
RFIDs

A INTERNET DE
OBJETOS, VACAS
E... GENTE
A EXPANSÃO NO USO DOS RFIDS SERÁ PLANETÁRIA. A LOGÍSTICA SE SOFISTICARÁ. IDEM

A POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PERSONALIZADA . MAS O CONTROLE DE GOVERNOS

E EMPRESAS SOBRE AS PESSOAS TAMBÉM. A SUPER-WEB DE GENTE ESTÁ A CAMINHO.

POR SÉRGIO KULPAS ILUSTRAÇÃO MARCO SOUZA E RODRIGO HAMAM

Os RFIDs, ou Radio-Frequency Identification, ou
ainda, etiquetas cora microtransmissores de rádio em
chips, são uma tecnologia que começa a causar um
profundo impacto nas cadeias de produção, nos ciclos
comerciais e na forma como serão feitas as buscas na
Internet em um futuro muito próximo. Esse impacto
aumentará enormemente com a adoção em massa, já
prevista, dos RFIDs nos próximos anos, permitindo o
surgimento de uma "Internet de Objetos": será possí-
vel buscar por objetos reais através dos search engines,
além de obter a exata localização de um item individu-
al, contêiner, gado no pasto ou... pessoas.

Isso promete mudar a economia como a conhecemos
e cria, em paralelo, mais um novo campo de ação para
as marcas, o marketing e a comunicação. Uma econo-
mia global em que a maioria dos bens manufaturados,
materiais sensíveis como remédios e armas, gado e tal-
vez até pessoas contenham um número de identificação
que possa ser rastreado pela Internet é um cenário ao
mesmo tempo maravilhoso e terrível. Se, por um lado,
a tecnologia permite antever um nível sem precedentes
de organização, logística e economia de recursos, por
outro se avoluma o temor da perda completa e irrever-
sível da vida privada. Quando tudo e todos deixarem
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WAL-MARTPARTICIPAM DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS RFIDS, QUE TEVE INICIO NA

COMPANHIA NO HOJE LONGÍNQUO ANO DE 2004.

"pegadas eletrônicas", os riscos de várias formas de ti-
rania poderão aumentar enormemente.

No entanto, ampliam-se as possibilidades de comuni-
cação e marketing com pessoas que, através dos sites
de busca, serão "acháveis" onde estiverem. Google e
Yahoo poderão ter modelos de negócios fundamenta-
dos no envio de mensagens customizadas para cada in-
divíduo indexado, ou ainda usar toda a malha de busca
aberta pelos RFIDs como um novo canal de distribui-
ção das mais diversas formas de publicidade ou ações
comerciais online.

A FDA - Food and Drug Administration, o todo-po-
deroso órgão de controle de remédios e alimentos dos
EUA, já liberou o implante de RFIDs em seres huma-
nos. As experiências nesse sentido são antigas. O pio-
neiro foi o professor inglês de cibernética Kevin Wa-
rwick, que em 1998 implantou para pesquisas um chip
em si mesmo. Em alguns clubes noturnos de Barcelona
e Roterdã o experimento do Dr. Warwick virou moda,
e chips implantáveis são colocados em clientes vip,
que os usam para pagar o que consomem, sem precisar
lançar mão de dinheiro ou cartão de crédito.

É MUITO LOUCO!

Alguns parques temáticos, como o Alton Towers, da
Inglaterra, vêm usando RFIDs (pulseiras) para iden-
tificar seus visitantes ao longo de todo o seu passeio,
com câmeras espalhadas pelo parque. Ao final, os que
desejarem podem adquirir um DVD com seus "melho-
res momentos" no parque com a família.

O mesmo princípio vem sendo testado em eventos de
grandes proporções, em que os RFIDs servem para fa-
zer um tracking e criar um banco de dados sobre cada
movimento dos visitantes. A base de dados serve pos-
teriormente para análises de fluxo das pessoas, assim
como para melhor entendimento sobre tempo de per-
manência dos convidados em determinados locais de
sua preferência, palestras com maior concentração de
pessoas, etc.

O site Nascar.com oferece um applet (aplicativo) em
Java, que permite acompanhar a telemetria em tempo

real de um carro durante toda a corrida, com dados
como posição, velocidade, RPM, freios, etc. Tudo a par-
tir de RFIDs instalados nos automóveis.

A Nasa fez uma parceria com a GE Medicai e pôde
monitorar a saúde dos astronautas em vôos espaciais,
recebendo informações online como pressão arterial,
respiração e ritmo cardíaco.

