
Etiqueta vai revolucionar gestão 
 
Nova tecnologia que está sendo adotada por empresas dos EUA e Europa deverá reduzir 
problemas crônicos do varejo. 
 
Para Steve David, diretor mundial de tecnologia de informação da Procter & Gamble (P&G), os 
supermercados estão entre as empresas mais beneficiadas com a implementação da etiqueta 
inteligente (smart tag) que utiliza a tecnologia de rádio-freqüência para a identificação de 
produtos, que deverá ocorrer ao longo dos próximos anos. “A nova tecnologia vai ajudar a reduzir 
problemas crônicos enfrentados pelo varejo, como os pontos de ruptura (falta de produtos nas 
gôndolas), altos níveis de estoque e perdas provocadas por furtos e roubos”, avalia.  
 
A convite da Associação ECR Brasil, David esteve no país divulgando os últimos avanços da 
etiqueta (também conhecida por ePC, eletronic Product Code, ou Código Eletrônico de Produto), 
em testes por empresas internacionais do varejo (entre elas Wal-Mart e Carrefour,) e da indústria 
(P&G, Coca-Cola, Unilever, Kraft Foods, Gillette e Johnson & Johnson) em projetos piloto que 
envolvem a sua utilização em três níveis: paletes, caixas de embarque e produtos.  
 
Nesses testes, a tecnologia vem demonstrando ser uma solução eficiente para combater os níveis 
de ineficiência na cadeia de abastecimento, que em alguns casos chegam a números alarmantes. 
“Somente a Procter & Gamble perde anualmente US$ 250 milhões em produtos devolvidos por 
deficiência no atendimento ao cliente. Significa que não conseguimos fornecer os produtos 
corretos para o supermercado e, se o produto correto não está no estoque ou na gôndola, não há 
venda”, afirma. Isso ocorre sobretudo por causa da falta de precisão nas informações e demora 
na transmissão dos dados, que prejudicam toda a operação de planejamento e reposição dos 
produtos. “Entre o supermercado constatar a falta de um produto na gôndola e o fornecedor 
providenciar a reposição, há um intervalo entre três e cinco dias, o que é um período muito longo, 
que demanda a formação de estoques de retaguarda correspondentes”, acrescenta.  
 
Nesse aspecto, considera Steve David, a vantagem da etiqueta é a de proporcionar um grande 
número de informações que podem ser acessadas em tempo real, com alto grau de confiabilidade. 
“A etiqueta é como a placa de um automóvel, identifica o produto onde quer que ele vá. É 
possível rastrear em tempo real desde o momento em que o item sai da linha de produção até a 
hora em que é retirado da gôndola pelo consumidor”, explica. Assim, além da maior confiabilidade 
das informações (que deve reduzir os erros no pedido), o uso da etiqueta também deverá tornar 
mais ágil o ciclo do pedido. 
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