
A era da
etiqueta inteligente

A Pack Expo International mostrará como o RFID está se expandindo. A previsão

é de que em 2016, esse mercado será de 585 bilhões de etiquetas

O futuro da impressão de embalagens é o
RFID? Tudo indica que sim. O assunto é
obrigatório para quem atua no setor. A am-
pliação da implantação do código eletrô-

nico de produto (EPC), de identificação via radiofre-
qüência (RFID) classe 1, Gen. 2, continua a impulsio-
nar a tecnologia. O sistema está despertando interesse
na etiquetagem individual em virtude da demanda por
cadeias de suprimento mais protegidas contra a falsifi-
cação de produtos, furtos e desvios. Embora sua ado-
ção não esteja transcorrendo tão rapidamente quanto
os analistas previam, nem quanto os fornecedores es-
peravam, a tecnologia está crescendo a um ritmo forte.

Segundo estatísticas da IDTechEx Ltd., 600 milhões de
etiquetas com RFID foram vendidas em 2005 para todo
tipo de uso. O estudo "RFID Industry: RFID Forecasts,
Players and Opportunities 2006-2016" (A Indústria do
RFID: Previsões, Players e Oportunidades, 2006-2016)
prevê que o número de etiquetas no sistema de radiofre-
qüência chegará a 1,3 bilhões em 2006, contemplando aí
500 milhões de unidades para caixas e paletes. Perto de
2016, o volume total de etiquetas deverá subir para 585
bilhões, e a identificação de paletes, caixas e unidades
diversas contribuirá substancialmente para esse crescimen-
to. Durante os próximos dez anos, o valor de mercado de
RFID, incluindo hardware, sistemas e serviços, aumentará
dez vezes mais, saltando de US$ 2,71 bilhões, em 2006,
para US$ 26,23 bilhões, em 2016.

A rápida expansão significa que o setor de embala-
gem precisa dominar profundamente a tecnologia da
identificação via radiofreqüência e saber como imple-
mentá-la em seus próprios negócios. A Pack Expo Inter-

national 2006, a ser realizada de 29 de outubro a 2 de
novembro, no McCormick Place, em Chicago, EUA, é a
oportunidade perfeita para quem quer ficar por dentro
do assunto. O evento vai enfocar o espectro total da tec-
nologia RFID, desde sistemas de etiquetas com circuito
integrado, hardware e sistemas para operações de eti-
quetagem por unidade de itens até etiquetagem na fonte.

Etiquetagem individual
A adoção do sistema foi completada ou está quase

por completar dentre os primeiros que estão apostando
na transição para a tecnologia Gen 2 EPC, para a etique-
tagem de caixas e paletes. As empresas que estão aderin-
do a essa nova tecnologia para atender às exigências obri-
gatórias do varejo e do Departamento de Defesa dos Es-
tados Unidos levam a vantagem de começar com o Gen
2 e a significativa base de conhecimentos referente à eti-
quetagem de caixas e paletes desenvolvida nos últimos
anos. Para maximizar os benefícios, as companhias de
produtos de consumo estão olhando bem além da obri-
gatoriedade: como as informações disponíveis da RFID
podem ser utilizadas para melhorar a eficiência de suas
operações e baixar seus custos? O resultado é que a aten-
ção está passando da aplicação isolada para operações
integradas de etiquetagem RFID, e etiquetagem na fonte,
em que a etiqueta é inserida em uma garrafa ou caixa de
papelão ondulado durante o processo de conversão para
o novo sistema.

O interesse está aumentando também na etiqueta-
gem unidade por unidade, especialmente na indústria
de vestuário e no setor farmacêutico. Vários laborató-
rios e indústrias de roupas estão despachando alguns
produtos etiquetados com RFID individualmente, inclu-
sive a Pfizer (Nova York), a Purdue Pharma L.P.
(Stamford), a Glaxo SmithKline (Filadélfia), a Mallinckrodt
Pharmaceuticals (St. Louis), a Levi Strauss and Co. (São
Francisco) e a Lemmi Fashion (Fritzler, Alemanha).

"Hoje, a etiquetagem individual com RFID é a meta
para várias empresas de produtos de consumo de gran-
de porte," diz Bill Arnold, chefe-estrategista da Omron
RFID, empresa da Omron Electronics LLC (Schaumburg,
IL; estande n° S-1236). "O modelo do retorno sobre o
investimento, amplamente perseguido, é mais visível
quando a empresa consegue utilizar os dados da RFID
para associar suas campanhas promocionais com seus
resultados de venda "em tempo real", explica Arnold.
"Trata-se de um emprego poderoso dos recursos do
RFID, que eu espero que venha acontecer anos e anos
pela frente."

