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Resumo

Introduzir  a  tecnologia de Identificação por  Rádio Freqüência (RFID) nas 

empresas requer não apenas um profundo entendimento de seus processos e 

de sua infra estrutura de sistemas, mas também da introdução de inovações 

disruptivas com grande impacto na cadeia de suprimentos. Como com todo 

projeto  disruptivo,  sofre  uma  grande  resistência  por  parte  das  áreas  que 

devem mudar além de exercer uma enorme pressão na infra-estrutura atual 

de todas unidades envolvidas. Sua simples introdução não implica em ganhos 

à  empresa.  Um  critério  deve  ser  adotado  para  que  possamos  discernir  o 

momento  e  a  metodologia  a  seguir  para  o  sucesso  da  implantação  desta 

tecnologia em agregar valor à atual cadeia de valor da empresa. Ao longo do 

tempo  tecnologias  que  foram  implantadas  sem  uma  metodologia  mesmo 

apresentando retornos mensuráveis, tiveram sua imagem deteriorada devido 

a execuções mal implementadas.  O objetivo desta monografia é estudar as 

necessidades, pré-requisitos e melhores práticas para possibilitar o retorno 

sobre  o  investimento  de  um  projeto  de  RFID  diminuindo  as  incertezas 

oriundas desta mudança.



Abstract

Introducing the new technology of  radio  frequency identification over  the 

enterprise needs not only a deep understanding of its process and its IT infra-

structure, but also to introduce new disruptive innovations with huge impact 

on the supply chain. As a disruptive project suffers from resistance to change 

from the sectors that have to change and it poses a huge burden on the infra-

structure  of  all  units  involved.  Its  sole  introduction  does  not  implies  any 

rewards to the enterprise. Criteria should be adopted so that we can choose 

the correct timing and methodology to successfully deploy this technology to 

add value to the current enterprise value chain. As times passes, deployed 

technologies without a solid methodology, despite presenting earnings, had 

its deterioration because of ill accomplishments. The aim of this paper is to 

address the necessities, prerequisites and best practices to enable the return 

over  the  investment  of  an  RFID project  minimizing  the  uncertainty  from 

these changes.
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1 INTRODUÇÃO

O  objetivo  desta  monografia  é  estudar  as  necessidades,  vantagens  e 

tendências do mercado da implantação de RFID na cadeia de suprimentos; 

demonstrar como estruturar um estudo para a adoção e sugerir guias para a 

sua  execução;  indicar  como  construir  um  piloto  de  RFID  produtivo,  que 

documente os custos, que transmita sincronismo e possibilite visibilidade da 

cadeia de suprimentos estendida, evidenciando os beneficios da adoção desta 

tecnologia.

Criar  e  desenvolver  sistemas  não  é  uma  tarefa  fácil  e  a  medida  que  a 

complexidade  aumenta,  a  tarefa  de  criar  sistemas  é  multiplicada 

exponencialmente.

 Este trabalho procura evidenciar  como empresas com recursos limitados, 

assim  como  todas  as  outras,  conseguem  resultados  acima  da  média  pelo 

simples fato de terem uma visão diferente do futuro que está por vir, pela sua 

obstinada procura e por não apenas moldar o seu futuro, mas também o do 

seu setor.

1.1 Objetivos

O objetivo da monografia é estudar o retorno sobre o investimento, restrições 

e  a  tendência  do  mercado  na  adoção  e  implantação  da  tecnologia  de 

identificação por radio frequência,  não através de um modelo, mas de um 

parâmetro que evidencie a real vantagem da implantação desta tecnologia. 

Além  de  buscar  identificar  os  fatores  que  estão  por  trás  da  adoção  desta 

tecnologia.
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1.2 Justificativa

A simples adoção e implantação da tecnologia não garante seu sucesso. Por 

muitas  vezes  a  adoção  de  uma  tecnologia  “da  moda”  copiada  de  outros 

contextos apenas para promover uma empresa como detentora de tecnologia 

de ponta é suficiente para uma implantação superficial e deficiente que não 

traz  benefícios  de  longo  prazo.  O objetivo  desta  monografia  é  mostrar   a 

vantagem e o retorno sobre o investimento da aplicação desta tecnologia e 

fornecer  algumas  diretrizes  a  serem  seguidas  para  a  maximização  deste 

investimento.

1.3 Contexto

Para entender melhor o contexto em que esta tecnologia será implantada, 

inicialmente irei conceituar a cadeia de suprimentos e o contexto em que ela 

está inserida hoje e suas características e processos, o meio como as empresas 

estão  operando,  a  economia  global  que  é  um  agente  na  mudança  do 

comportamento das mesmas.

Mais adiante irei fazer uma explicação do que é a tecnologia de identificação 

por  rádio  frequência  e  uma  breve  introdução  de  todos  os  componentes 

envolvidos  para  uma  eficaz  implantação  da  tecnologia  na  cadeia  de 

suprimentos. Estudar as motivações para adoção desta nova tecnologia e o 

motivo  de algumas indústrias  estarem mais  adiantadas  na adoção do que 

outras.  E  finalmente  detalhar  a  experiência  adquirida  da  implantação  de 

projetos piloto bem como justificar a adoção desta abordagem para projetos 

de RFID.

1.3.1 A nova concorrência

“... o futuro não é o que acontecerá,

 é o que está acontecendo.”

C. K. Prahalad e G. Hammel
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Segundo  [TAYLOR(2005)],  a  redução  dos  custos  em  todas  as  áreas,  a 

padronização dos processos através das “melhores práticas”  do mercado e 

avanços  os  processos  de  produção,  tornam  cada  vez  mais  a  cadeia  de 

suprimentos  o desafio com maior possibilidade  de retorno no mundo dos 

negócios.  Existe  pouca  vantagem  a  ser  ganha  melhorando  o  processo 

produtivo ou reduzindo o custo das diversas áreas de uma empresa.

Hoje  as  cadeias  de  suprimentos,  uma vez  que  estão  suscetíveis  a  erros  e 

desperdícios, podem oferecer oportunidades inigualáveis para a conquista de 

vantagem competitiva.  Como diz  o guru Michael  Hammer em seu livro  A 

agenda  ([HAMMER(2001)]),  a  cadeia de suprimentos é  a última mina de 

ouro inexplorada dos negócios.

A cadeia de suprimentos é mais importante do que a manufatura, prova disto 

é que empresas como Nike e Cisco dominam o mercado sem ter muito mais 

do que uma fábrica em operação.

Antigamente  as  empresas  concorriam entre  si  por mercado;  neste cenário 

quanto mais eficiente fosse a sua estrutura, mais apta estaria para ganhar o 

mercado das concorrentes. Baixo custo, eficiência na produção e uma ampla 

linha de produtos garantiam uma vantagem em relação aos concorrentes. No 

cenário atual, esta vantagem já não é mais significativa e os ganhos estão em 

explorar  a  cadeia  de  suprimentos,  identificando  fraquezas,  falhas  e  erros. 

