


A INTERNET
das coisas

A tecnologia RFID se embrenha dos carros aos
supermercados e faz os objetos falarem entre si

POR ROSA S P O S I T O

CENA J: A cancela do pedágio se levanta automaticamente
quando o carro se aproxima. O motorista não precisa parar,
nem pegar um único centavo.

CENA 2: O próprio pote de sorvete indica qual é a sua
localização dentro do depósito. E até se a temperatura do
lugar está mesmo adequada.

CENA 3; O frasco de xampu, o pacote de biscoitos, a lâmina
de barbear e o CD não precisam sair do carrinho de compras
no supermercado. Ao chegarão caixa, o consumidor já
sabe quanto terá de pagar.

s três cenários acima fazem parte
de um novo universo em que é
possível trocar informações com os
mais variados sistemas, sem
qualquer interferência humana.
Forma-se uma espécie de rede
invisível, a chamada internet das
coisas. A chave para isso está na

tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) e no uso
de etiquetas inteligentes, as tags, que podem ter diferentes
formatos ou tamanhos.
Na essência, uma etiqueta é constituída de um minúsculo
chip de menos de l X l milímetro de dimensão e uma
antena. O chip guarda na memória a identificação do objeto

e, quando estimulado, usa a antena para transmiti-la para
um leitor, via ondas de rádio. De lá a informação vai para
um computador, onde é processada e enviada para um
sistema ao qual possa ser útil. Tudo automaticamente,
sem passar por mãos humanas. Dependendo da freqüência
utilizada - o que vai de 30 KHz a 2,5 GHz -, o leitor pode
estar a até 50 metros de distância da etiqueta. Baixas
freqüências oferecem curtas distâncias. Freqüências altas
permitem alcançar distâncias mais longas.

Uma das experiências que permitem dar uma noção de
como a internet das coisas pode mudara vida das pessoas



— e trazer uma incrível agilidade de informações - está
na pequena cidade alemã de Rheinberg, perto de
Dusseldorf. Lá, os moradores que fazem suas compras no
supermercado do futuro montado pelo grupo Metro - um
gigante do varejo na Alemanha - usam carrinhos equipados
com um assistente de compras pessoal, que nada mais é
do que um computador. Diversos produtos disponíveis
nas gôndolas - como lâminas Gillette, xampus Pantene,
cream-cheese Philadelphia e CDs e DVDs - trazem etiquetas

inteligentes na embalagem. À medida que esses itens são
colocados no carrinho, as tags emitem sinais de rádio
informando o seu código, ao qual o sistema da loja associa
o preço. Tudo vai sendo somado e exibido na tela do
assistente de compras. No final, basta fazer o pagamento.

PRATELEIRAS INTELIGENTES
Nesse supermercado do futuro - um laboratório montado
por empresas como a SAP, a IBM e a Intel, para testar novas
tecnologias em condições reais -, as prateleiras também
são inteligentes. Por meio dos leitores RFID espalhados
pela loja, uma gôndola "avisa" o sistema que, por exemplo,
restam apenas duas embalagens de uma marca de leite.
De sua sala, o gerente manda um alerta para um funcionário
determinando a reposição imediata. Também dá para
monitorar a data de validade dos produtos à venda -
gravada nas tags - e, se ela estiver próxima do vencimento,
colocar o item imediatamente em promoção.

A identificação automática de produtos é apenas uma
das inúmeras aplicações da tecnologia RFID. Hoje, as
etiquetas com chip são usadas em pedágios, no
rastreamento de malas em aeroportos (como o McCarran,
em Las Vegas), no controle de acesso a edifícios e
estacionamentos e até para identificar gado e outros
animais. Aplicações mais complexas, como a do super-
mercado do grupo Metro, ainda são raras. O mais comum,
nesses casos, é usar o código de barras impresso na
embalagem do produto. Só que as etiquetas inteligentes



têm várias vantagens em relação ao código de barras.
Uma delas está na captura da informação a distância,

sem contato físico - ao contrário do código de barras, que
precisa ser lido por um scanner. Como a transmissão para
o leitor é feita por ondas de rádio, é possível identificar
um produto que está dentro de uma caixa lacrada ou
mesmo um palete inteiro de uma só vez, com dezenas ou
até centenas de caixas. Outra vantagem é que o chip da
tag tem memória para armazenar outras informações,
além do código do produto, como o seu prazo de validade
ou se ele passou no teste de qualidade.

Isso não significa que o código de barras está com os
dias contados. "Quem pensa em investir em RFID para
substituir o código de barras pode se decepcionar", afirma
Jeff Woods, analista do Gartner. "Trata-se de uma tecnologia
muito mais cara que o código de barras e que, por isso,
deve ser usada em áreas onde não há outra alternativa,
como o gerenciamento de ambientes caóticos", afirma.

O custo, justamente, tem sido um dos principais
obstáculos ao uso do RFID no varejo. O preço das etiquetas
vem diminuindo bastante - as mais baratas, do tipo
descartável, custam de 15 a 50 centavos de dólar. Mas
ainda está longe dos 5 centavos de dólar considerados
ideais para tornar essa tecnologia acessível — e permitir
seu uso em produtos mais baratos, como um sabonete.