"O RFID consegue resolver um dos maiores proble-

mas da indústria de roupas: quando um item está em
estoque, mas não na loja, ou em algum lugar do esta-
belecimento, impedindo que o cliente o encontre," diz
Mischa Reis, diretor de marketing de RFID, da Avery
Dennison Retail Information Services (Westlake
Village, Califórnia, estande n° E-8643).

Uma das primeiras decisões da empresa que aderir
à etiquetagem individual deverá ser a escolha da fre-
qüência. Há quem defenda tanto a UHF e a HF, e até
mesmo o emprego da baixa freqüência, de 130 kHz. A
Lemmi Fashion e diversos laboratórios-piloto do setor
farmacêutico adotaram a alta freqüência pela sua ex-
trema exatidão e grande compatibilidade com metal e
líquidos. Mas os defensores da UHF alegam que a con-
figuração por antena e outros atributos permitirá que o
seu desempenho seja satisfatório.

Uma grande vantagem da UHF é que as etiquetas
EPC para caixas e paletes usam essa freqüência, e a
infra-estrutura para apoiá-la já está em evolução com
parceiros da cadeia produtiva, particularmente no va-
rejo. Todavia, o lançamento de leitoras de duas freqüên-
cias, capazes de identificar qualquer freqüência, e os
módulos de leitura de baixo custo, que podem ser plu-
gados em dispositivos como telefones celulares, PDAs
ou terminais de ponto-de-venda, poderão reduzir as
preocupações quanto à infra-estrutura e aos investimen-
tos. Ambos os tipos de hardware já são realidade hoje,
graças à introdução das leitoras "universais" de duas
freqüências UHF/HF e os celulares preparados para a
RFID. Também já está comercialmente disponível a lei-
tora móvel de UHF SIMATIC RF610, da Siemens
Energy & Automation (Alpharetta, Geórgia; estande
n° N-5016). O cartão de plug-in agrega a função de
escaneio em RFID a dispositivos móveis, como compu-
tadores pessoais, notebooks e palmtops.

Algumas companhias projetaram inlays de RFID para
a etiquetagem individual, inclusive a Avery Dennison
RFID, divisão da Avery Dennison Retail Information
Services, e a UPM Raflatac (Tampere, Finlândia; estande
n° E-5965), que mantém instalações em Fletcher, NC, e
a Omron. O inlay Gen 2 AD-812 da Avery Dennison
RFID mede 1 polegada quadrada, ideal para embalagens
farmacêuticas. Esse chip é também sensível à orienta-
ção, ou seja, é capaz de ler em qualquer sentido. Uma
variante, o AD-811, foi projetado para o alcance de UHF
de 865-868 MHz na Europa. O chip de mesmo tama-
nho, o Rafsec G2 Mini Classe 1, Gen 2 de UHF, da UPM
Raflatac, também é onidirecional. Outros produtos Ra-
flatac abrangem um inlay circular de alta freqüência para
aplicativos do setor farmacêutico e etiquetas individuais
para livros e DVDs.
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Para aplicações por unidade, na indústria do vestuá-
rio, a Avery Dennison RFID oferece inlays um pouco
maiores, de 2,75 x 1,4-polegada, o AD-820 e o AD-821
para os Estados Unidos e a Europa, respectivamente.

A U PM Raflatac está colaborando com a Magellan
Technology Pty Limited (Sydney, Austrália) e a Balogh
U.S.A. (Brighton, Ml), oferecendo etiquetas de alta fre-
qüência integrada de 13,56 MHz e soluções de leitura
com base na tecnologia PJM (phase jitter modulation),
que transmite dados como pequeníssimas mudanças de
fase no campo da energia. A leitora de túnel trivial
eGate.RF aumenta a velocidade, na qual as etiquetas po-
dem ser lidas e escritas, e o número de etiquetas lidas
simultaneamente. Também elimina a dificuldade de ler
etiquetas armazenadas muito próximas umas das outras,
possibilitando captar informações individuais de um lote
com dezenas de produtos. A digitação de números iden-
tificadores exclusivos de 96-bits, nas etiquetas, pode ser
algo feito a velocidades acima de três mil por minuto. A
leitura pode até ser mais veloz ainda, a 15 mil códigos
por minuto. Os itens de segurança compreendem: um
chip de identificação exclusivo, emitido e bloqueado du-
rante a manufatura com RFID; modos de acesso escrito
controlados por senha; e um bloqueio (lock pointer) para
prevenir quaisquer futuras alterações ou imitações das
células de memória bloqueadas.