Antes a concorrência era considerada entre empresas “estrangeiras”, agora a 

visão  é  diferente:  a  concorrência  não  é  mais  tradicional.  Não  se  trata  de 

concorrência  entre  empresas  de  um país  contra  empresas  de  outros  país, 

agora  a  concorrência  é  retardatário  versus  desafiantes,  de  líderes  versus 

inovadores,  de  inerciais  e  copiadores  versus  criativos,  agora  a  nova 

concorrência  é  a  competição  de cadeias  de suprimentos  concorrendo com 

outras cadeias de suprimentos.

Quem determina a predominância  ou não de uma cadeia  é  o mercado.  O 

mercado não está interessado em saber como está estruturada a cadeia de 

suprimentos  para  um  dado  produto,  não  lhe  interessa  como  foi  feita  a 

negociação de preços e condições, como foi feita a sincronização de entregas e 

a dificuldade de manter em movimentação os produtos na cadeia. Nada disso 

importa, o que importa é que o produto esteja disponível no instante em que 
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o consumidor tiver a intenção de adquiri-lo, o mercado julga resultado e não 

a implementação. Sobrevive quem conseguir equacionar todas as variáveis e 

oferecer ao mercado a melhor qualidade pelo menor preço. Isto implica em 

que a performance de uma empresa depende da performance das outras das 

quais ela depende. Trabalhar em equipe é cada vez mais necessário, mas não 

basta que os funcionários trabalhem em equipe, e sim fazer com que todas 

empresas integrem suas cadeias e que juntos formem uma unidade maior que 

possa levar isto adiante.

O que torna desafiadora a nova concorrência é o nível de cooperação que ela 

requer num cenário em que o limiar entre concorrentes e colaboradores é 

cada vez mais tênue e nebuloso. Para formar equipes vencedoras as empresas 

precisam  destruir  barreiras  entre  os  silos  funcionais  dentro  de  uma 

organização  e  devem  substituir  relacionamentos  antagônicos  por  uma 

colaboração  entre  todas  as  partes  ao  longo  da  cadeia  de  suprimentos. 

Conseguir isto não é fácil, mas as empresas mais bem sucedidas já colocaram 

isto em prática e estão passando à frente de seus concorrentes.

Em  [GOLDRATT(1997)],  Goldratt  criou  uma  metodologia  de  como 

subordinar todas as ações da empresa aos seus objetivos principais: a meta de 

obter lucro. A Teoria das restrições está resumida no item 7.4 do apêndice.

Segundo [FINE(1999)], é muito comum encontrar empresas onde não existe 

um  responsável  pela  cadeia  de  suprimentos.  A  engenharia  projeta  os 

produtos,  o  marketing  define  seu  preço  e  efetua  promoções,  o  setor  de 

compras negocia com os fornecedores,  a  logística organiza o transporte,  a 

contabilidade registra as operações, o financeiro organiza o fluxo de caixa e 

assim  por  diante.  Cada  área  se  comporta  de  maneira  totalmente 

independente da outra, com cronogramas diferentes, e objetivos conflitantes. 

A política operacional adotada por estas empresas é conhecida por “jogar por 

cima do muro1”. Para agravar mais ainda esta situação, a maioria destas áreas 

se reporta diretamente a uma diretoria executiva antes de dialogar com uma 

gerência comum, criando conflitos políticos e possibilitando apenas o cargo 

1 Quando vários setores de uma empresa envolvidos no mesmo projeto não conversam entre si e não 
se preocupam com o resultado final, focando apenas em seu setor sem se preocupar com os outros.
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do CEO planejar e operar a cadeia logística de suprimentos, justamente quem 

não deveria ter esta atribuição.

Existe um caso que ilustra quando uma empresa não projeta  seu produto 

tendo consciência da sua cadeia de suprimentos: a RCA no início da década 

de  70  desenvolveu  uma  tecnologia  viável  para  reprodução  de  vídeos 

domésticos  que  possibilitava  aos  clientes  comprar  ou  alugar  vídeos  e 

reproduzi-los em seus aparelhos. O produto era factível, porém a RCA não 

conseguiu superar os problemas de fabricação para a oferta de aparelhos em 

volumes elevados,  custos  baixos e  qualidade compatível.  Segundo Michael 

Cusumano e  Richard  Rosenbloom em [ROSENBLOOM(1987)],  “A  RCA,  a 

Bell  e  a  Howell  (seus  maiores  fornecedores)  não  conseguiram  superar  a 

defasagem entre o projeto e a fabricação”. No entanto a Sony e a Matsuchita 

(JVC), que embora tenham começado depois da RCA, conseguiram chegar 

antes  ao  mercado.  O  foco  na  integração  entre  projeto  e  fabricação  lhes 

garantiu uma melhor posição para a vitória.

O modo de gerenciar a cadeia de suprimentos pode levantar ou derrubar uma 

empresa.  Algumas das  histórias  mais  espetaculares  de  sucesso  registradas 

nos  últimos  anos  foram  pautadas  na  tentativa  de  levar  os  produtos  aos 

clientes da forma mais eficiente possível, porém também houveram fracassos 

igualmente vultosos.  Existe um alto risco e não existe  muita opção em se 

correr ou não estes riscos, se a empresa depende de outros parceiros para 

chegar ao consumidor final, e isto envolve a grande maioria das empresas, 

este risco já foi assumido.

Em  [TAYLOR(2005)]  existem  exemplos  que  ilustram  bem  este  fato:  ao 

enfrentar a concorrência cada vez mais acirrada no mercado de máquinas 

para raios-X, a Siemens de Forchheim (Alemanha), viu a sua posição cada vez 

mais  ameaçada.  Sua  resposta  foi  a  reinvenção  completa  da  forma  de 

preparar,  montar  e  entregar  os  produtos.  Foram  feitas  reestruturações 

internas, achataram os níveis gerenciais, foram criados incentivos atrelados 

ao sucesso da cadeia de suprimentos e soluções foram obtidas entre várias 

áreas  juntas.  Os  laços  com  os  fornecedores  foram  estreitados,  depósitos 

intermediários foram eliminados e a técnica de produção  Just-In-Time foi 

adotada. Com isto a Siemens possui hoje (2005) uma cadeia de suprimentos 
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modelo e estabelece o padrão para as demais. Conseguiu reduzir a entrega de 

suas  máquina  de  22  semanas  para  apenas  duas.  Além  disto,  o  índice  de 

entregas pontuais passou de 60% para 99,3%. O mais impressionante foi o 

custo  Zero  para  alcançar  este  desempenho.  Estes  ganhos  foram 

acompanhados pela redução de 40% nos estoques, diminuição de 50% no 

espaço  da  fábrica,  tempo  de  montagem  76%  menor  e  custos  totais  30% 

menores. A empresa conseguiu duplicar a sua produção para 1.250 máquinas 

por ano sem aumentar seu número de operadores.