O próprio grupo Metro, que hoje paga cerca de 30
centavos de euro por etiqueta RFID, calcula que ainda
deverá demorar de 10 a 15 anos para que esse preço caia
a ponto de permitir o uso das tags em todos os produtos
vendidos em suas lojas. "Na Europa e nos Estados Unidos,

as etiquetas RFID estão sendo usadas em produtos de
valor mais alto, como celulares e aparelhos eletrônicos",
diz Roberto Matsubayashi, gerente de soluções de negócios
da GS1 Brasil, entidade ligada à EPCglobal, que vem
conduzindo a implantação do Código Eletrônico de Produto
no país. A questão do custo também tem sido associada
à falta de um padrão nas tags. "A padronização vai permitir
que se compre as etiquetas de qualquer fornecedor, para
serem lidas por qualquer leitor", afirma Matsubayashi.

Para Glauco Ramos Pinto, gerente de produto na área
de RFID da Siemens, a mudança de cenário não deverá
demorar mais que três anos. "No primeiro momento, essa
tecnologia está sendo mais usada em aplicações na área
logística, porque os ganhos são mais rápidos", diz ele.
"Mas, à medida que o custo da etiqueta cair, ela será
colocada em cada produto."

OS CONGELADOS DA UNILEVER
Impulsionadas pelo grupo Metro e pela rede americana
Wal-Mart - outro gigante do varejo que investe pesado
em RFID -, centenas de indústrias, fornecedoras dessas
redes, estão testando as etiquetas inteligentes prin-
cipalmente na área logística. Nesse caso, a tag é colocada
nas caixas onde são armazenadas dezenas de unidades
de um produto, ou nos paletes, que levam várias caixas.
Isso permite diluir o custo da etiqueta inteligente - em
geral, do tipo regravável e, portanto, mais cara.

"O RFID vai ser uma revolução na cadeia logística, assim
como foi o código de barras", afirma Rogério Pezutto,
gerente de desenvolvimento de customer service da



Unilever Brasil. Ele faz parte do time mundial criado pela
empresa - que é um dos grandes fornecedores do Wal-
Mart - para avaliar e conduzir experiências com as etiquetas
inteligentes. "O fundamental é identificar os pontos que
podem ser melhorados na cadeia logística e avaliar o que
a tecnologia pode fazer para isso", diz.

É o que a Unilever começou a fazer na Itália, em sua
fábrica de sorvetes e comida congelada. Lá as tags RFID
foram colocadas nos paletes que circulam entre as áreas
de produção e de armazenamento. De quebra, a empresa
ganhou mais um recurso para controlar a qualidade dos
produtos e reduzir as perdas. Pela análise do movimento
dos paletes, captado pelos leitores RFID, é possível saber,
por exemplo, se o sorvete ou o alimento congelado foi
deixado em um local inadequado, com temperatura acima
do limite aceitável.

PRODUTO FALSIFICADO?
Ganhos desse tipo, nem sempre fáceis de serem medidos,
também estão sendo levados em conta pelas empresas
na hora de optar pela tecnologia RFID. A indústria
farmacêutica, por exemplo, está adotando as etiquetas
inteligentes para combater a falsificação de medicamentos.
O laboratório GlaxoSmithKline iniciou em março um projeto
piloto que prevê a identificação, com tags eletrônicas, de
todos os vidros do medicamento Trizivir, usado no

tratamento da Aids - e que está na lista das drogas mais
suscetíveis à falsificação -, vendidos no mercado americano.
A Pfizer vem fazendo o mesmo com as embalagens do
viagra, outro alvo dos falsificadores. A idéia é oferecer às
farmácias e distribuidores uma espécie de selo de garantia
da autenticidade do produto: seu código eletrônico, que
é único, gravado no chip da etiqueta.

"É importante avaliar não só o custo da tecnologia, mas
os benefícios que ela pode trazer, por exemplo, ao evitar
os riscos de se usar um remédio falsificado", diz Salil
Pradhan, diretor de tecnologia na área de RFID dos
Laboratórios HP, em Palo Alto, Califórnia. Para ele, a grande
vantagem da internet das coisas será fornecer informações
certas para as pessoas certas. "No futuro, cada objeto terá
uma tag e, toda vez que passar por um leitor, esta dirá que
aquele objeto está ali. Essa informação vai para um banco
de dados global, baseado na web, para ser acessada por
quem precisa dela", afirma.

Uma geladeira inteligente, por exemplo, equipada com
um leitor RFID, terá condições de escanear o seu próprio
conteúdo, com base nas informações transmitidas pelas
tags dos produtos guardados dentro dela - uma caixa de
leite, um iogurte, um vidro de azeitonas. À medida que
esses produtos são retirados do seu interior, a informação
pode ir, via web, para uma lista de compras armazenada
em um palmtop ou até mesmo direto para o supermercado.



