
A logística de embalagens deve incorporar
e desenvolver a leitura de RFID em seu
escopo de trabalho e auto-entendimento, de
forma similar ao que ocorreu com os temas
ambientais, há alguns anos
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A
s SKUs (itens de
estoque) e os paletes
lidos por RFID estão
se tornando obrigató-
rios para fornecedores
internacionais, inde-
pendente da linha de

produtos, porém com forte ênfase nos
setores de produtos ao consumidor de
entrega rápida (FMCG), farmacêutico,
automotivo, aviação c transportes. A
GS1 (anteriormente EAN_UCC, as orga-
nizações de códigos de barras) lançou em
2003, a EPC Global Inc, que desenvol-
verá a padronização necessária e as bases
de teste de configuração para leitores e
etiquetas de RFID e seus componentes
de software relacionados.

Um lote combinado de produto/
embalagem terá dificuldades em alcan-
çar os 100% de leitura requeridos pelas

empresas varejistas como Tesco,
Albertsons Target, WalMart,
Metro, Carrefour, Tesco, Ahold,
e agências de regulamentação/
compras governamentais, como
o FDA e o Departamento de De-
fesa dos Estados
Unidos.

Para oferecer
essa segurança ,
algumas bases de
teste, serão con-
figuradas em todo o mundo. O
objetivo da EPC Global é oferecer
protocolos e certificações desses centros
de testes de desempenho de etiquetas
aplicadas.

O Instituto Tecnológico da Dina-
marca estabeleceu um centro de testes
da EPC Global ATP em cooperação
estratégica com o prof. Paul Singh, da

Universidade do Estado de Michigan,
que tem estudado esse assunto de perto,
nos últimos 4-5 anos, e inaugurou, em se-
tembro de 2004, um centro de testes, em
Salinas, na Califórnia, Estados Unidos,
com produtores da região. A cooperação
se expandiu para também englobar o
estado de CalPoly e as Universidades
de Arkansas e da Flórida, nos Estados
Unidos.

Em 2005, o Instituto inaugurou um
centro de testes para documentar e ga-
rantir 100% de leitura em todos os tipos
de produtos/embalagens com uma clara
ênfase, prevista para os produtos FMCG
e farmacêuticos, mas também incluindo,
os setores aeroespacial, automotivo e de
manufatura geral. C) centro foi estabe-
lecido com autofinanciamento, porém,
utilizando um modelo de parceria não-
exclusiva, que foi muito bem recebido e,
dessa forma, resultou em uma parceria
ativa dos principais concorrentes mun-
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diais no universo de TI e RFID. Todos
aceitaram a visão de que, nessa fase,
precisamos desenvolver o mercado por
meio da construção de credibilidade em
termos de valor e estabilidade dos equi-
pamentos c padrões, demonstrando e
oferecendo, portanto, soluções por meio
de cadeias de suprimento com múltiplas
ligações, diferentes etiquetas RFID c
leitores, c ambientes de negócios FRP c
middleware.

Com esse modelo, temos sido capazes
de canalizar enorme volume de conheci-
mentos de nossos parceiros como IBM,
Microsoft Dynamics e Siemens, bem
como na área de etiquetas c antenas/
leitores de RFID, com a Intermec, Alicn,
Betatechnie, que compartilham suas
respectivas experiências, com os maiores
usuários pioneiros de RFID na Kuropa
e nos EUA: Metro, Carrefourtesco e
WalMart.

A nossa antiga afiliada, Soco System
A/S, desenvolveu, fabricou e patrocinou
os transportadores, envolvedoras de
paíetes e outros equipamentos neces-
sários à eriação do ambiente de testes
necessário.

Além disso, temos sido indicados
como parceiros estratégicos de poderosas
comunidades de usuários como a GS1
Swcden , GS1 Denmark Odctte Sweden
(automotivo), AIM Denmark e temos
auxiliado outros laboratórios a estabe-
lecerem centros de testes de RFID da
EPC Global.

As ondas de rádio RFID apresentam
problemas de leitura ao operarem nas
proximidades ou por meio de água, me-
tais, superfícies granuladas c superfícies
de concreto, com maior velocidade. Por-
tanto,'os setores farmacêutico e alimen-
tício podem apresentar um desafio espe-
cial. Para isso, pode-se exigir a mudança
de embalagens/produtos/condições, etc.
como demonstrado pelas pesquisas da
MSU e outras instituições.

Além disso, nesse contexto, é de suma
importância, que o know-how de logística
de embalagens de sólidos, ainda seja a
base dos futuros sistemas de logística,
com leitura de RFID como um fator de
otimização (apesar de complexo).

O centro de testes da EPC Global,
na Escandinávia, e suas operações de
teste e de pesquisa c desenvolvimento
em relação às atividades de testes de

embalagens existentes (ISTA/
ISO) serão apresentados para
discussão e inspiração.

MATERIAIS E MÉTODOS,
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação do layout
resultante de um laboratório
físico, equipamentos, métodos
de teste c status dos padrões
globais de EPC para t rans-
portadores c portais de docas
mostra o quanto estamos envolvidos em
termos de desenvolvimento. Sem contar
a discussão sobre como os padrões/proce-
dimentos de teste da EPC Global e ISTA
podem criar uma simulação completa de
uma cadeia de fornecimento, incluindo
captura de dados com base em RFID
em portais de leitores calibrados, para
tornar o RFID uma parte integrante do
futuro ambiente de testes de sistemas
de embalagens.

Uma seqüência completa de testes
de cadeia de fornecimento, incluindo
leitura de RFID, poderia ser assim, como

aparece na figura.
O RETD é muito importante para a

otimização da logística de embalagens.
Por isso, a ciência da logística de embala-
gens deve incorporar e desenvolver a lei-
tura de RFID em seu escopo de trabalho
e auto-entendimento, de forma similar ao
que ocorreu com os temas ambientais, há
alguns anos. A lacuna existe e será, caso
não preenchida/abordada pela comunida-
de da ciência de embalagens, certamente
preenchida de qualquer forma, porém,
isto não precisa acontecer, agora vocês
conhecem o desafio.
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