Em meados dos anos 80, a Chrysler estava extremamente endividada e com 

problemas  em  sua  produção.  Resolveu  experimentar  algumas  técnicas 

utilizadas  pelas  montadoras  japonesas  e  assim  como  a  Siemens,  formou 

equipes  multi-funcionais  concentrando  design,  engenharia,  manufatura, 

compras, marketing e finanças, concedendo a estas equipes poder necessário 

para redesenhar a cadeia de suprimentos.  As equipes cortaram a base dos 

fornecedores pela metade, e escalaram fornecedores restantes para o design 

de  uma  nova  geração  de  carros  estabelecendo  relacionamentos  de  longo 

prazo baseados na confiança e  não na coerção.  Ao invés  de pressionar  os 

fornecedores em relação a preços passou a solicitar a ajuda dos fornecedores 

para  encontrar  formas  de  economizarem  juntos,  a  empresa  inclusive  se 

ofereceu para repartir a economia alcançada entre os fornecedores ao invés 

de  ficar  com toda economia para si.  Conclusão:  o  SCORE (Supplier  COst 

Reduction Effort)  gerou uma economia de US$ 1,7  bilhão por  ano para a 

Chrysler, o custo de desenvolvimento de um novo carro foi reduzido em 40% 

e  o  tempo  de  desenvolvimento  caiu  de  234  semanas  para  160  (68,4%). 

Simultaneamente teve o lucro unitário aumentado de US$250 em meados da 

década de 80 para US$2.110 por volta de 90, uma elevação de 844%.

Segundo [GILMORE(2006)], recentemente a Panasonic Consumer Eletronics 

em 2005 alinhou a estratégia de seus negócios à estratégia de sua cadeia de 

suprimentos, em uma verdadeira cadeia orientada ao consumidor. Michael 

Aguilar,  VP de  logística  disse  “...mover  a  cadeia  de  suprimentos  do  back 

office2 para o front office3. A cadeia de suprimentos deverá ser a coisa mais 

2 Operações de uma organização que não são acessíveis ao publico geral.
3 As funções executivas de uma organização.
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importante que irá garantir a nossa lucratividade e impulsionar as vendas.”. 

A Panasonic teve a coragem de mudar e sua visão não era apenas de reduzir 

custos e sim assumir a liderança em vendas. A relação com seus varejistas e a 

forma de premiar seus vendedores mudaram; o foco mudou de vendas por 

canal para vendas diretas e com isto obteve ganhos expressivos, as vendas de 

TVs  high  end aumentaram  500%  enquanto  que  a  média  do  mercado 

aumentou  200%,  reduziu  seu  inventário  de  17  semanas  para  apenas  4 

(23,5%), em momentos de pico como o natal seus estoques se mantiveram 

constantes e sem  out of stocks4,  de segundo e terceiro lugar no volume de 

vendas  de  seus  fornecedores  passou  a  ser  o  primeiro  para  praticamente 

todos.

A redução de custos não é a única vantagem que a cadeia de suprimentos 

pode oferecer a uma empresa. Segundo [TAYLOR(2005)] ,o caso da Dell e 

seu posicionamento no mercado provocou uma reviravolta na estrutura de 

um setor inteiro.

Antes,  os  computadores  eram  fabricados  em  série  e  distribuídos  aos 

varejistas  e  vendidos  individualmente  aos  clientes.  Este  modelo  funciona, 

mas  exige  quantidades  enormes  de  estoques  intermediários  e  os  clientes 

tinham  poucas  possibilidades  de  configuração,  A  Dell  modificou  isto 

adotando uma estratégia de venda direta, fabricando os PCs sob encomenda e 

enviando  o  produto  diretamente  ao  consumidor.  Recebendo  inicialmente 

pedidos  pelo  correio,  foi  a  primeira  empresa  a  reconhecer  o  potencial  da 

internet vendendo seus computadores em 1996 pela rede. Quatro anos mais 

tarde, faturava US$50 milhões por dia em seu site. Em 2001 a Dell se tornou 

a  maior  fabricante  de  PCs do mundo.  O modelo  adotado pela  Dell  não é 

inovador, porém o que torna a empresa tão bem sucedida é a forma com que 

implementa  a  sua  estratégia,  ela  implementa  uma  busca  contínua  por 

diminuir os tempos e custos de montagem. A empresa conseguiu transformar 

previsão em planejamento e consegue ter um ciclo financeiro (cash-to-cash) 

negativo,  ou  seja,  a  Dell  é  paga  por  seus  produtos  antes  de  pagar  os 

fornecedores de componentes.

4 Perda de venda devido a falta do produto.
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Se uma cadeia de suprimentos bem administrada pode gerar diversos tipos 

de  benefícios,  uma  cadeia  de  suprimentos  mal  administrada  pode  ser 

catastrófica.  Mesmo  empresas  que  administram  suas  cadeias  de  forma 

exemplar não ficam livres do fracasso. A Chrysler após a fusão com a Daimler 

formando a “fusão de iguais” formaram a DaimlerChrysler. Após a fusão o 

programa SCORE rapidamente se enfraqueceu e a empresa voltou a recorrer 

à coerção de reduções unilaterais de preços dos fornecedores na tentativa de 

se prevenir de perdas e toda a vantagem obtida antes, se perdeu.

A Nike também perdeu com a sua cadeia de suprimentos. Em fevereiro de 

2001 a empresa anunciou que havia perdido US$100 milhões devido à falta 

de organização em sua cadeia de suprimentos. Após a implantação do sistema 

da  i2  Technologies,  o  novo  sistema  arruinou  a  cadeia  de  suprimentos, 

promovendo  falta  de  alguns  itens  e  excesso  de  outros.  E  após  troca  de 

acusações entre os presidentes das duas empresas, ambas registraram queda 

no valor de suas ações da ordem de 20% cada em um único dia.

A Cisco, exemplar no gerenciamento da sua cadeia de suprimentos, também 

cometeu erros.  Em maio de 2001,  a empresa divulgou a perda de US$2,2 

bilhões  em  estoques,  a  maior  depreciação  da  história  dos  negócios.  Sem 

perceber a desaceleração da compra de equipamentos devido ao estouro da 

“bolha da internet”, o problema teve origem em um lapso de comunicação ao 

longo da cadeia,  nesta época a Cisco concorria por contratos de hardware 

para  a  internet,  sem  capacidade  de  produção  própria,  ela  transferia  a 

demanda antecipada a seus fornecedores.  Cada fornecedor via a demanda 

total e não a sua parte o que significava que havia contagem dupla e as vezes 

tripla da mesma demanda. Os fornecedores faziam hora extra para atender a 

uma demanda que não existia e a Cisco teve de arcar com erros de terceiros, 

suas ações caíram pela metade e permanecem neste patamar desde então.