A
ntes mesmo de entrar na linha de
montagem, a impressora recebe uma
etiqueta inteligente na carcaça. Ao longo
do seu trajeto pela fábrica, o chip
embutido nessa tag vai carregando
informações sobre o produto, como o

nome do fornecedor de um componente e o firmware
usado. Essas informações podem ser úteis não só
enquanto a impressora está dentro da fábrica, no centro

de distribuição ou numa loja, mas também caso um dia
ela precise ir para a assistência técnica.

É assim que a HP vem usando, há mais de um ano, a
tecnologia de etiquetas inteligentes na linha de produção
de suas impressoras no Brasil - mais exatamente na fábrica
da Flextronics instalada em Sorocaba, no interior de São
Paulo. Foi a HPquem criou a metodologia de implantação,
comprou os leitores (da Seal) e as etiquetas inteligentes
(da Rafsec, com chips Philips), além de fazer a integração



do middleware (da Oat Systems) com os sistemas
corporativos - entre eles, o software de gestão SAP. "Oito
leitores RFID espalhados em pontos estratégicos da linha
de produção controlam desde a entrada da matéria-prima
até a saída do produto acabado", diz Manoel Laranja,
gerente de manufatura da HP Brasil. "Com isso, con-
seguimos reduzir em 17% os estoques de matéria-prima,
de processo e de produtos acabados. Também ganhamos
agilidade nas entregas", afirma.

A empresa começou a usar a tecnologia há quatro
anos, nos Estados Unidos, para melhorar o geren-
ciamento de sua cadeia de suprimentos. Hoje, as
etiquetas inteligentes estão em 28 instalações da HP no
mundo, entre elas três fábricas e vários centros de
distribuição. No Brasil, o investimento no projeto foi de
2 milhões de dólares e incluiu a implantação de um
centro de excelência em RFID para atender outras
empresas interessadas em adotar essa tecnologia. "Um
ponto crítico é garantir a precisão das informações
transmitidas entre a tag e o leitor", afirma Manoel Laranja.
"Quando começamos, a acuracidade era de apenas 20%.
Hoje, depois de muitas simulações, chegamos a 95%."

NAS FÁBRICAS DA GM
Há cerca de um ano, a GM também está usando as
etiquetas inteligentes em suas três fábricas instaladas
no Brasil. São etiquetas passivas, do tipo regravável,
que são aplicadas no skid, um carrinho sobre o qual é
colocado o futuro veículo para que ele circule pela linha
de produção, antes da montagem final - o que ocorre

depois que ele é pintado. "O objetivo foi melhorar o
gerenciamento do banco de unidades pintadas, usado
na hora de fazer o mix dos modelos que vão primeiro
para a linha de montagem", afirma Sônia Campos,
diretora do controle de produção e materiais da fábrica
da GM, em São Caetano do Sul.

Nas tags estão gravadas informações básicas sobre o
veículo - como nome do modelo e número. Durante o
processo de produção, novas informações são adicionadas
pelos leitores (dez ao todo, só em São Caetano), que
trabalham com antenas com alcance de 12 centímetros
de distância - a freqüência utilizada é a de 13,5 MHz. Ao
mesmo tempo, os leitores transmitem informações para
o banco de unidades pintadas, que fica num servidor
IBM 346 com banco de dados Oracle. Esse sistema, por
sua vez, funciona integrado ao sistema de ordem de
produção - que determina que os modelos Astra devem
ser montados antes do Vectra, por exemplo. "Com o
RFID, ganhamos flexibilidade na montagem, além de
maior garantia de acerto no mix, com a eliminação da
atividade manual e da burocracia", diz Sônia.

TAGS NO SUPERMERCADO
É justamente na área logística que mais aplicações têm
aparecido. O alemão Metro usa as etiquetas inteligentes
nas áreas logística e de gerenciamento de depósitos
desde novembro de 2004. Hoje, cerca de 40 fornecedores
- entre eles, Johnson & Johnson, Henkel e a Procter &
Gamble - adotam tags RFID nos paletes que transportam
suas mercadorias. Segundo estudos do grupo, a economia
propiciada pelo uso dessa tecnologia e da troca eletrônica
de dados poderá chegar a 8,5 milhões de euros por ano
- isso apenas nas divisões Metro Cash & Carry (atacadista),
Real (hipermercados) e nos centros de distribuição.

Já o Wal-Mart tem aproximadamente 300 fornecedores
envolvidos em seu projeto de RFID. Por enquanto, as
etiquetas são colocadas nos paletes e nas caixas onde
são guardadas as embalagens dos produtos. A ex-
pectativa é acrescentar mais 200 fornecedores até o
fim do ano. Além disso, o Wal-Mart quer expandir o uso
da tecnologia RFID em 2006, chegando a mil lojas, clubes
e centros de distribuição do grupo nos Estados Unidos.
Os resultados começam a aparecer. "Um estudo da
Universidade do Arkansas mostrou que conseguimos
reduzir em 16% os produtos fora de estoque", diz Bill
Gonzales, vice-presidente de sistemas do Wal-Mart Brasil.
"Além disso, a reposição dos produtos com etiquetas
inteligentes está sendo três vezes mais rápida em relação
ao sistema normal de código de barras". 
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