
ETIQUETAS INTELIGENTES

Inteligência em
EVOLUÇÃO
Com os benefícios gerados, a tecnologia de
radiofreqüência - RFID aplicada nas etiquetas
inteligentes é um caminho sem volta. Mas o custo
ainda é impeditivo

u m simples microship,
ainda muito caro, abre
as portas para uma
verdadeira revolução na
cadeia de abastecimento.

Com número serial único que pode ser
fixado em paletes, caixas ou produtos,
a etiqueta inteligente funciona como
uma antena que responde a sinais de
rádio de um transmissor, mantendo os
responsáveis pelo controle informados
sobre a localização de um determinado
produto desde o momento em que sai da
fábrica, passando pelo armazenamento
no centro de distribuição, até ser exposto
na área de vendas e adquirido pelos
consumidores. Capaz de armazenar
grande quantidade de informações,
como data de validade, processo de
produção, descrição do produto, lote,
local de fabricação, a etiqueta funciona
como uma "placa de carro", podendo
ser colocada em algum momento ao

longo da cadeia de abastecimento
ou, preferencialmente, no início do
processo de fabricação. Já os leitores
de radiofreqüência são colocados
em pontos estratégicos da jornada
dos paletes, caixas e/ou itens, entre a
fábrica e a gôndola. Os leitores podem
ser aplicados também no chão, nas
portas, nas empilhadeiras, nas docas de
recebimento e expedição, nos centros
de distribuição, nos depósitos das lojas
e até mesmo nas gôndolas. "Isso, na

Esta tecnologia
permitirá que toda

a cadeia tenha
visibilidade total sobre

as fases do processo
de movimentação de

mercadorias

prática, significa: visualização real
do estoque; melhor rastreamento das
mercadorias; redução de mão-de-obra
e de erros logísticos, proporcionando
aumento da produtividade. A etiqueta
elimina o manuseio de scanners no
check-out e no check-in, auxilia na
redução de furtos internos e externos
e evita a formação de filas no check-
out", explica Bruno Muniz de Almeida,
diretor de mercado da Plastron
Sensormatic. Isso sem falar que o ship
tem 96 campos para serem preenchidos
com letras, números e símbolos.
No código de barras, há apenas 14
disponíveis. Mais campos significam
mais combinações para identificar cada
produto. "Também haverá mudanças
na estratégia de vendas. Será possível
rastrear, em tempo real, os hábitos do
consumidor. E as gôndolas inteligentes
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irão disparar reposição automática em
toda a cadeia de suprimentos, e será
simples controlar a data de vencimento
dos produtos", explica Celso Cassab,
gerente da área de consultoria
empresarial da Deloitte do Brasil.

Por tudo o que promete, empresas
como Procter&Gamble, Gillette,
Philips, Unilever Wal-Mart, Grupo
Pão de Açúcar, Tesco e Chep, entre
outras, estão investindo na realização
de projetos-piloto para aplicação da
etiqueta inteligente.

Os testes-piloto
Nos Estados Unidos e na Inglaterra,

a Unilever testa a RFID desde 2002 em
seus paletes, skus (itens) e caixas. Por
aqui, os testes acontecem na fábrica de
Indaiatuba e no centro de distribuição
de Louveira, ambos no interior
paulista. "A decisão da empresa em
realizar os testes no Brasil se justifica
por três razões: oferecer um novo
serviço ao cliente, ser pioneira no uso
dessa tecnologia e reduzir custos com
ganhos de até 12% em produtividade",
declara Leonardo Rubinato, gerente
de projetos de distribuição e customer
service da Unilever.

Em setembro de 2004,
o Grupo Pão de Açúcar
iniciou a implantação
dos primeiros testes
com o EPC (Código
Eletrônico de Produto)
em varejo na América
do Sul para avaliar
as oportunidades do
mercado brasileiro
para a implantação da
etiqueta inteligente.

Recentemente, o Grupo anunciou sua
filiação ao EPCglobal, joint venture da
EAN International e do Uniform Code
Council (UCC). Cláudio Czapsky,
superintendente da Associação ECR
Brasil, reforça que os esforços agora são
para normalizar o conteúdo das etiquetas
inteligentes. Para que o processo seja
automático, os dados precisam obedecer
a padrões e a freqüência tem de estar
estabelecida.

Há pouco mais de um ano, a EAN
Brasil, entidade que administra e

implanta a numeração
do código de barras
nos produtos,
passou também a
desenvolver padrões
globais para o EPC

Código Eletrônico
de Produto, e a ter a
propriedade intelectual,
a disseminação dessa
tecnologia e seu
licenciamento, por

meio da rede de Organizações Membros
da EAN em todo o mundo.

Mas o custo ainda é fator impeditivo
para aplicação da etiqueta inteligente.
"O preço da etiqueta inteligente (entre
50 centavos de dólar e l dólar) ainda
não viabiliza a utilização em grande
escala. Além disso, também existem
os altos gastos com hardware de
geração e leitura", lembra o gerente
de negócios Glauber Delia Giustina,
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da AB Group.

Fonte: Giro News, a. 9, n. 110, p. 30-31, jul. 2005.




