
Etiquetas de
RFID se tornam

verdadeiras
parceiros de

comerciantes
na luta contra a

concorrência

N ão faz nem dez anos que
etiquetas eletrônicas in-
teligentes chegaram ao
Brasil com a pretensão de

substituir as de papel nas gôndolas
dos supermercados. O interessante é
que a cada dia a tecnologia fica mais
avançada e promete bons frutos aos
proprietários do grande comércio,
como redução de custos, adminis-
tração centralizada e automatizada
em tempo real, aumento da percep-
ção de qualidade do consumidor,
além de geração de receita, o que é
mais importante, convenhamos.

A Blink Systems, que atua nas áre-
as de consultoria de informática e so-
luções com foco na operação de ven-
das, trouxe do Japão a Eletronic Shelf
Label (ESL), com a tecnologia RFID
(Radio Frequency Identification), que
permite todas as vantagens descritas
acima. A ferramenta foi disponibili-
zada para o mercado há cerca de um
mês e meio pela empresa e projetos-
piloto estão em andamento em al-
gumas redes de supermercados, por
enquanto sob sigilo. O diretor execu-
tivo da empresa, Marcos Paulo Neves
Amorim, afirma que a tecnologia pre-

tende muito mais do que atualizar o
preço dos produtos de forma ágil.

Como o display é gráfico e a atuali-
zação é feita sem fio, é possível alte-
rar milhares de preços em pouquíssi-
mo tempo, (cerca de 10 etiquetas por
segundo), rapidez esta que permite a
remarcação de todos os produtos da
loja todos os dias. "As etiquetas de pa-
pel prejudicam a operação, pois sua
atualização é feita por remarcadores
de preço, além de exigir gastos com
etiquetas de papel e impressoras es-
pecializadas para impressão de có-
digos de barras", explica Amorim. O
formato antigo também é muito mais
propício a erros e, nestes casos, o cai-
xa tem de cobrar o valor que estava
discriminado no produto.

Reação à concorrência
Com todo esse aparato, no caso de

uma promoção, por exemplo, o co-
merciante fica à vontade para mu-
dar o preço a hora que quiser, sem
a necessidade de mobilizar pessoal.
Isso gera uma dinâmica muito maior
e chance de reação à promoção da
concorrência, por, exemplo. No ca-
so de uma rede de supermercados, o



anúncio pode ser feito de um escri-
tório central e disparado para outras
unidades no País inteiro. "No caso de
hipermercados e home certers, que
não possuem menos de 40 mil itens,
a ferramenta se torna, portanto, es-
sencial", considera Amorim.

Outras vantagens da etiqueta ele-
trônica trazidas pela Blink é sua resis-
tência, já que ela pode ser utilizada,
inclusive, em gôndolas refrigeradas, e
o baixo consumo de energia, graças à
tecnologia e-paper. O consumo se dá
somente na mudança de conteúdo
da etiqueta. Por esta razão, as bate-
rias duram em torno de três anos.

Todos os itens acima já seriam su-
ficientes para garantir ao comercian-
te uma boa margem de lucro. Mas o
grande diferencial consiste no fato do
instrumento possuir, ainda, um dis-
play gráfico que permite aos usuários
a introdução de propagandas e, com
isso, cobrar dos fornecedores para
manter sua logomarca na etiqueta ou
outras mensagem que sirvam para
chamar a atenção do consumidor pa-
ra determinados produtos, inclusive
com faixas coloridas e cristal líquido.
"A tecnologia não deixa de ser uma

ação de marketing, porque melhora o
visual da loja, além de permitir a pro-
paganda em cima desses produtos,
fatos que apresentam a empresa pa-
ra o mercado de forma diferenciada,
pelo menos agora, em um primeiro
momento, em que a maioria das lojas
ainda não tem a tecnologia", observa
o diretor da Blink.

