
Há forte expectativa de crescimen
to e diversificação do mercado brasi
leiro de hardware, software e servi
ços de rastreamento e rastreabilidade 
(entenda os conceito no box na pág. 
66). O que está por trás da onda de 
otimismo vai além do bom momento 
econômico vivido no Brasil, que se re
flete nos investimentos corporativos 
para melhorias e inovações. Resulta 
também da sofisticação das tecnolo
gias envolvidas e do barateamento 
dos serviços de telecomunicações. É 
fruto ainda de algumas medidas go
vernamentais que têm movimentado 
tanto o segmento usuário quanto o 
fornecedor, como o caso das resolu
ções Contran n° 245/07 (que obriga 
montadoras a instalar equipamento 
antifurto nos veículos novos saídos 
de fábrica), Contran n° 212/06 (que 
dispõe sobre a implantação do 
Sistema Nacional de Identificação 
Automática de Veículos no terri
tório nacional) e Anvisa n° 59/09, 
(que trata de mecanismos para 
rastreamento de medicamentos). "O 
nosso mercado potencial é gigante", 
afirma Martin Hackett, presidente da 
Zatix, companhia de rastreamento 
de cargas e recuperação de veículos 
roubados. 

Hackett cita como exemplo o seg
mento de caminhões, onde menos de 
20% dos veículos circulantes (de uma 
frota total de 2,4 milhões, segundo 
a Fenabrave) são rastreados no País. 
Disposta a aproveitar o momento, a 
Zatix fortaleceu sua musculatura com 
política agressiva de aquisições que 
resultou em múltiplas plataformas 
operacionais. "Com nossos projetos 



de integração, clientes que usam 
várias tecnologias não precisam mais 
de equipamentos diferentes para 
fazer o rastreamento", diz. 

A perspectiva do executivo é que o 
uso do rastreador, motivado inicial
mente por questões de segurança, 
destine-se cada vez mais a incremen
tar processos de logística e impulsio
ne a telemetria, considerada a última 
fronteira do rastreamento. "São mui
tos os segmentos que já se beneficiam 
com aplicações mais sofisticadas da 
tecnologia de rastreamento, como 
empresas de produtos químicos, que 
usam o recurso para reduzir aciden
tes que podem causar desde mortes 
até danos ambientais, e varejistas 
que monitoram a temperatura de 
produtos refrigerados durante todo o 
seu trajeto", enumera Hackett. 

Por outro lado, é grande o número 
de negócios que restringe o uso do 
rastreamento aos recursos básicos. 
"Nos Estados Unidos e na Europa, 
companhias de seguro já definem 
valor de contrato com base no com
portamento de risco de cada motoris
ta, medido por meio de parâmetros 
diversos captados enquanto o mesmo 
dirige. Muitas companhias finan

ceiras também usam o rastreamento nos veículos que financiam, inclusive 
para eventuais casos de roubo antes do fim do pagamento", exemplifica o 
presidente. De acordo com o executivo, é importante que CIOs e tomado
res de decisão deixem de enxergar a tecnologia apenas como recurso de 
segurança. "Eles têm à disposição soluções personalizadas que integram o 
rastreador com sistemas de ERP e com diferentes dispositivos, como PDAs e 
smartphones. Passam a dispor e gerenciar informações capazes de aumentar 
efetivamente a eficiência operacional, em muitos aspectos", diz. 

Para Sílvio Torres, presidente da Link Monitoramento, que introduziu no 
País o modelo de franquias para rastreamento, um desafio do mercado é que 
esta tecnologia ainda é associada a uso de satélite e altos custos. "Mas posso 
afirmar que a maior parte do rastreamento de veículos é via GSM." No dia a 
dia, ele observa aquecimento e diversificação do mercado usuário, com cres
cente interesse pelas soluções móveis. "No ano passado, o rastreador móvel 
representou não mais do que 1% das nossas vendas. Hoje, responde por 10% 
e atrai o interesse de segmentos diferenciados, como um jornal do Paraná 
que instalou o equipamento nas bicicletas dos seus entregadores, para saber 
por onde eles circulam e a hora em que fazem suas entregas", avalia. 

No caso de rastreamento de objetos, como laptops, a perspectiva é de 
integração da tecnologia ao próprio hardware, tendência que caminha 
em paralelo com a de mobilidade das informações corporativas. "Na Dell, 
trabalhamos para que a informação seja virtual e desvinculada do equipa
mento, de forma que possa ser acessada por meio de qualquer dispositivo 
fixo ou móvel, o qual poderá ser inclusive inutilizado remotamente no 
caso de roubo, porque as informações estarão disponíveis em outro lugar", 
diz Henrique Sei, diretor de marketing de produtos da fornecedora no 
Brasil. Atualmente, a fabricante oferece aos clientes de notebooks solu
ção que localiza o equipamento, no caso de perda ou roubo, por meio do 
cruzamento de redes Wi-Fi e rastreamento de IP. "Podemos acionar alguns 
mecanismos de controle mesmo que o computador esteja desconectado da 
rede corporativa", diz o diretor. 