Os investidores punem qualquer tipo de falha, independente de quem foi o 

culpado, portando a perda causada por uma falha na cadeia de suprimentos 

não tem um efeito pontual, ela tende a prejudicar a performance da empresa 

por muito tempo, seja por aumentar o custo do capital no momento que mais 

precisa de investir em projetos, seja por sinalizar negativamente ao mercado 

que suas operações estão comprometidas.
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1.3.2 A nova dinâmica da economia

“Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, 

nem as mais inteligentes, 

e sim as que melhor respondem à mudança.”

Charles Darwin

Na economia antiga,  as empresas buscavam através da integração vertical 

controlar as opções do cliente. Através do crescimento vertical gerar e reter o 

valor ao longo da cadeia de suprimentos,  privando o acesso a uma ampla 

variedade de opções aos clientes. Com sua enorme estrutura, ela minimizava 

os riscos diversificando suas operações aumentando o leque de produtos que 

oferecia e setores que atuava.

Segundo  [BYRAN(1999)],  hoje  em  dia  este  modelo  não  mais  funciona 

corretamente. As estruturas inchadas custam um alto preço para existirem e 

a perfeita coordenação de todas as áreas da empresa praticamente se torna 

impossível perante às constantes mudanças promovidas pela cada vez mais 

acelerada evolução do mercado.

Segundo Charles H. Fine em [FINE(1999)], o mercado apresenta diferentes 

ritmos de evolução. Cada setor evolui num ritmo diferente, dependendo da 

velocidade  evolutiva5 dos  seus  produtos,  de  seus  processos  e  das 

organizações.

Com a grande  indefinição das  futuras tendências  do  mercado,  as  grandes 

empresas  apostam  em  hedge para  conseguirem  diluir  o  risco  frente  às 

incertezas do mercado.  Nos setores de velocidade evolutiva acelerada,  boa 

parte  do  valor  econômico  é  oferecida  através  de  cadeias  complexas, 

abrangendo  muitas  empresas,  tecnologias,  serviços  e  capacidades.  A 

estratégia de alta oportunidade talvez não permaneça constante entre ser um 

fornecedor de componente e ser um dominador e mesmo que se exerça pouco 

5 A velocidade evolutiva é maior quanto menor for o seu ciclo. Ex: os microprocessadores tem a sua 
velocidade evolutiva medida em anos, a vida média de uma família de processadores gira em torno 
de 4 anos, já a velocidade evolutiva das empresas automobilísticas é menor, em média renovam 
suas linhas a cada 4 a 8 anos, em contrapartida a velocidade evolutiva da indústria da aviação é 
mais lenta ainda, e gira em torno de 10 a 20 anos.



11

controle sobre a cadeia, é possível ganhar dinheiro através do fornecimento 

de um componente crítico.

Os  vetores  que  aumentam  a  velocidade  evolutiva  são  a  tecnologia  e  a 

competição. Segundo Fine “Quanto mais rápida a evolução de um setor - ou 

seja,  quanto mais  alta é a sua velocidade evolutiva – mais temporária é a 

vantagem  competitiva  de  uma  empresa.  A  chave  consiste  em  escolher  a 

vantagem certa – reiteradamente”.

Podemos tomar como lição que toda a vantagem competitiva é temporária e 

quanto mais alta a velocidade evolutiva, mais breve é a meia vida desta. Um 

exemplo disto foram os eventos que aconteceram nos últimos tempos, como 

por exemplo, os choques sobre o ambiente empresarial como os custos com 

poluição  devido  a  práticas  existentes  até  hoje  nas  empresas,  choques 

econômicos  como a  crise  do  petróleo  e  o  estouro da  “bolha  da  internet”, 

choques tecnológicos como o surgimento da internet, choques de produtos e 

serviços revolucionários dos concorrentes como a Dell e a Federal Express e 

choques de um modelo de empresa inovadora e predominante como o Wall 

Mart.

Nas  últimas  décadas,  as  economias  mundiais  vem  se  integrando  numa 

velocidade cada vez maior. A crescente mobilidade do capital, a abertura dos 

mercados, a digitalização das formas de comunicação e a adoção de padrões e 

protocolos  mundiais  eliminaram  a  maioria  das  barreiras  que  antes 

mantinham as economias distintas. Agora os diferentes agentes econômicos 

não estão mais esperando por oportunidades, segundo [BYRAN(1999)] eles 

as estão gerando.

Os mercados evoluíram em diferentes velocidades,  mas podemos perceber 

que para as vantagens que existiam, devido acesso a um mercado não mais 

limitado  pela  geografia,  ficaram  neutralizadas.  Agora  toda  e  qualquer 

atividade em que a cadeia de valor possa ser digitalizada e decomposta, que 

possa ser delegada, se for economicamente viável, assim o será.

Antigamente, as  empresas  tinham  um  acesso  privilegiado  ao  capital,  à 

tecnologia, ao mercado e à mão de obra, agora o acesso não está mais restrito 

aos detentores do capital. A familiaridade com os modos de fazer negócios 

nos mercados locais que antes conferia vantagem a quem os dominava, agora 
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não existe mais, pois as práticas foram disseminadas e existe pouca variação 

do modo de como os negócios são realizados em diferentes lugares do mundo 

hoje em dia. Antes, uma única empresa dominava todo o processo produtivo, 

hoje as cadeias de suprimento assim como as economias estão integradas. 

Antes existia um isolamento ante a pressão do mercado de capitais, hoje o 

mercado de capitais premia o mais forte e pune o mais fraco.

Um fato  interessante  de  se  observar  é  o  crescente  poder  de  barganha  do 

cliente.  Ao  longo  da  história,  os  agentes  econômicos  sempre  foram  os 

fornecedores, primeiro através da conquista, depois através do colonialismo e 

depois  através  da  criação  de  companhias.  Os  desbravadores  dos  novos 

mercados  eram  sempre  os  fornecedores  ávidos  por  expandir  sua  área  de 

atuação.  Antes  os  consumidores  não  conseguiam  ter  acesso  a  outros 

fornecedores,  pois  os  custos eram altos  e  ficavam limitados aos mercados 

locais. Atualmente ficou fácil para os consumidores obterem acesso a outros 

mercados e agora eles tem acesso a uma gama maior de fornecedores e uma 

melhor relação valor/preço.