Até as árvores tem sensores: na Universidade de
Berkeley, 50 microssensores foram aplicados em se-
quóias para acompanhar a saúde dos bosques. Os sen-
sores registram iluminação, umidade e temperatura,
permitindo que os cientistas monitorem os micro-
climas ao redor das árvores milenares. Quando elas
eram brotinhos verdes não poderiam imaginar o que o
futuro lhes reservaria.

Os usos mais comuns previstos são em passaportes,
e como sistema que poderá substituir em breve o nosso
velho conhecido código de barras.

O LADO NEGRO DA FORÇA

A rápida expansão do uso dos RFIDs vem levantando,
em paralelo, questões sérias por parte das associações
de defesa dos consumidores. Os RFIDs usam micro-
processadores e antenas integrados em uma etiqueta
de plástico ou papelão. Esses chips podem ser lidos
por um scanner eletrônico. Ao contrário dos códigos
de barra tradicionais, os RFIDs permanecem ativos
por muito tempo e resistem à sujeira e ao impacto. À
medida que a adoção dos RFIDs se amplia, a tecnolo-
gia pode facilitar para empresas e governos vigiar os
hábitos e movimentação das pessoas, temem as orga-
nizações de defesa dos consumidores.

Os chips podem ser colocados em pessoas e mercado-
rias sem que se perceba sua presença, transformando-o
em um captador indesejado de informações sobre os in-
divíduos, sem sua autorização.

Se um item com RFID for pago por um cartão de
crédito ou de milhagem, pode ser possível cruzar sua
compra com a identidade do portador. E saber, por
exemplo, onde cada item está sendo geograficamente
consumido, por quem e em qual endereço, já que eles
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permanecem ativos mesmo depois da compra, nas ca-
sas dos consumidores.

Outro possível efeito negativo da Internet de coisas
seria o aumento significativo da radiação eletromag-
nética no ambiente, gerada por bilhões de microtrans-
missores de rádio, em praticamente todos os lugares
do planeta.

Para Viviane Reding, da Comissão Européia para So-
ciedade da Informação e Mídia, é preciso saber quais
informações os sistemas de RFID registram, e por
quanto tempo esses dados ficam registrados. Quem
terá acesso às informações? E como esses dados serão
protegidos contra furtos, negligência e abusos, e como
será confirmada a precisão dessas informações?

Os comentários da diretora refletem as opiniões de
muitos oponentes da tecnologia, que dizem que a apli-
cação em massa dos RFIDs criaria um "Big Brother"
com acesso ilimitado aos dados pessoais e privados
dos consumidores.

E há os apóstolos do Apocalipse, sempre de plantão.
A revista Wired publicou recentemente grande repor-
tagem sobre os RFIDs, em que identificou grupos de
visionários cristãos que acreditam que, principalmen-
te os RFIDs implantáveis, são, como previsto no Livro
das Revelações, da Bíblia, "a marca da besta".

Em 1999, foi criada a CASPIAN (Consumidores con-
tra Invasão de Privacidade por Supermercados, na si-
gla em inglês), justamente para denunciar o uso da
tecnologia para espionar a vida dos consumidores.
No website da organização (www.nocards.org) há
denúncias sobre empresas que usam os RFIDs para
criar bancos de dados sobre o uso de seus produtos,
sem o consentimento ou mesmo sem o conhecimento
dos consumidores. A fundadora da associação, Kathe-
rine Albrecht, é especialista sobre o impacto das no-
vas tecnologias sobre a privacidade dos consumidores.
Doutora em Educação em Harvard, Katherine já teste-
munhou diversas vezes os impactos negativos de uma
tecnologia na vida privada.

Entretanto, os proponentes da tecnologia dizem que as
preocupações com a invasão da vida privada são simi-
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lares àquelas levantadas quando surgiram os telefones
celulares. A preocupação dos usuários sobre localização
foi superada pelas vantagens da adoção em massa do ser-
viço. Os especialistas dizem que, regulamentada de ma-
neira correta e legítima, a tecnologia não invadirá a vida
das pessoas e será um grande facilitador da economia
no futuro, especialmente no varejo.
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O LADO VAREJISTA DA FORÇA

Algumas das maiores redes varejistas do mundo, como
Albertsons, Metro, Target, Tesco e, principalmente, o
Wal-Mart, já estão planejando e implantando os RFIDs
para monitorar o tráfego de mercadorias na cadeia de
suprimentos. A indústria farmacêutica, fabricantes de
pneus, empresas de defesa e outros setores estão tam-
bém dando seus passos para adotar a tecnologia.

