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No Brasil e no mundo, a infra-estrutura já instalada, muitas vezes já amortizada, faz com que o 
código de barras tenha um grande apelo econômico. Por outro lado, a tecnologia de radio 
frequency identification (RFID), juntamente com a evolução do Wi-Fi, traz um leque de utilizações 
e benefícios muito mais abrangentes e atraentes que o código de barras, e desta forma, seu 
processo de implementação tende a se acelerar.  
 
A possibilidade de transmitir informações de qualquer objeto, como sua localização, configuração, 
histórico por onde passou e qual o seu destino para uma leitora remota, permite à tecnologia de 
RFID melhorar radicalmente a eficiência de vários processos de negócio. Será possível fazer a 
gestão da cadeia de suprimentos em tempo real - desde um simples inventário de estoque ao 
controle de segurança. Os custos de fabricação do chip RFID têm caído muito nos últimos anos e, 
mantida a atual tendência, o uso generalizado da tecnologia será uma realidade economicamente 
viável em pouco tempo.  
 
Pelo que se percebe é uma questão de quando e como esta tecnologia irá afetar a população de 
um modo geral. Porém, antes de vermos sua utilização nas prateleiras de um supermercado, 
veremos estes chips em outros processos. Imagine o ganho em eficiência se conseguirmos 
acompanhar todo o processo de produção de uma fábrica, dando baixa automaticamente do 
estoque de insumos e enviando informações para os sistemas de seus fornecedores.  
 
Mas ainda existem grandes desafios até atingir o mercado. Primeiramente há a exigência de 
padronização e estabilização tanto da tecnologia como da funcionalidade embutida nos chips 
RFID, sem mencionar a sintaxe e semântica dos sinais emitidos pelos chips. A tecnologia de RFID, 
somente nos últimos anos, evoluiu de um simples repetidor de sinais de alcance a curta distância, 
comparável aos códigos de barras, até artefatos onde é possível embutir mais inteligência com 
uma gramática mais complexa, comunicação a longa distância e a possibilidade de criar 
comunicação entre os chips e os computadores.  
 
Na linha da padronização, mais problemáticos serão os conflitos comerciais entre a União Européia 
e a América para padronizar os sinais RFID. Imagine o que aconteceria para os exportadores de 
todos os países, incluindo o Brasil, se não houver um consenso em tal padronização. Atualmente 
grandes players mundiais de tecnologia, como a Progress Software, trabalham para criar devices 
(software e hardware) que consigam monitorar, gerenciar e traduzir tais sinais, sem falar em 
tecnologias de alta performance e capacidade para armazenar estes sinais. Apenas no Wal Mart, 
estima -se a geração de terabytes de informação por dia. Apesar do empenho e desejo mútuo em 
padronizar e estabilizar os sinais de RFID, ainda levará alguns anos para se chegar a um 
consenso.  
 
O padrão RFID por permitir monitorar o pós-venda nos leva a questionar a possibilidade de 
"vigiar" qualquer pessoa em sua vida privada. Isto fará surgir uma série de questões jurídicas que 
precisam ser discutidas nacional e internacionalmente. Embora sejam inquestionáveis os 
benefícios econômicos da tecnologia, o debate judicial e legislativo deve atrasar sua adoção em 
massa.  
 
As tecnologias de emissão e captura de sinais RFID, mesmo levando em conta todas as evoluções 
recentes, trabalham em baixo nível, o que significa que tratam somente de emitir e capturar os 
sinais. Para que isto seja realmente útil, os fornecedores de tecnologia precisam desenvolver, e as 
organizações implementar, analisando dois aspectos. O primeiro é o gerenciamento dos sinais - a 
entrada e saída de objetos, a garantia o fluxo de sinais, a criptografia, quando necessária, e a 
proteção da rede da empresa. O segundo é garantir o entendimento do significado dos sinais e 
integrar com os outros sistemas da empresa.  
 



O RFID não é uma tecnologia auto-utilizável, o que significa que se não houver a integração, os 
sinais não terão significado algum. Isto proporcionará ao mercado de integração de sistemas um 
potencial muito grande. Estas tecnologias já estão sendo desenvolvidas, algumas já existem, mas 
entre a disponibilidade e a utilização prática existe um tempo.  
 
Enfim, os benefícios e problemas que esta tecnologia traz são bastante claros e a troca dos 
códigos de barras será inevitável, mas ainda existem questões técnicas, jurídicas e sociais que 
precisam ser discutidas, podendo levar décadas para o surgimento de um supermercado 
totalmente automatizado.  
 
Gazeta Mercantil – 17 nov. 2004, Tecnologia da Informação, pTI2 