As  empresas  que  irão  se  sobressair  em  um  mundo  de  possibilidades 

crescentes  para  os  consumidores  são  as  empresas  que  desenvolverem  as 

proposições  de  valor  mais  atraentes.  São  as  empresas  que  melhor 

conseguirem  desenvolver  seu  capital  intangível.  A  medida  que  cada 

fornecedor perde o privilégio de acesso a clientes geograficamente próximos, 

mão-de-obra,  capital,  tecnologia  e  técnicas  de  manufatura,  muitas  das 

vantagens históricas de custo e valor desaparecem e em seu lugar surgem 

valores  intangíveis  como  redes  de  relacionamento,  talento,  marca  e 

propriedade intelectual. Na nova economia os recursos escassos são os bens 

intangíveis. Segundo Lowell Byram em [BYRAN(1999)] “Estamos mudando 

de  um  mundo  onde  90%  da  vantagem  competitiva  era  determinada  pela 

geografia para um mundo onde 90% será independente do local”.
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1.3.3 A cadeia de suprimentos

“...in all real-life systems there is inherent simplicity.

If you can just find that inherent simplicity,

 you can manage, control and improve the system”

Eliyahu Goldratt6

O gerenciamento  da  cadeia  de  suprimentos  não é  uma atividade  fácil.  As 

cadeias  de suprimentos  consistem em instalações conectadas por rotas de 

transporte e existem para suportar os fluxos de demanda, suprimento e caixa.

As instalações geralmente são classificadas por sua função: de produção ou 

de armazenagem, e  as rotas de transporte são caracterizadas pelos meios de 

transporte utilizados para movimentar os materiais ao longo da cadeia que 

incluem  as  vias  marinhas,  as  vias  aéreas,  as  vias  terrestres  etc.  Em  um 

contexto  mais  abrangente,  as  cadeias  de  suprimentos  englobam  desde  a 

extração da matéria prima até a entrega do produto acabado ao cliente.

As  instalações  geralmente  mantém  quantidades  controladas  de  materiais 

denominados estoques, os estoques podem ser classificados em quatro tipos: 

1. estoques de matérias primas: que são materiais prontos para serem 

utilizados na produção;

2. estoque em processo (WIP): que são os materiais em processamento;

3. estoques de produtos acabados: que são os materiais prontos para o 

embarque;

4. estoques em trânsito: que são materiais que estão em movimento pela 

cadeia de suprimentos, se deslocando de uma instalação para outra, 

ele se diferencia dos outros tipos, pois não é disponibilizado para uso e 

seu risco é maior do que os outros tipos. 

6 Eli Goldratt (criador da teoria das restrições)... em todos os sistemas reais existe um simplicidade 
inerente. Se você conseguir encontrar esta simplicidade inerente, você pode gerenciar, controlar e 
melhorar o sistema.
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As instalações de armazenamento variam e podem ser de três tipos:

1. depósitos:  que  normalmente  apresentam  apenas  um  único  tipo  de 

estoque,  ex:  depósito  de  matéria-prima  e  depósito  de  produtos 

acabados;

2. centros de distribuição: que podem apresentar os três primeiros tipos;

3. cross  docking:  que  é  a  transferência  de  mercadorias  entre  os 

diferentes meios de transporte.

Segundo [TAYLOR(2005)], “o objetivo principal no gerenciamento da cadeia 

de suprimentos é estabelecer um fluxo organizado de produtos da matéria-

prima até o cliente final”,  devido a isto, nos primórdios da organização, o 

gerenciamento de transportes se fundiu com o gerenciamento de materiais 

dando origem à logística. A diferença entre logística e o gerenciamento da 

cadeia de suprimentos é que nesta última há uma preocupação tanto com os 

transportes  e  os  materiais  (fluxo  de  suprimento)  quanto  com outros  dois 

fluxos: o fluxo de demanda e o fluxo de caixa.

A operação de uma cadeia  de suprimentos  é  simples:  a  demanda flui  dos 

clientes para os fornecedores, a medida que os suprimentos se deslocam na 

cadeia (suprimento do fornecedor em direção ao cliente), o fluxo de caixa se 

move na direção contrária  efetuando o pagamento dos fornecedores  pelos 

produtos entregues.

Os  fluxos  são  descontínuos  e  não  ininterruptos  ou  seja  um pedido  chega 

(fluxo da demanda), é atendida em blocos de quantidades padronizadas e em 

períodos específicos (fluxo de suprimento) e depois deste material chegar ao 

cliente,  este  remunera  o  fornecedor com o pagamento (fluxo  de caixa).  O 

fluxo de pedidos (demanda) dependendo da estratégia da produção pode ou 

não  acionar  sua  fabricação  imediata.  Existem  três  tipos  de  estratégia  de 

fabricação: 

1. fabricação contra previsão de demanda (make-to-stock)

2. fabricação sob encomenda (make-to-order)

3. montagem conforme pedido (assemble-to-order)
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A escolha da estratégia adotada irá determinar o padrão de comportamento 

da cadeia de suprimento.

Dos três fluxos presentes na cadeia de suprimentos, o fluxo de caixa é o que 

recebia  menos  atenção,  agora  ele  é  um  fator  chave  para  conquistar  a 

excelência da cadeia de suprimentos. Além dos três fluxos, existe um quarto 

em trânsito em toda a cadeia: o fluxo de informação. As informações já estão 

presentes nos outros três fluxos: pedidos são informação sobre a demanda 

imediata, produtos podem ser enviados como informação e o intercâmbio de 

dinheiro pode ser feito em forma de informação, além destas existem outras 

que  não  fazem  parte  das  transações  e  são  trocadas  para  facilitar  a 

comunicação  dentro  da  cadeia  como  previsões  de  demanda,  promoções, 

cronogramas  de  entregas,  etc.  Ao  contrário  dos  outros  três,  a  informação 

ocorre ao longo da cadeia em qualquer momento sem fazer parte de uma 

transação específica.

Uma  das  grandes  descobertas  das  cadeias  de  suprimentos  foi  que  a 

informação  pode  substituir  o  estoque,  em  vez  de  manter  estoques  de 

segurança  os  elos  da  cadeia  podem  compartilhar  informações  e  assim 

minimizar a necessidade de estoques. As informações são muito mais baratas 

e  fáceis  de  movimentar  e  gerenciar  pela  cadeia.  Está  é  a  chave  para  a 

obtenção de melhores desempenhos na cadeia de suprimentos e é um grande 

impulsionador para a a adoção de RFID na cadeia de suprimentos.

