumas décadas, o novo
método vem evoluindo rapidamente nos
últimos anos com os avanços da tecno-
logia digital, atingindo escala suficiente
para reduzir seus custos de implantação.
Com isso, abriu uma nova frente de
batalha pela eficiência operacional em
mercados altamente competitivos. De
acordo com lan Robertson, diretor de
desenvolvimento da EPCglobal, entidade
internacional responsável pelos padrões
de RFID, em dez anos a identificação
por radiofreqüência estará em piena
utilização, determinando o fim da atual
hegemonia dos códigos de barras. Essa
nova tecnologia já em uso como alter-
nativa de segurança para o transporte
de cargas em contêineres e no controle
de linhas de montagem ou de cargas e
bagagens, entre outras aplicações.

O modo de funcionamento do RFID
revela a amplitude de suas possibilidades.
O sistema é composto basicamente por
dois elementos: sensores que emitem
ondas de alta freqüência - comparáveis
às dos aparelhos de telefonia celular
- e etiquetas flexíveis que contém um
microchip e uma minúscula antena
- tudo isso com uma espessura um
pouco maior do que a de um selo de
carta. O princípio se assemelha ao do
código de barras, que também utiliza
uma espécie de etiqueta, toda listrada,
e de leitores (neste caso, óticos). A dife-
rença principal é que o leitor de RFID
consegue fazer o reconhecimento da
etiqueta mesmo no meio de uma pilha
de caixas cheias de produtos. Essa ca-
racterística representa um dos maiores
avanços desse método, especialmente na

AGILIDADE E GANHO DE PRODUTIVIDADE NO CONTROLE DE
ESTOQUE E NA IDENTIFICAÇÃO DE MERCADORIAS COM O RFID

movimentação de grandes quantidades
de produtos.

Imagine, por exemplo, um funcionário
de uma fábrica, responsável pela saída
de milhares de caixas para os caminhões
que levarão a mercadoria aos pontos-de-
venda. Praticamente 100% dos volumes
são identificados atualmente com códigos
de barras, o que exige que esse funcioná-
rio manipule cada um deles para fazer a
leitura ótica. Esse método já trouxe gran-
des avanços, porque também permite a
integração com sistemas informatizados
e, por isso, melhor controle de estoques,
por exemplo. Porém, o RFID vai além,
permitindo a identificação e o despacho
de todas as caixas de produtos pela sim-
ples passagem próxima aos sensores, o
que reduz o tempo do processo de alguns
minutos (no caso do código de barras)
para uma fração de segundo..

A previsão é que, quando o sistema
estiver em plena utilização, seus benefí-
cios serão observados pelo cliente final
também nos caixas de supermercados,
graças a uma redução brutal do tempo
de check-out. Como a leitura das merca-
dorias será realizada sem ter de tirá-las
do carrinho, o preço total aparecerá na
tela do caixa em poucos segundos, espe-
cificando cada produto adquirido e seu
custo unitário.

"O grande benefício do RFID é a
forma de capturar informações de ma-
neira independente. Assim, qualquer
modificação de status aparece imedia-
tamente no sistema da empresa, facili-
tando a gestão dos processos", conclui
Ricardo Blancas, gerente do programa
de RFID da subsidiária brasileira da
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NEC. Embora pareça ainda distante dos
dias de hoje, a nova tecnologia está em
plena utilização no Brasil em algumas
chaves de carros, cuja autenticidade é
verificada pelo automóvel na hora de
dar a partida, e nos postos de pedágio
que não exigem a parada do veículo para
fazer a cobrança.

Afinal, por que uma
tecnologia tão promissora
ainda não substituiu de
vez um sistema como
o código de barras? A
resposta pode parecer
simplista, mas é a velha
relação entre custo e
benefício.' Ou seja, en-
quanto a identificação
por código de barras exige
apenas a impressão de
uma série de listras na
embalagem dos produtos
ou em etiquetas de papel, o RFID requer
um circuito eletrônico, que integra
a inteligência do chip a uma antena
de comunicação, e, por isso, tem um
custo mais alto. As autoridades nessa
tecnologia afirmam, no entanto, que
a nova geração de etiquetas de RFID
tem preço em tomo de 10 centavos de
dólar por unidade, o que amplia seu
poder de adoção por uma maior gama
de processos e produtos.

Apesar dos custos, há empresas con-
tabilizando benefícios compensadores.
Um estudo realizado em junho com
companhias de diversos setores pelo
AberdeenGroup (ver quadro) mostra
que 69% das companhias adotaram o
RFID por exigência de clientes. Em 66%

dos casos, essas empresas
pretendem ampliar o con-
trole sobre a circulação de
materiais e produtos em
linhas de produção. Em
64%, alegam razões de
segurança, em busca de
uma maior capacidade de
rastrear seus produtos. E
62% utilizam a tecnologia
para controle de seu pa-
trimônio, quando equipa-
mentos são utilizados por
equipes remotas e, assim,
evitam a perda desses bens.