A norte-americana FedEx está entre as organizações 
empenhadas em tirar o máximo proveito dos avanços 
tecnológicos nas áreas de rastreamento e rastreabi-
lidade. Com décadas de experiência em serviços de 
correio, logística e fretes, a multinacional considera 
que sua clientela precisa de muito mais do que infor
mações sobre o trajeto das suas encomendas, consul
tadas quando acessam o serviço via internet. "Eles 
precisam que as informações sejam gerenciadas e que 
cheguem até eles automaticamente, sem que precisem 
ser lembrados", diz Cláudio Fonseca, gerente-sênior de 
operações e novos negócios da FedEx no Brasil. 

A multinacional, que oferece pacote de ferra
mentas de acompanhamento de remessas via PCs 
e dispositivos móveis, planeja trazer para o Brasil a 

solução móvel Sensor Ware, já usado pela indústria 
farmacêutica norte-americana. Trata-se de pequeno 
dispositivo que mantém as empresas atualizadas 
sobre as condições de suas remessas ao longo de todo 
o trajeto, incluindo variações na temperatura am
biente, luminosidade, condições geológicas etc. "Essa 
tecnologia já está homologada nos EUA para voar em 
aeronaves. Aqui, depende de questões regulamenta
res relacionadas com uso de sinal de celular nos avi
ões", explica Fonseca. "O Sensor Ware é nossa visão 
de futuro na FedEx. Todas as informações contidas 
em um pequeno equipamento que embarca conceitos 
como GPS, mobilidade, produtividade, sensoriamen-
to remoto, e cujas dimensões irão se reduzir até se 
tornar uma etiqueta", diz. 



RASTREABILIDADE 
No âmbito da rastreabilidade, a gran

de estrela é (ainda) a tecnologia de iden
tificação por radiofrequência (RFID). No 
Brasil, grandes redes de varejo, como 
Pão de Açúcar, Walmart e Carrefour, 
estão entre os que mais avançaram, am
pliando o escopo dos seus investimentos 
em RFID e os dispositivos usados para 
transmitir informações, como smar-
tphones, além da internet. Mas projetos 
em outros segmentos proliferam no 
País, como o da cooperativa catarinense 
Aurora, que recentemente selou acordo 
com a empresa de embalagens Tetra Pak 

e lançou o primeiro leite longa vida com rastreabilidade no mundo. 
O mercado fornecedor de produtos e serviços relacionados com chips 

de identificação por radiofrequência também está de olho no Sistema 
Nacional de Identificação Automática de Veículos (Siniav), conhecido como 
"placa eletrônica", que está sendo desenvolvida sob a responsabilidade do 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que tem por objetivo 
melhorar o controle fiscal de veículos que atrasam multas, IPVA e seguro 
obrigatório, o gerenciamento do trânsito e o monitoramento de veículos 
roubados. Outro exemplo de aplicação de RFID já disponível para em
presas brasileiras é a rastreabilidade de instrumental cirúrgico por meio 
de tags que são lidas por dispositivos integrados ao software de gestão da 
central de material e esterilização de hospitais. A solução, patenteada pela 
empresa norte-americana Elecsys Corp, é oferecida com exclusividade 
pela Erwin Guth, fornecedora nacional de instrumentos cirúrgicos. "Já 



estamos com projeto piloto em grande hospital de São Paulo", 
diz Angela Pereira, coordenadora de produto da Erwin Guth. 
O diferencial, segundo ela, é que a etiqueta é fundida no aço 
do instrumento, sem chance de desgrudar ou ser esquecida no 
ambiente ou no corpo do paciente. 

Como foi desenvolvida para uso em ambientes extremos, 
como indústria petrolífera, a etiqueta se aplica aos processos 
de esterilização de instrumentos nos hospitais. Entre os vários 
benefícios do sistema, Angela destaca a redução de atrasos em 
salas cirúrgicas, segurança para o paciente e controle sobre 
uso e deslocamentos dos equipamentos. "Numa cirurgia 
cardíaca, o tempo de checagem dos instrumentos caiu em 80%. 
Além disto, o médico sabe quem usou e quem limpou aquele 
material, quem os guardou e se todos os itens de que precisa 
está na sala, entre outras informações", diz a executiva. O 
sistema também avisa quando algum item precisa ser afiado, 
de acordo com a quantidade de vezes que foi usado. Enquanto 
testa o sistema em hospitais, a Erwin Guth testa desenvolve 
projeto para uso de etiquetas RFID maleáveis no controle das 
lavanderias hospitalares. 