Ao analisar a cadeia de suprimentos, é importante identificar os limites de 

propriedade.  Uma  sequência  de  instalações  pertencentes  a  uma  mesma 

empresa caracterizam a cadeia de suprimentos interna, já os elos que não 

pertencem são chamados de cadeia de suprimento externa e toda a cadeia é 

denominada de cadeia de suprimentos estendida, que vai desde a coleta da 

matéria prima até o cliente, envolvendo todas as empresas participantes.

O  comportamento  das  cadeias  de  suprimentos  na  vida  real  nunca  é  tão 

simples  devido  às  inúmeras  interações  entre  os  diferentes  elos,  mas 

principalmente por dois fatores inerentes à qualquer cadeia: a complexidade 

das  relações  entre  as  partes  e  a  variabilidade  ao  longo  da  cadeia.  A 

complexidade advém da forma com que os três fluxos se relacionam entre si e 
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também de como as empresas estão estruturadas internamente e estruturam 

e gerenciam suas infra-estruturas. Outro fator que maximiza a complexidade 

é a proliferação de documentos resultantes das diversas transações efetuadas 

que  precisam  ser  conferidos  para  assegurar  que  todos  os  contratos  estão 

sendo cumpridos.

A  variabilidade  existe  em  todas  as  cadeias,  ela  pode  se  manifestar  em 

qualquer dos atributos da cadeia, prazo, qualidade, disponibilidade, demanda 

etc.  Quanto maior a variabilidade,  mais caro se torna o gerenciamento da 

cadeia. Os estoques são utilizados para amenizar os efeitos da variabilidade, 

porém esta técnica encarece muito o custo da operação. Ao longo da cadeia 

quanto maior a sequência de elos que existir, maior o efeito da variabilidade. 

Este  efeito  é  conhecido  como  “efeito  chicote”  e  descreve  como  ocorre  a 

amplificação  das  variações  ao  longo  da  cadeia,  uma  pequena  variação  na 

demanda do produto pode provocar uma grande variação na demanda por 

matéria prima.

A tendência é que as cadeias de suprimentos tenham cada vez mais elos o que 

implica  que  a  complexidade  e  a  variabilidade  estejam  cada  vez  mais 

presentes, porém a chave para a excelência no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos  está  na  redução  destes  dois  fatores  (complexidade  e 

variabilidade). Uma teoria amplamente usada para este problema é a “Teoria 

das restrições” de Goldratt.

1.3.4 Integração da informação

Agilidade nos negócios depende do fluxo de informação, serviços e processos 

ao longo da organização. O fluxo de informações pode ser interrompido pela 

natureza  heterogênea  do  ambiente  de  TI  na  corporação.  Múltiplas 

plataformas  (como  IBM,  BEA,  Microsoft,  Oracle,  SAP,  etc.)  e  tecnologias 

(J2EE, .Net, client/server, legado, etc.) fazem com que as conexões entre os 
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diferentes  sistemas  sejam fixos7 prejudicando  o  fluxo  de  informações  e  o 

desenvolvimento e liberação de novos serviços.

Integração é uma necessidade cada vez maior em TI, a medida que empresas 

para  se  tornarem  mais  competitivas  criaram  ambientes  de  computação 

complexos  e  dos  mais  variados  fornecedores  e  cada  vez  mais  adquirirem 

aplicações  padronizadas  (pacotes  comerciais  de  ERP,  SCM,  MES,  ...)  a 

necessidade por integrá-las em seu estrutura aumenta.

Hoje em dia cerca de 40% de todo orçamento gasto com TI é com pacotes de 

aplicações como ERP, MES, WMS entre outros. Estes pacotes criam “silos” de 

informação  nos  departamentos  isolando-os  dos  demais  e  aumentando  a 

necessidade  por  entrada,  extração  e  integração  de  dados  de  outros 

departamentos, sistemas e processos.

Segundo [JHINGRAN(2002)], podemos classificar a integração em 3 tipos:

1. Portal:  nível superficial  de integração onde as aplicações continuam 

operando independentemente umas das outras, porém seus dados são 

apresentados em uma tela onde existem dados de outras aplicações;

2. Integração de processos de negócio: orquestração de processos feito 

por meio de um sistema específico para este fim (EAI),  os sistemas 

devem permitir  algum tipo de extração e inserção de dados usando 

interfaces padrões de mercado como XML, XML-RPC,  web service e 

ODBC/JDBC  entre  outras.  Esta  integração  pode  se  estender  pela 

cadeia de suprimentos;

3. Integração  de  aplicações:  quando  uma  aplicação  se  comunica 

diretamente  com  outra  aplicação  de  que  depende  ou  complementa 

automaticamente  e  de  forma  consolidada,  sem  a  necessidade  de 

agentes externos. 

4. Integração de dados: é a forma mais complexa de integração, quando 

uma aplicação tem acesso direto aos dados de outros sistemas, sejam 

eles lógicos como aplicações ou físicos como processos logísticos. Este 

7 “hard-coded”: quando os sistemas são ligados de modo fixo e mudanças nesta conexão geralmente 
são propensas a erros e comportamentos inesperados entre os sistemas sendo integrados.
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tipo de de integração apresenta um alto grau de risco pois aplicações 

de domínios diferentes acessam dados umas das outras sem o controle 

de  permissão,  o  que  pode  representar  um  risco  à  integridade  dos 

dados e a qualidade da informação.

Integração  de  dados  envolve  fundamentalmente  pessoas,  processos, 

aplicações  e  informação.  Diferentes  classes  de  problemas  necessitam  de 

diferentes  soluções  de  integração.  Por  exemplo  troca  de  dados  entre 

empresas deve ser feito através de uma aplicação e não diretamente com um 

acesso  ao  banco  de  dados,  a  aplicação  pode  validar  os  dados  enviados 

segundo as regras vigentes e inserir ou não este dado em sua base, mantendo 

a integridade e a qualidade dos dados desta.

Atualmente existe um enorme crescimento na quantidade de dados que são 

gerados  nas  empresas.  Estimativas  como  descritas  em  [LYMAN(2003)] 

inferem  que  nos  últimos  três  anos  a  quantidade  de  informação  dobrou. 

Armazenar estes dados não é complexo, mas existem fatores que aumentam 

muito a complexidade da integração que são a heterogeneidade dos dados, a 

distribuição destes e o modo de como estes serão usados.