Segurança sem igual
A tecnologia RFID não se restringe

apenas às gôndolas dos supermerca-
dos. Ela pode gerar outros impactos
no varejo como um todo e no aten-
dimento ao cliente. Pensando nisso,
a Haco Etiquetas iniciou em 2003 as
pesquisas neste campo com partici-
pação em feiras de tecnologia e visi-
ta a grandes fornecedores internacio-
nais. Incorporou, então, a seus produ-
tos e serviços a inovação, que é bas-
tante utilizada em controles de acesso,
eventos, empresas de logística, indús-
tria aérea, da moda e automobilísti-
ca, além de ambientes hospitalares e
farmacêuticos. As ferramentas podem
estar em caixas, vestuário, livros, con-
taineres, bens patrimoniais, tickets
para eventos, bem como cartões de
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possibilidade de introduzir propagandas junto aos
produtos são maiores benefícios das estiquetas RFID

acesso, botões para roupas, pulseiras
de identificação, entre outros itens.

O diretor executivo da Haco, Alberto
Conrad Lowndes, explica que os itens
com etiquetas de RFID podem ser
identificados simultaneamente e sem
a necessidade de contato visual. Por
exemplo, mercadorias dentro de caixas
podem ser identificadas sem a necessi-
dade de abri-las, o que cria uma grande
agilidade no processo logístico.

Outro grande benefício é que elas
podem ser regravadas, ao contrário
das etiquetas com código de barras
que, uma vez impressas, não existe a
possibilidade de alterá-las. "O RFID



Evolução sem
limites
As etiquetas RFID são resultados de
avançadas pesquisas em setores como a
nanotecnologia, por exemplo. Segundo
o gerente de tecnologia da Torres
Etiquetas, que investe maciçamente nos
processos de fabricação e gravação dos
chips das etiquetas inteligentes, Douglas
Kentatsu Miyazato, o chip de silício
empregado hoje nestes objetos mede o
tamanho de um grão de areia e possui
cerca de 40 mil transistores, além de
componentes de comunicação, proces-
samento, entre outros.

No que tange à privacidade, a me-
mória dos chips podem ser comple-
tamente apagadas na saída do caixa
do supermercado, em processo similar
ao desativamento das etiquetas con-
tra furto, com grande confiabilidade. E
a tecnologia não para de evoluir. Hoje
em dia, existem leitores de bolso com
comunicação bluetooth, que podem
ler as etiquetas e transmitir seus dados
para PDAs e notebooks. "Até celulares
com capacidade de leitura RFID estão
sendo lançados. Imagine poder ler com
o seu celular a etiqueta de um produto,
como um remédio por exemplo, e con-
sultar na Internet a sua data de valida-
de", comemora.

cria uma identidade única do produ-
to, uma ótima opção para combater a
falsificação", reitera. Com ela, também
é possível implementar soluções anti-
furto, aliando identificação do produto
à segurança. "Os benefícios maximi-
zam o controle de todos os processos
industriais: fabricação, logística, distri-
buição e vendas", destaca.

Dentro de lojas, por exemplo, as eti-
quetas podem monitorar as pratelei-
ras com antenas RFID que irão medir
a movimentação das peças. Ou seja, o
sistema irá fazer o reconhecimento de
quantas vezes o item foi retirado e co-

locado de volta na prateleira. Com isto,
a Haco gera dados mensuráveis sobre
o fluxo de movimentação das peças,
além de fornecer um inventário auto-
matizado. "Medindo o fluxo de movi-
mentação das peças, sabemos se esta-
mos utilizando o metro quadrado da
loja com eficiência. E tendo um inven-
tário automatizado, eliminamos o pro-
blema de perda de venda por falta de
produto em estoque", avalia. Além dis-
so, os pontos de venda podem ser au-
tomatizados e, com a tecnologia RFID,
a Haco faz a leitura simultânea de vá-
rios itens, agilizando, desta forma, todo
o processo de venda. Como se vê, uma
inovação que veio para ficar.
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