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Com a 'smart tag', pode-se identificar o produto e rastreá-lo, e ainda substitui tecnologias 
antifurto  
 
O mercado ainda é incipiente, mas a promessa é revolucionária: substituir os atuais códigos de 
barra por etiquetas dotadas de chips, que oferecem as mais variadas possibilidades de uso - do 
armazenamento de informações sobre o produto até o rastreamento da peça ao longo de sua vida 
útil. De olho nesse negócio, que ainda ganha corpo mundialmente, a Philips reforçou no País sua 
estratégia de marketing para o I.Code, semicondutor que baseia a tecnologia de Identificação por 
Rádio-Freqüência (RFDI), conhecida como smart tag ou etiqueta inteligente.  
 
Segundo o gerente de desenvolvimento de novos negócios da Philips na América do Sul, 
Francimar Santos, a tecnologia está disponível no País, em fase de testes em alguns clientes. 
"Nenhuma empresa brasileira está usando ainda a RFDI", diz ele. Lá fora, a plataforma da Philips 
foi adotada por 40 redes de livrarias e bibliotecas, européias e asiáticas e, mais recentemente, 
pela United Colours of Benetton.  
 
"Como aplicação, a Benetton traz algumas novidades", conta Santos. Na indústria têxtil, explica, o 
uso dessa tecnologia exigiu que os circuitos elétricos e software fossem adaptados à nova 
finalidade - até então, só bagagens aéreas e volumes rígidos haviam recebido o semicondutor. "O 
I.Code cabe na etiqueta ou pode ser costurado no tecido", diz Santos. "É imperceptível" - ocupa 
área de cerca 1mm2, incluindo a antena de cobre que permite a "comunicação" entre a roupa e o 
leitor.  
 
No caso da Benetton, ao equipar as peças com a etiqueta inteligente, o objetivo era possibilitar o 
rastreamento completo de cada produto na cadeia de abastecimento da empresa. "É o grande 
diferencial da etiqueta inteligente: oferece as informações comuns aos códigos de barra, e ainda 
possibilita rastrear o produto e substitui outras tecnologias antifurto", destaca.  
 
Santos afirma que a substituição dos códigos de barra pelas novas etiquetas não se refletirá no 
preço final dos produtos. "O preço será praticamente o mesmo, mas os ganhos com a smart tag 
são superiores." Segundo Santos, a tecnologia de identificação por rádio-freqüência garante a 
integridade da peça: "Não é preciso abrir a caixa para identificar os produtos um a um. No caso 
do código de barras, muitas vezes é preciso violar o pacote para identificar o produto."  
 
Enquanto o sistema é testado em segredo - a Philips só informa que é um projeto para controle 
de malote de bancos -, a fabricante procura negócios em nichos estratégicos: varejo, companhias 
aéreas, operadores de logística e indústria farmacêutica. Na Europa, o I.Code é usado nas 
etiquetas que identificam bagagens de passageiros da Swiss Air e Lufthansa. (AE)  
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