A heterogeneidade é cada vez mais comum, antigamente com a ampla adoção 

de  bancos  de  dados  relacionais  (de  uma  quantidade  reduzida  de 

fornecedores), os dados eram organizados em tabelas e tinham uma estrutura 

consistente  e  única.  Recentemente  o  armazenamento  de  dados  não 

estruturados como documentos no formato XML crescem cada vez mais. Em 

um documento deste tipo toda informação fica armazenada dentro de um 

campo  dificultando  a  consulta  a  registros  deste  documento  usando 

ferramentas relacionais  convencionais.  Outro problema é a distribuição de 

dados, hoje em dia não mais é possível concentrar todos os dados de uma 

empresa  em  apenas  um  servidor  central.  Devido  a  necessidades  de 

aplicações,  cada uma conta com seu banco local e com o tempo os dados 

ficam  distribuídos  ao  longo  da  empresa  devido  a  isso  assuntos  como 

segurança e privacidade começam a ganhar importância. Por último, o meio 

de como estes dados serão usados também aumenta a complexidade pois os 

dados  devem  ser  manipulados,  agregados,  transformados  e  analisados  de 
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formas cada vez mais complexas para obter compreensão do processo, além 

de, cada vez mais, ser preciso que este dado esteja disponível quase que em 

tempo real.

Empresas que conseguirem extrair de forma rápida e precisa informações dos 

dados gerados, estarão em uma posição favorável para dominar o mercado 

em que estão inseridas.

A integração dos sistemas leva a  uma visão global  e  sistemática  da infra-

estrutura de TI, porque leva a discussão não apenas da solução de hardware e 

software,  mas  acima  de  tudo  sobre  a  gestão  dos  relacionamentos  nas 

organizações  e  dos indicadores  de  desempenho.  No processo a  empresa  é 

forçada a reavaliar a missão, estratégia, ações e metas das informações. Em 

outras palavras, a integração dos sistemas com vista à produtividade cria o 

ambiente  para  o  alinhamento  da  estratégia  de  TI  com  os  objetivos  da 

empresa.

1.3.5 As respostas

Neste  cenário,  a  maioria  das  inovações  no  gerenciamento  da  cadeia  de 

suprimentos  realizadas  nas  últimas  décadas  buscaram  simplificar  e 

estabilizar o fluxo de demanda, suprimento e caixa.

De todos os esforços para melhorar o fluxo de matéria-prima para a fábrica, o 

método de “Just-in-time” (JIT) foi o que gerou maiores benefícios. Uma das 

principais características do JIT é a eliminação de estoques em excesso do 

processo de produção, coordenando a movimentação de materiais para que 

este  chegue  no  instante  em  que  é  necessário  para  o  início  da  operação 

seguinte.  Com isto os  fabricantes  diminuem os custos de manutenção e a 

obsolescência  e  aumentam  o  lucro  sobre  seus  ativos.  A  medida  que  esta 

técnica  é  adotada,  as  empresas  percebem  que  precisam  mudar  seus 

relacionamentos  com  os  outros  elos  da  cadeia,  foi  assim  que  surgiu  o 

keiretsu8.  O JIT em sua essência é uma busca sistemática por qualidade e 

8 Keiretsu é uma forma de parceria onde existe uma participação no capital do fornecedor e também 
um participação dos executivos do elo seguinte no elo anterior.
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mostra claramente como os fluxos básicos podem ser simplificados reduzindo 

a  variabilidade  cadeia.  Porém  o  JIT  não  se  aplica  a  todas  as  cadeias  de 

suprimento, ele pode tornar as cadeias frágeis a ponto que uma interrupção 

no fluxo de suprimentos pode suspender as atividades de uma fábrica inteira

Uma  outra  classe  de  programas  de  cadeias  de  suprimento  lida  com  a 

distribuição e sua preocupação é abastecer o varejo. A primeira geração de 

programas de reposição no varejo se baseou na transformação do controle do 

estoque, dos varejistas controlarem o seu próprio estoque para a consignação, 

onde o fabricante mantém a posse e o controle de estoque de seus produtos 

no ambiente do varejista.  Uma evolução disto é o VMI onde o fornecedor 

recebe  informações  contantes  dos  níveis  de  estoque  dos  varejistas  e  o 

reabastece conforme necessário sendo que o varejista mantém a posse dos 

produtos.  Além  do  VMI  existem  outros  programas  existentes  para 

harmonizar  o  fluxo  de  suprimentos,  um  dos  que  surgiu  primeiro  foi  a 

resposta rápida (QR), numa iniciativa de combinar as técnicas de JIT onde os 

dados  de  vendas  (POS)  eram  enviados  pera  os  fornecedores  via  EDI  que 

respondiam com entregas de itens diretamente paras  lojas.  Uma extensão 

deste programa foi  a  reposição contínua (CR), este programa introduziu a 

previsão conjunta e o VMI para controlar os estoques. Por volta de 1993, o 

mercado de gêneros alimentícios lançou uma versão mais elaborada do CR, a 

resposta  eficiente  ao consumidor  (ECR) que  incorporava  o gerenciamento 

por  categorias  e  o  custeio  baseado  por  atividade  para  determinar  a 

lucratividade de cada produto.

O programa de reposição mais ambicioso lançado até hoje é o planejamento, 

previsão, e reposição colaborativo (CPFR) embora ele não seja a evolução dos 

programas anteriores a ele, ele utilizou a experiência adquirida nos outros e é 

fortemente baseado na internet, o CPFR abandona o EDI e as redes privadas 

e opta pela comunicação pela internet com intercâmbio direto de dados em 

tempo  real.  Parceiros  podem  utilizar  servidores  centralizados  onde  a 

visualização  e  atualização  de  planejamentos  e  previsões  é  compartilhado 

entre  todos,  permitindo  que  parceiros  coordenem  suas  decisões  sobre 

estoques e harmonizem o fluxo de produtos juntos, um empecilho para isto é 



21

cultural: este programa necessita que as empresas compartilhem informações 

extremamente detalhadas de suas operações, e muitas resistem à esta idéia.

Segundo [GILMORE(2006)b] no site SGDigest, existe um padrão comum a 

todas as cadeias de suprimentos eficientes independente do segmento em que 

existem que são:

● empregar a técnica de operação “enxuta” usando estes princípios além 

da manufatura, se estendendo a todos os processos da empresa para 

reduzir as perdas e aumentar a eficiência destes;

● Buscar gerenciar a cadeia de suprimentos estendida, mantendo o foco 

na eficiência da cadeia como um todo;

● Adotar princípios de qualidade do tipo do “Seis Sigma” ao longo dos 

processos para se tornar uma empresa orientada à qualidade;

● Melhorar as métricas para rastrear os progressos;

● Aumentar o uso de “outsourcing” em função de uma revisão criteriosa 

das funções e  dos processos que podem ser feitos de maneira  mais 

eficiente por outras empresas especializadas;

● Ter um foco maior e mais holístico na satisfação do consumidor.

Esta lista foi baseada em estudos de Charles Poirer junto com Michael Bauer 

e  William  Houser,  veteranos  na  área  de  gerenciamento  de  cadeias  de 

suprimentos.

1.4 Problemas encontrados

Mesmo após a implantação de todos estes programas, os problemas da cadeia 

de suprimentos ainda não foram resolvidos.