No geral, 58% afirmam que a identifi-
cação por radiofreqüência favorece o
controle dos negócios.

Segurança em vista
As preocupações com o transporte

de cargas entre países, especialmente
devido ao avanço do terrorismo e à
necessidade de coibir o contrabando
e o tráfico internacional de drogas,
têm estimulado o desenvolvimento

de novas soluções de segurança para
as operações de logística. A tecnologia
de RFID foi escolhida pela companhia
Sara Lee, que exporta café do porto
de Santos para Nova Jersey, nos Es-
tados Unidos. "Com a ajuda do RFID,
é possível comunicar rapidamente
se houve alguma violação na carga
ou no contêiner, inclusive durante o
transporte até Nova Jersey", afirma
Carlos Meleiro, diretor de práticas de
consultoria da Unisys Brasil, desenvol-
vedora da solução. O projeto da Sara
Lee integra um programa dos Estados
Unidos pela garantia de integridade
do conteúdo dos mais de 7 milhões de
contêineres que chegam todos os anos
ao país, segundo a TSA (Transportation
and Security Authority).

Empresas aéreas também estão
descobrindo o potencial do RFID como
facilitador de suas operações. Um caso
recente é o da Air France KLM, que
passou a fazer testes de manejo de
bagagens nos vôos que ligam Paris a
Amsterdã. Na visão de Ian Robertson,
da EPCglobal, o ramo aeronáutico é
um dos que mais se beneficiará com a
tecnologia a partir de já. "As empresas
do setor têm no movimento de baga-
gens um de seus maiores desafios,
devido à complexidade das opera-
ções e aos possíveis extravies. O que
o RFID poderá oferecer de agilidade
e economia de tempo representará
um retorno quase que imediato dos
investimentos necessários", diz,

HP Brasil na ponta
Além do transporte e do controle

de cargas e bagagens, as aplicações do
novo método também passam pelas
esteiras das linhas de montagem. Espe-
cializada em tecnologias de informação
e comunicação, a linha de fabricação
de impressoras da HP, em Sorocaba
(SP), é a cadeia de suprimentos mais
integrada da corporação em todo o



mundo graças ao RFID.
Como pioneira na utili-
zação da identificação por
radiofreqüência em suas
próprias instalações, a HP
Brasil está compartilhando
seus conhecimentos e
experiências pelo mundo
afora. "Já conseguimos
17% de melhoria em nossos processos,
incluindo o controle de inventário,
rapidez nas transações e maior auto-

mação dos processos",
atesta Kami Saidi, diretor
de operações da HP para
o Mercosul.

Para quem está inte-
ressado em saber se é a
hora de adotar o RFID
em sua empresa, aí vai
uma recomendação de

Carlos Meleiro, da área de consultoria
da Unisys. Primeiro, deve-se identificar
as áreas que teriam benefícios com o

Adeus, privacidade!?
As possibilidades do RFID
também têm despertado
preocupação, especialmente
quanto à privacidade. Há
quem suspeite que empresas
podem bisbilhotar o que seus
clientes fazem para obter algum
proveito comercial. Imagine, por
exemplo, uma inofensiva calça
jeans que conta para o fabricante
tudo o que o comprador
costuma fazer quando sai de
casa. Parece interessante, se essa
calça não for a sua, mas, talvez,
a de um terrorista ou de um
bandido do PCC.
Esse risco não está tão distante e
é um outro campo de batalha que

já foi aberto pela tecnologia de
identificação por radiofreqüência.
Nos Estados Unidos, o site
www.spaychip.com denuncia
as empresas e os respectivos
produtos que utilizam o RFID. As
criadoras do serviço, Katherine
Albrecht e Liz Mdntyre, são
ativistas de um movimento pela
garantia da privacidade dos
consumidores.
Na cidade de São Paulo, a
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET) vai implantar chips
nos automóveis como forma de
monitorar o trânsito e autuar os
infratores das leis de trânsito. O
sistema de bilhete único, utilizado

sistema, tendo como base as categorias
de projetos possíveis, ou seja, cadeia de
suprimentos, rastreamento de ativos
e segurança - neste caso, refere-se
às situações de risco para o negócio
que podem ser evitadas se a empresa,
por exemplo, localizar com facilidade
um lote de produtos danificados ou
adulterados. Depois disso, seguem
mais quatro etapas: fazer o estudo de
viabilidade, definir o plano de ação,
executar e adaptar. •

nos ônibus da cidade, também
utiliza o RFID. Os Estados Unidos
pretendem adotar a tecnologia
nos passaportes como medida
para aumentar a segurança
nos aeroportos. E o caso mais
extremo: o professor britânico
Kevin Warwick, da Universidade
de Reading, implantou um chip
desses em seu próprio braço
esquerdo para fazer experimentos
acadêmicos.
Como já ocorreu com outros
descobrimentos científicos de
impacto, é preciso estabelecer
limites éticos para a utilização
das novas tecnologias. Inclusive
a do RFID. (E.P.)
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