Já Wilson Cruz, assessor de soluções da associação 
GS1 Brasil, prevê um grande impulso nos projetos de ras
treabilidade baseados no código de barras bidimensional 
(Datamatrix), escolhido pela Anvisa como tecnologia de 
captura e transmissão eletrônica de dados a ser adotada na 
política de rastreamento de medicamentos. "A iniciativa da 
Anvisa coloca o Brasil numa posição avançada. São poucos 
os países que têm regulamentação ou lei que impõe o sistema 



Alta expectativa para com o segurança de 
rastreamento passa pela sofisticação das 
tecnologias e medidas governamentais 
de rastreabilidade", diz Cruz, acrescentando que a América latina é líder na 
implementação desse tipo de solução no universo GS1 — rede de organi
zações sem fins lucrativos presente em 108 países e que cria padrões para 
automação da cadeia de suprimentos de todos os setores industriais. 

A iniciativa da Anvisa está paralisada na Justiça desde que entidades 
representativas da indústria entraram com recurso por discordarem da 
exigência do selo de segurança. "Por questões de custo, principalmente, as 
empresas não querem comprar o selo, mas colocar a identificação com o 
código bidimensional diretamente na embalagem", diz Cruz. Independente
mente de como o imbróglio se resolva, o especialista aconselha CIOs e todos 
os setores a estudar com atenção os padrões de processos de rastreabilidade 
e os requisitos técnicos e de negócios, para saber qual e como cada tecnologia 
pode ajudar o seu negócio. 

Daniel Bio, gerente de soluções para cadeia de suprimentos da SAP, lamenta 
que a Anvisa tenha optado pelo código bidimensional. "Foi decepcionante, 
porque a RFID tem mais capacidade e o seu custo caiu muito, tanto que não se 
fala mais em unidades de dólares por etiqueta, mas em centavos, sem contar 
que existem tecnologias que permitem a reutilização das etiquetas, em muitos 
casos", diz. O impasse, entretanto, não deve barrar os investimentos das orga
nizações, ele acredita. 

A SAP, em parceria com a Siemens, desenvolveu um sistema que está sendo 
oferecido ao setor de medicamentos e que suporta tanto as etiquetas inteligen
tes quanto os códigos de barra simples e os bidimensionais. "O que diferencia 
é o leitor, mas muitos deles já estão habilitados para ler todas as tecnologias", 
diz Bio. Para montar a solução, a Siemens entrou com o fornecimento dos 
coletores, antenas e portais onde os dados são coletados, enquanto a SAP entra 
com o software e o componente de autoidentificação (SAP auto-ID, que se 
conecta com ERP e outros produtos SAP). 

A ferramenta permite a integração com outros leitores de mercado e com
porta adaptações para empresas que usam ERP que não o da SAP. Bio informa 
que esse sistema, que já existia lá fora e foi adaptado para o setor farmacêutico, 
suporta ajustes e parametrizações para controle produtos que circulam inter
na ou externamente nas empresas de qualquer ramo. 

Na IBM, a expectativa de Luis Glehn, arquiteto de soluções para Software 
Groups, é que medidas como a da Anvisa funcionem como estímulo para 
investimentos não apenas entre farmacêuticas. No seu dia a dia, ele observa 
interesse crescente pela rastreabilidade em várias indústrias, como a alimentar 

e a automotiva. O executivo partici
pou da criação da solução de rastrea-
bilidade da IBM com foco na farma
cêutica, mas apta a atender a outros 
setores. "Ainda não temos projetos 
implementados no Brasil. As empre
sas nos procuram e demonstram inte
resse, mas muitas estão em compasso 
de espera, aguardando decisão sobre 
a resolução da Anvisa", diz. 

Entre os clientes internacionais 
da IBM, uma aplicação comum é 
a rastreabilidade das embalagens 
reutilizáveis e metálicas usadas 
para transportar peças de veículos 
fornecidas às indústrias automoti
vas. Segundo Glehn, são embalagens 
caras, mas que normalmente não 
estão sujeitas a controle, o que resul
ta em perdas e, como consequência, 
a manutenção de um estoque maior 
do que a empresa precisa. Com 
RFID ou código de barras, a empresa 
passa a enxergar o trajeto das em
balagens, vê onde estão os gargalos 
e otimiza o inventário. "Alguns dos 
nossos clientes reduziram em até 
30% o número de embalagens em 
inventário", diz. 

A IBM não produz etiquetas e 
equipamentos, mas sua área de 
serviços faz a integração dentro do 
ambiente das empresas, com tecno
logias de terceiros incorporadas à 
solução. "Nosso software permite 
fazer integração com diversos tipos 
de leitores, seja para códigos de barra, 
seja para RFID. Isso facilita a introdu
ção de novas tecnologias na empresa, 
porque não há necessidade de mexer 
em toda a sua estrutura de integra
ção", finaliza Glehn. 

Text Box
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