
Grupo testa etiqueta inteligente no Brasil 
[Tecnologia] 
 
O grupo formado pela Companhia Brasileira de Distribuição (CBD)/ Grupo Pão de Açúcar, 
Gillette, Procter&Gamble, CHEP, provedora de pooling de paletes e contentores, e Accenture, 
encerrou a primeira etapa dos estudos para o desenvolvimento do uso da etiqueta inteligente 
no País. 
 
O projeto foi conduzido de acordo com os conceitos, análises e padrões das instituições 
envolvidas nos estudos da tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) no mundo, como o 
EPCGlobal, Movimento ECR e a GS1. 
 
O estudo, baseado na experiência prática da utilização do sistema, vai permitir avaliar as 
oportunidades e os impactos da utilização dessa tecnologia podendo, a partir daí, auxiliar na 
definição do caminho a ser adotado por toda cadeia de suprimentos e a efetiva aplicação da 
etiqueta inteligente no Brasil. 
 
Outro ponto relevante dessa iniciativa diz respeito à sua abrangência. Além do Brasil, outros 
países ou mesmo empresas, sejam elas grandes ou pequenas, de qualquer lugar do mundo, 
poderão se valer dessas análises, tendo em vista as questões culturais, sócio-econômicas, 
tecnológicas, entre outras que envolvem o processo de implantação da tecnologia RFID.  
 
´´Acreditamos que esse experimento prévio será importante para o desenvolvimento gradual 
do mercado, que precisa se preparar e adequar com novas ferramentas para atender as 
mudanças que esse novo conceito irá trazer na cadeia de suprimentos`` afirma Silvio Laban, 
diretor de organização e processos da CBD.  
 
O executivo explica que, além disso, esse período vai ser fundamental para que outras 
empresas tomem conhecimento da importância e do inevitável processo de aplicação dessa 
ferramenta e se engajem de maneira participativa à iniciativa. A primeira fase dos estudos foi 
concluída em fevereiro e as empresas participantes comemoram os resultados que servirão ao 
entendimento e compreensão dessa tecnologia em toda a cadeia de suprimentos.  
 
Resultados avaliados 
 
O projeto piloto, realizado ao longo de seis meses, envolveu cerca de 1000 paletes - 
plataformas nas quais são armazenadas as caixas dos produtos - e ficou restrito à cadeia que 
compreende o caminho do produto saindo da indústria até chegar ao centro de distribuição do 
varejista, não contemplando o ponto de venda.  
 
´´A CHEP enxergou na radiofreqüência uma revolução que depende do palete como meio 
importantíssimo na cadeia logística e por isso está fazendo parte desse teste no Brasil, 
trazendo todo o know-how de experiências anteriores feitas nos EUA``, afirma Pedro Moreira, 
diretor geral da CHEP.  
 
Para compartilhar as informações das operações que envolvem o controle na entrega e 
transporte de paletes, estudados com e sem mercadorias, foi criado um aplicativo que recebe 
todos os dados processados pela leitura da etiqueta e os distribui de maneira simultânea aos 
bancos de dados das empresas envolvidas.  
 
Na aplicação dessa solução, as equipes não encontraram grandes dificuldades, sendo todas as 
ocorrências previsíveis e ligadas ao próprio domínio da tecnologia. ´´Aplicamos ao projeto 
piloto, a mesma metodologia que utilizamos em experiências com RFID pelo mundo. Além 
disso supervisionamos a montagem e o funcionamento dos portais instalados nos Centros de 
Distribuição``, afirma Eduardo Santos, gerente sênior da Accenture.  
 
Dados importantes apontados nesse primeiro momento dão um panorama da eficácia da ação 
aliada à infra-estrutura instalada, que respondeu de maneira muito positiva.  



O índice de leitura obtido neste período alcançou 97%; número considerado satisfatório e 
dentro da média dos resultados atingidos nos pilotos aplicados fora do País.  
 
Algumas dificuldades peculiares ao ambiente e à utilização de determinados materiais (metal, 
gel, líquidos) foram detectadas. Um exemplo de interferência foi apontado na leitura feita pelas 
antenas aos chips instalados nos paletes. 
 
 Isso aconteceu devido à presença de docas metálicas, utilizadas nos centros de distribuição. 
Para sanar o problema, foram feitos testes que levaram ao ajuste da distância entre as 
antenas e o reposicionamento das etiquetas nos paletes. Assim a leitura pode ser feita sem 
outras intervenções.  
 
A análise de dois meses do trajeto feito entre as instalações das empresas ao longo da Via 
Anhanguera, num espaço total de 55km, teve bons resultados.  
 
O rastreamento da carga transportada agilizou de maneira efetiva os processos operacionais 
dos depósitos e possibilitou a comunicação simplificada e segura entre os computadores das 
empresas e confirmou a necessidade de algumas premissas como o alinhamento prévio de 
informações e da cultura de integração de dados, mas apontou também ganhos de 
produtividade.  
 
A partir de agora, com base nas informações compiladas nesse primeiro projeto piloto, o grupo 
de estudo entende que tem elementos importantes para orientar os trabalhos em 2005. A 
expectativa é ampliar o raio de aplicação dessa tecnologia para outros segmentos da cadeia. 
 
 O estudo realizado inicialmente nos paletes deve seguir um caminho natural nessa evolução - 
atingindo as caixas que compõem esse grupamento, novos produtos e processos inerentes a 
cadeia de abastecimento. 
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