Etiquetas de alta freqüência
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Para o setor farmacêutico, a etique-
tagem com RFID individual é conside-
rada o elemento que viabiliza a coleta
de dados, permitindo a informação se-
riada necessária para acompanhar e ras-
trear o produto por meio da cadeia de
suprimento e criar a cadeia-de-custódia,
ou "pedigree". São registros que são, ou
em breve serão, exigidos por alguns es-
tados norte-americanos e que estão em
vias de se tornarem obrigatórios pela
U.S. Food and Drug Administration. O
fato de serem capazes de acompanhar
e rastrear o produto desde a linha de
embalagem até o consumidor não só re-
duz a chance de imitação e desvio como
também oferece potencial de significa-
tiva economia de custo, "mediante me-
lhor gestão de estoque em todos os ní-
veis da cadeia produtiva," explicou Ran-
dall W. Lutter, Ph.D., diretor-associado
de Política e Planejamento da FDA, em
março de 2006, durante uma importante palestra na
RFID World.

Vários laboratórios estão realizando corridas-piloto
com e-pedigree, inclusive a Purdue Pharma e a Cepha-
lon, Inc. (Frazer, PA). Todavia, "são necessários mais tes-
tes," disse Mike Celentano, diretor-associado de Siste-
mas da Cadeia de Suprimento da Purdue Pharma, em
março de 2006, durante uma apresentação também na
RFID World. A Purdue Pharma, por exemplo, etiqueta
as embalagens de OxyContin na linha de produção e
depois verifica a legibilidade das etiquetas e colhe da-
dos individuais em três pontos: na saída de alimentação
da unidade empacotadora de caixas, quando entram na
abóbada e quando saem do abóbada para o despacho.
Assim que a caixa é despachada, os dados de base da
companhia podem fazer um link de cada embalagem
do produto com o número da partida/lote e o destino
de entrega. Isso não apenas propicia os fundamentos de
um registro de e-pedigree, como também contribui para
identificar os recipientes defeituosos e localizá-los, em
caso de recall. Um pedigree completo, porém, depen-
de dos adequados processos de coleta e compartilha-
mento de dados em cada parada da cadeia de supri-
mento, e esses tipos de sistemas ao longo do percurso
do produto ainda não foram implementados.

A Pfizer também está se adiantando rumo à capaci-
dade de e-pedigree. Instalou um sistema de etiqueta-
gem em nível individual, na França, que aplica etique-
tas inteligentes em uma linha de embalagem de Viagra
com 13,56 MHz. Um software de gestão e inspeção de
dispositivo de rastreamento de linha de embalagem TIPS
Serial, da Systech International (Cranbury, NJ; estande
n° N-3445), integrado com uma codificadora a laser,

Codificadora/aplicadora Série
800, da Markem, opera com
capacidade de mais de 100
etiquetas inteligentes/min

imprime as etiquetas, grava os
EPCs e envia essas informações ao
codificador a laser, que digita um
código bidimensional. O sistema
TIPS também faz um link entre da-
dos de código de barras e dados
RFID, gerencia os refugos, execu-
ta funções de retrabalho e segu-
rança de qualidade, e armazena
eventos e informações em uma
base de dados segura.

A empresa também etiqueta
caixas e paletes de embalagens eti-
quetadas. Ao colher dados em
cada ponto, as informações de
palete e caixa podem ser rastrea-
das de volta ao frasco, individual-
mente. "A solução ajuda os fabri-
cantes de medicamentos a se pre-
venirem contra imitações e desvi-
os, além de garantir melhor a se-
gurança do paciente, mediante a
salvaguarda da cadeia de supri-
mento," diz Joseph Costa, diretor
de marketing da Systech.

Etiquetagem
de caixa e palete

Algumas empresas fornecem etiquetas inteligentes
para caixas e paletes. A Weber Marking Systems, Inc.
(Arlington Heights, IL; estande n° S-2360), por exem-
plo, insere inlays de fornecedores como a Avery Den-
nison, a Alien Technology Corporation (Morgan Hills,
CA), a Omron e a UPM Raflatac entre folhas de rosto
(facestock), sensíveis à pressão, e seu liner pronto para
criar etiquetas SmartTrak. Os inlays Gen 2 de leitura e
escrita são convertidos em etiquetas de 4". O compri-
mento varia de 2" a 6". A Weber também fornece codi-
ficadoras-impressoras, e impressoras-codificadoras-apli-
cadoras compatíveis com a tecnologia Gen 2.

