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Passear pelas gôndolas do supermercado, retirar os produtos, e não precisar enfrentar 
a fila do caixa. Saber, exatamente, qual o volume de estoque. Repor os produtos na 
gôndola no momento certo. Para transformar esses anseios em realidade, a Auto-ID, 
consórcio entre o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e entidades como a 
Global Commerce Iniciative (GCI), desenvolveu a etiqueta inteligente, chip que, 
acoplado aos produtos, pode substituir o código de barras. 
 
Inicialmente, paletes e caixas de produtos receberão a nova tecnologia, mas a 
tendência é cada unidade de mercadoria ter identidade própria com o uso do chip. Nele 
será possível armazenar até 170 informações, como tipo de fornecedor, nome da 
transportadora utilizada, forma de utilização e data de saída da fábrica. Pão de Açúcar, 
Gillette, Wal-Mart e Procter & Gamble estão acompanhando as pesquisas e devem 
testar o novo modelo. 
 
Transparência nas informações 
 
Na indústria, as vantagens são a transparência sobre informações relativas ao produto, 
além da segurança contra roubo pela facilidade de identificar a procedência da 
mercadoria e controlar sua disposição na cadeia produtiva. Além disso, o 
gerenciamento do estoque ganha agilidade. "Passamos do sistema de leitura ótica para 
radiofreqüência, com menos intervenção humana e, logo, menos erros", comenta o 
superintendente da Associação ECR Brasil, Claudio Czapski. 
 
As perdas por ineficiência logística também tendem a diminuir, porque as cargas serão 
melhor controladas tanto pelos fornecedores como pelo varejo. A dificuldade é 
mobilizar todas as pontas da cadeia pelo custo de investimento. "Hoje, cada chip 
custa, em média, US$ 1,50. Para tornar-se competitivo precisa chegar a US$ 0,05", diz 
o gerente de planejamento e desenvolvimento de prevenção de perdas do Pão de 
Açúcar, Mário Duarte. 
 
O maior investimento, porém, é em mudança de estrutura, o que inclui as máquinas 
de leitura e registro de dados. "A parceria entre a indústria e o varejo terá que 
aumentar para que teoria passe à prática", acrescenta Duarte. De qualquer forma, 
ainda há muito a desenvolver. O valor de US$ 0,05 por chip deve ser alcançado, 
segundo o executivo, somente em 2006. 
 
- A nova tecnologia deve começar, efetivamente, em 2010 na Europa e Estados 
Unidos. Como precisa ser uma ação global, não deve demorar período muito maior do 
que este para chegar ao Brasil - diz o gerente de planejamento e desenvolvimento de 
prevenção de perdas do Pão de Açúcar. A rede de supermercados, com 500 lo jas no 
País, representa o varejo brasileiro nos estudos da etiqueta inteligente nos Estados 
Unidos. 
 
Hoje, os técnicos do MIT trabalham na segurança de dados. Como os chips emitem 
sinais de radiofreqüência constantes que podem ser captados por sensores, há a 
chance de revelarem informações preciosas para as empresas. Ao mesmo tempo, 
instalados nos carrinhos de compra dos supermercados, estes sensores podem ajudar 
o comerciante a repor a mercadoria na hora certa, evitando perda de vendas. 
 



- O princípio é o mesmo nos armazéns. Controlar o volume mantido no centro de 
distribuição ou nos pátios das indústrias torna-se mais simples - comenta o 
superintendente da Associação ECR Brasil. Outro ponto positivo é a facilidade em 
manter o cronograma da loja, ou seja, o mapeamento dos produtos. "As mercadorias a 
serem repostas dificilmente serão colocadas no lugar errado", afirma Czapski. 
 
Controle de qualidade é outro benefício 
 
O controle de qualidade da mercadoria é mais um benefício, segundo o executivo do 
Pão de Açúcar. "Será possível saber em quais condições de temperatura os produtos 
perecíveis foram transportados e armazenados. Assim, é possível organizar as baixas 
de estoque com mais segurança", comenta Duarte. Hoje, a administração de estoque 
por software permite evitar perdas, mas, com o uso do chip, este controle será feito de 
forma mais rápida. 
 
Outra vantagem é repor mercadorias com mais velocidade nas prateleiras. "Há 
produtos que saem das gôndolas e não passam pelo caixa. Ficam espalhados pela loja 
ou são furtados. Com o chip, a baixa seria automática", explica Duarte. Realizar o 
inventário das lojas e estoque também ficará mais rápido pela facilidade do contato 
dos aparelhos de radiofreqüência com os sistemas contábeis. "O intuito, na verdade, é 
tornar toda a cadeia produtiva mais ágil." 
Saiba mais Etiqueta inteligente 
 
>>É um chip instalado em paletes, caixas de produtos, ou nas unidades de 
mercadoria, que permite o armazenamento de até 170 tipos de informações, o que 
leva a redução de custos pela maior agilidade na logística da cadeia produtiva. 
 
VANTAGENS 
 
>> Transparência sobre informações relativas ao produto. 
>> Segurança contra roubo pela facilidade de identificar a procedência da mercadoria 
e controlar sua disposição na cadeia produtiva. 
>> Agilidade na reposição de produtos nas gôndolas. 
>> Facilidade na manutenção do cronograma de disposição das mercadorias nos 
supermercados. 
>> Eficiência no gerenciamento do estoque. 
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