O Wal-Mart já convocou seus grandes fornecedores
para adotar os RFIDs até o começo do próximo ano. A
rede iniciou seu projeto piloto com RFIDs em 2004, em
Dallas. A empresa de tecnologia Texas Instruments Inc.,
com sede na cidade, é uma das pioneiras nessa tecno-
logia, e várias novas empresas surgiram atraídas pela
perspectiva de bons negócios.

Atualmente, cerca de 500 lojas entre as 3.700 da rede
Wal-Mart existentes participam do programa. A empre-
sa prevê que 1.000 lojas sejam integradas, quando o úl-
timo grupo de fornecedores começar a colocar RFIDs
em embalagens e caixas de produtos.

Quando o Wal-Mart lançou o programa, sua ação foi
vista como arriscada pelo mercado. Mas no final do ano
passado, um estudo da Universidade de Arkansas indi-
cou que as lojas do Wal-Mart equipadas com a tecno-
logia conseguiram reduzir problemas de desabasteci-
mento em 16%. É claro que ainda vai levar algum tem-
po para que essa economia seja sentida em toda a rede,
mas os dados iniciais parecem animadores. O Wal-Mart
tem cerca de 60 mil fornecedores, mas o trabalho atual
está focalizado nos maiores, que incluem gigantes como
a Kimberly-Clark Corp.

A Kimberly-Clark, por'sua vez, anunciou que vai tes-
tar a implementação em larga escala dos RFIDs a partir
deste ano. A empresa é um gigante de US$ 15 bilhões nos
EUA e sua entrada no uso da tecnologia pode revolucio-
nar o varejo. Como o "efeito borboleta", o uso dos RFIDs
por grandes fabricantes poderá alterar radicalmente as
cadeias de suprimento no comércio mundial.

A Procter & Gamble espera economizar US$ 1,5 bilhão
anualmente em custos usando a tecnologia. A Michelin,
que fabrica 800.000 pneus por dia, está considerando colo-

car RFIDs em cada um deles. A Delta Airlines quer testar
etiquetas com RFIDs nas malas dos passageiros, para re-
duzir o extravio e tornar seu encaminhamento mais efi-
ciente. O exército dos EUA que colocar etiquetas inteli-
gentes em 270.000 conlêineres de carga e caminhões.
Na indústria farmacêutica, com o uso dos RFIDs nos
medicamentos e nos pacientes, tornando-os parte de
um sistema de rede, os remédios seriam dados ape-
nas aos pacientes relativos àquela medicação. A rede
alemã de supermercados Metro, maior varejista da
Alemanha, disse que a empresa economizou US$ 10,1
milhões em suas operações no ano passado usando os
RFIDs para controlar o estoque de mercadorias, desde
o envio pelos fornecedores até o armazenamento nos
galpões da empresa.

A gigante japonesa de telefonia celular, a DoCoMo,
tem realizado vários acordos com varejistas no país
para o uso cada vez mais amplo dos "wallet phones".
Um sistema chamado Town Pocket está sendo testa-
do em Tóquio, em lojas, cafés, restaurantes, salões de
beleza e outros estabelecimentos. O consumidor paga
pelos serviços simplesmente aproximando seu celular
da conta, que contém um transmissor especial. Além
disso, a cada compra, o celular armazena dados úteis
sobre a loja, incluindo descrição, telefones, horário de
funcionamento, etc. Até setembro, serão 300 estabele-
cimentos participando do teste, segundo a DoCoMo.
Em novembro, as lojas participantes poderão enviar
informativos em SMS aos consumidores, incluindo
cupons de descontos para os usuários registrados. A
tendência é a integração do RFID como mais uma fer-
ramenta para compras digitais. Outro uso crescente
dos RFIDs no Japão é em casas de jogos, muito popu-
lares no país. Os clientes recebem um cartão com um
RFID embutido e podem usar as máquinas de jogos e
mesas de bilhar, além de pedir lanches de bebidas. O
cartão é pós-pago, o cliente paga ao sair.

Bem, o RFID, aparentemente, veio para ficar. E para
se instalar em nossas vidas (em nossas peles?) profun-
damente. Seremos transformados em dados da Inter-
net? É fascinante. É assustador. • •
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