Diversos fornecedores de chips também distribuem
hardware, como leitoras ou aplicadoras de etiquetas
inteligentes. As novas aplicadoras ALS 204 e ALS 206
da Printer Systems (Filadélfia, PA; estande n° E-8643)
e da Avery Dennison, trabalham com etiquetas de 4"
e 6", respectivamente, e são dotadas de caixa de me-
tal IP65. "Possuem tamanho e formato que facilita a
sua instalação em áreas apertadas nas linhas atuais
de embalagem," explica Dan Williams, gerente de
marketing da Printer Systems, da Avery Dennison. Para
maximizar a flexibilidade da ALS 204, de 40 m/min, e
da ALS 206, de 30 m/min, as unidades podem ser mon-
tadas em vários ângulos, inclusive invertidas. O equi-
pamento também permite configuração com várias
opções de aplicadoras e de conectividade, como
ethernet, serial, paralela e USB.

A codificadora/aplicadora Série 800, da Markem
Corporation (Keene, NH; estande n°S-2212), codifica e
aplica mais de 100 etiquetas inteligentes RFID/min, tor-
nando-a adequada para uma integração de linhas de
embalagem. A produção maior e a velocidade de mais
do que o dobro das aplicadoras RFID anteriores resul-
tam das inovações do equipamento da empresa e ocor-
rem em virtude da utilização do código de tecnologia
Gen 2, bem mais veloz. A unidade pode ser configura-
da para aplicações de sopro de alta velocidade e é sufi-
cientemente flexível para acomodar requisitos de posi-
cionamentos diversos de etiqueta. A máquina possibili-
ta também identificar e descartar inlays falhos, que são
largados à esquerda, na linha.

"A produtividade mais alta da Série 800, aliada
à capacidade de rejeitar inlays defeituosos, permi-
te ao cliente trabalhar com velocidade de linha de
embalagem e, ao mesmo tempo, descartar inlays
RFID com defeito, sem comprometer uma boa apli-
cação de etiquetas com RFID em cada caixa," diz
Steve Gryczka, diretor de Desenvolvimento de Ne-
gócios da Markem Solutions.

A plataforma de Software Markem CoLOS™ é ex-
tensível para ambientes de linha de produção e permi-
te a funcionalidade de rastrear toda a linha, valendo-
se de tecnologia RFID e AutolD. Ela realiza a aquisi-
ção de dados e gerencia o dispositivo e a conexão para
controladoras lógicas programáveis, e sistemas ERP. A
automação e a gestão da identificação do produto nas
linhas de embalagem possibilitam à CoLOS dar supor-
te a outros aplicativos, como: codificação empresarial,
gestão de recall, conformidade de marcação de pro-
duto, orientação ASN/ADVDESP e conformidade RFID.
Além disso, a Markem propicia serviços para desen-
volver, implementar e dar suporte a sistemas comple-
tos de RFID e AutolD de empresas locais ou globais.

Etiquetagem na fonte
Futuramente, as operações de etiquetagem alcan-

çarão até a etapa do convertedor, eliminando a neces-
sidade de o usuário final estabelecer uma operação
secundária para a etiquetagem, promovendo integração
na linha de embalagem. A Smurfit-Stone Container Corp.
(Chicago, IL,; estande n° S-2247) apresenta protóti-
pos de caixas de papelão ondulado etiquetadas na
origem, em que a funcionalidade RFID ocorre no
processo de conversão.

Esses protótipos ou conceitos de próxima geração cons-
tituem uma etapa futura nos planos da Smurfit-Stone para
liderar o fornecimento de embalagens preparadas para
o sistema RFID. Eles empregam a tecnologia de fitas já
estabelecida. Em resumo, a fita é ligada a um substrato
de embalagem com uma antena. Preparar a caixa para
o sistema RFID durante o processo de produção elimi-
na a necessidade de aplicar etiquetas inteligentes na li-
nha de embalagem. É algo considerado como opção
econômica, já que simplifica o componente de RFID.
Na medida em que a Smurfit-Stone escala a tecnologia
Strap-on-Box, sua implantação inicial é antecipada como
uma linha de alta capacidade. "A tecnologia é destina-
da para grandes volumes," diz o Dr. Joseph LeBlanc, vice-
presidente de pesquisa e desenvolvimento da Smurfit-Sto-
ne. "Queremos ter a certeza de oferecer aos grandes fa-
bricantes de produtos de consumo, caixas preparadas para
o sistema RFID, que são a melhor proposta de valor do
setor para suas linhas," conclui.»
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