
O RSS - sigla em
inglês para Simbología
de Espaço Reduzido -
é o novo código de
barras para codificar
produtos em
embalagens cada vez
menores.

Por José Carlos Videira

UM CÓDIGO DE BARRAS PEQUENO O

SUFICIENTE PARA SER APLICADO NUMA

PEQUENA AMPOLA DE INJEÇÃO OU EM

PRODUTOS TÃO FINOS QUANTO UM LÁPIS

DE SOBRANCELHAS. E QUE AINDA TENHA

A CAPACIDADE DE ARMAZENAR INFOR-

MAÇÕES GERAIS DO PRODUTO, DO LOTE

DE FABRICAÇÃO, DO NÚMERO DE SÉRIE,

A SUA DATA DE VALIDADE, NO CASO DE

PERECÍVEIS, ENTRE OUTROS DADOS, QUE

AJUDEM A GERENCIAR QUALIDADE E PER-

MITAM RASTREABILIDADE.

Essa é a proposta do RSS, Reduced
Space Symbology, ou Simbologia de
Espaço Reduzido, novo código de 14
dígitos da GS1, organização internacio-
nal responsável pelo estabelecimento

de padrões de códigos de barras. O im-
portante é que o RSS não substituirá os
demais códigos do padrão GS1 de 13 dí-
gitos aplicados atualmente no mercado.
"Ele vai conviver com os demais, mas
será um avanço em termos de tecnolo-
gia para o varejo", ressalta o gerente
de Soluções de Negócios da GS1 Brasil,
Roberto Matsubayashi.

Fruto de estudos envolvendo indús-
trias de bens de consumo, farmacêuticas,
varejistas e membros da GS1 do mundo
todo, sua adoção será voluntária e de-
penderá do interesse e da necessidade
da indústria. A expectativa da GS1 é que

todos os sistemas leitores de códigos de
barra do mundo todo tenham capacida-
de de ler o RSS até 2010 "Hoje, estudos
indicam que cerca de 60% dos scanners
existentes já conseguem ler o novo có-
digo", enfatiza Matsubayashi.

Segundo ele, o varejista terá de ficar
atento se os scanners que utiliza são ap-
tos a captar 14 dígitos, principalmente
nas substituições por reformas ou na
inauguração de novas lojas. Outra pro-
vidência é a atualização, se for o caso,
dos softwares dos equipamentos de PDV
para comportar o código de 14 dígitos.

Nos Estados Unidos, Matsubayashi
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conta que algumas redes de supermerca-
dos já testam o RSS em produtos vendi-
dos a granel, como frutas, por exemplo. O
gerente da GS1 diz que com o código, é
possível diferenciar desde as muitas varie-
dades do item, sua origem e qualidade, ga-
rantindo um controle bem mais eficiente.

O RSS ocupa metade do espaço do
código atual, explica Matsubayashi. "Ho-
je, um grande problema dos fabricantes
de produtos vendidos em supermercados
é colocar o maior número de informa-
ções numa embalagem", ressalta o ge-
rente da GS1.

Segundo ele, muitas vezes, o código
de barras concorre com as informações
do marketing do produto e com as infor-
mações legais. Ele ainda acrescenta que
as empresas já são obrigadas a reduzir
o código, o que muitas vezes diminui
a velocidade de leitura nos check-outs.
Além disso, o operador precisa ficar mo-
vimentando o item na frente do scanner
até conseguir a sua identificação.

Para o vice-coordenador do GV-cev
(Centro de Excelência em Varejo da FGV-
EAESP) e professor de marketing, Silvio
Abrahão Laban Neto, a grande vantagem
do RSS é que ele resolve problemas de
produtos com espaço diminuto para apli-
cação de código de barras e que traz uma
quantidade bem maior de informações.

"O varejista deve sempre estar aten-
to em conhecer e buscar formas mais

Perspectiva de adoção pelo varejo

A GS1 Brasil, que é responsável pela disseminação no País dos padrões
mundialmente adotados, orientará as empresas interessadas na adoção
do RSS. Estão previstos seminários, cursos e a publicação de guias,

entre outras ações.
No momento, não há estabelecimentos varejistas no Brasil utilizando o novo

código, e não existe regra para que o varejo saia correndo atrás disso, como
lembra Sílvio Laban. Mas quando isso, ocorrer o supermercadista poderá
rastrear, por exemplo, as datas de validade de produtos perecíveis, diminuindo
os riscos do controle apenas visual feito por repositores nas gôndolas.

Matsubayashi, da GS1: avanço.

eficientes de operar e de satisfazer os
seus clientes", ressalta o coordenador.
Segundo ele, porém, a questão a ser co-
locada é o quanto o varejo usa das in-
formações que já tem hoje e como esses
dados estão sendo de fato aplicados para
a melhoria da gestão do negócio.

Para Laban, geralmente o varejista
não tira todo o proveito das tecnologias
existentes: "É importante ele saber o
que está por vir, mas precisa saber se já
utiliza bem os recursos existentes1', diz
o vice-coordenador do GV-cev.

O código RSS deverá ser implantado
gradativamente pela indústria e pelo va-
rejo de alimentos nos próximos três anos.
Até lá, haverá tempo para avaliações da
necessidade de cada estabelecimento,
adaptações de softwares e gerenciamen-
to de frente e retaguarda para processar
e decodificar as informações capturadas
pelos scanners. Porém, o novo código já
presta serviços na área de saúde, onde
começa a ser utilizado.

A Hypofarma Indústria Farmacêuti-
ca, de Ribeirão das Neves, região Metro-
politana de Belo Horizonte-MG, utiliza
o código de barras RSS em ampolas de
medicamentos desde janeiro deste ano.
A indústria de fármacos injetáveis de
uso hospitalar codifica hoje com o RSS
90 mil ampolas, volume três vezes maior
que o do início da produção. Anterior-
mente, a empresa trabalhava apenas
com ampolas rotuladas com o EAN-13
ou sem código.

A utilização desse código depende

do nível de informatização e da políti-
ca de gestão dos clientes que compram
produtos da Hypofarma, explica o su-
pervisor de Planejamento e Controle
de Produção da empresa, Elison Viana
da Cruz. "Estamos em negociação com
nossos dez maiores clientes do País para
o fornecimento de ampolas com o código
de barras reduzido", revela Cruz. Hoje,
a Hypofarma fornece ampolas de medi-
camentos codificadas com o RSS para o
Hospital Israelita Albert Eistein, locali-
zado na cidade de São Paulo.

Num frasco de 2ml, o EAN-13 ocupa
muito espaço e só identifica o produto.
Com o RSS, é possível agregar informa-
ções como lote e validade, essenciais
para uma gestão de estoques mais efi-
ciente e, principalmente, na segurança
da administração dos medicamentos aos
pacientes internados em hospitais.

Cruz explica que hospitais que rece-
bem as ampolas sem o código acabam
tendo de colocar equipes para colocar
rótulos nas ampolas, para facil i tar o
controle. "Isso traz custos por envolver
pessoal numa tarefa que foge do negócio
principal do hospital", avalia. Segundo
ele, só isso compensaria o preço em mé-
dia de 10% a 15% maior em relação ao
produto sem a codificação.

Text Box
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