É  importante  notar  que  todos  os  programas  tem  como  pilar  a  troca  de 

informação  entre  os  parceiros.  Um  fato  importante  é  que  nem  todas  as 

cadeias de suprimentos tem a consciência de que tem uma péssima qualidade 

nos dados sobre a sua operação.

Segundo estudos da  Ohio State University em [TAYLOR(2005)], durante a 

implantação de cada um destes programas, todos promoveram reduções nos 
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estoques e agilizaram o fluxo de produtos na cadeia. Porém uma análise mais 

abrangente  identificou  que  a  maioria  dos  programas  não  reduziram  os 

estoques,  eles  simplesmente  mudaram  os  estoques  de  lugar  em  vez  de 

realmente eliminá-los.

De fato houve uma queda no nível dos estoques a partir de 1980, mas a maior 

parte desta redução ocorreu devido a mudanças estruturais nas cadeias de 

suprimento devido à eliminação de distribuidores e varejistas no modelo de 

vendas diretas como no setor de informática, porem nos setores de vestuário 

e gêneros alimentícios os níveis de estoque permaneceram o mesmo.

O problema é sutil: os níveis de estoque das empresas que participam destes 

programas de fato sofreram quedas, mas a maior parte dessas reduções foi 

conquistada  mudando o  estoque do lugar  na  cadeia  em vez  de  realmente 

eliminá-lo. Isto não contribui para aumentar a eficiência da cadeia como um 

todo e acaba por prejudicar as empresas com pouco poder, pois elas acabam 

acumulando  os  estoques  necessários  para  dar  suporte  à  toda  a  cadeia. 

Segundo [GOLDRATT(1997)]  na “Teoria  das  restrições”,  esta  ação apenas 

muda o problema de lugar. Uma cadeia só fica mais forte se o mais frágil de 

seus elos for elevado (para mais detalhes consulte o item 7.4 do apêndice). 

Também  segundo  [SENGE(1994)],  uma alteração  local  em uma  cadeia  de 

suprimentos pode gerar uma conseqüência desastrosa para o todo. Conforme 

discutido no item 7.3 do apêndice, ações tomadas localmente podem gerar 

conseqüências danosas  em  outros  elos  da  cadeia  e  como  a  informação 

demora para se propagar (na maioria das vezes se perde ao longo da cadeia), 

esta  relação  de  causa  e  efeito  não  pode  ser  estabelecida  dificultando  a 

otimização da cadeia como um todo, diminuindo a competitividade desta.

O caso do Wal-Mart exemplifica isto, com uma variação da estratégia clássica 

de  integração  vertical,  o  Wal-Mart  eliminou  em  grande  parte  os 

intermediários  de  sua  cadeia  de  suprimentos  (distribuidores  e 

transportadores). Com uma economia de escala desta dimensão, o Wal-Mart 

conseguiu eliminar uma parte significativa de seus custos em sua cadeia de 

suprimentos. Com esta escala o Wall-Mart tem um grande poder de barganha 
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com os produtores, conseguindo determinar prazos e condições de entrega, 

revertendo a dominação histórica destes nas cadeias de suprimentos. Agora 

as empresas que quiserem ter acesso ao canal de vendas do Wal-Mart, tem 

que  entregar  grandes  volumes  de  produtos  para  diversas  localidades  com 

rígidos cronogramas de entregas e  responder  imediatamente às mudanças 

nos níveis de demanda do mercado, o que se traduz em maiores estoques de 

produtos acabados. Nos setores que servem os mega-varejistas os estoques 

registraram elevação nos últimos 20 anos.

Os  fabricantes  conseguem  compensar  essa  pressão  simplificando  suas 

operações  internas  e  pressionando  os  seus  fornecedores  por  melhores 

desempenhos e redução de seus estoques de matérias-primas e estoques em 

processo.  O  estudo  mostra  que  houve  redução  nos  estoques  de  matérias-

primas  e  em  processo  (WIP)  que  evitaram  que  o  total  de  estoques 

aumentasse.  Em  suma,  as  reduções  de  estoque  no  varejo  ocorreram  em 

grande parte devido ao estoque ser empurrado para os produtores na cadeia 

de suprimentos, e não porque foram eliminados.

Também no JIT este padrão ocorre. A exigência de de que os fornecedores 

efetuem entregas programadas e com exatidão e respondam rapidamente às 

modificações do consumo leva a diminuição do estoque de matérias primas 

dos produtores porém os fornecedores devem manter um estoque maior de 

produtos acabados para se prevenirem de uma variabilidade na demanda. 

Este sistema só maximizava seus resultados caso todos na cadeia o adotem, 

assim o problema principal  é  a  sincronização e a integração da cadeia de 

suprimentos.  Na  maioria  das  vezes  o  problema  não  estava  nem  nos 

produtores nem nos clientes, e sim na comunicação entre eles. Para lidar com 

os problemas de coordenação as empresas mantinham estoques reguladores 

terceirizados e no fim das contas o estoque não havia sido eliminado e sim 

transferido para instalações mais caras.

Uma diferença entre os programas de estoque no varejo e nos fabricantes é 

que os fabricantes estão no meio da cadeia, então tem a opção de empurrar 

seus estoques para seus fornecedores e seus varejo. Um exemplo é o setor 

automobilístico,  suas  fabricas  trabalham com estoques  de  3  horas,  mas  o 
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estoque de caminhões e carros nas concessionárias chega a vários meses. Os 

membros de uma cadeia de suprimentos competem entre si para aumentar 

sua  participação  sobre  os  lucros  gerados  pelo  consumidor.  Enquanto  a 

competição entre as cadeias reduz preços, a competição dentro da cadeia de 

torna mais acirrada, pois cada membro tenta manter suas margens de lucro. 

A única forma de obter melhorias reais é redesenhar a cadeia de suprimentos 

para aumentar sua eficiência como um todo. Para tanto as idéias de Goldratt 

e Singer são amplamente usadas como referência e estão detalhadas nos itens 

7.3 e 7.4 do apêndice.

A  cada  dia  que  passa  mais  informação  está  disponível  e  mais  dados  são 

gerados em transações entre parceiros na cadeia de suprimentos. Pode até 

parecer que esta grande quantidade de dados seja benéfica para entender o 

que  acontece  na  cadeia  de  suprimento,  mas  na  verdade  esta  enorme 

quantidade  de  dados  aumenta  a  complexidade  e  polui  os  dados  oriundos 

desta. Grande parte dos dados não vem de processos de captura automática e 

sim de dados entrados manualmente de processos que já ocorreram, o que 

prejudica  muito  a  qualidade  destes.  O  fato  de  não  serem  capturados  no 

instante em que acontecem os eventos também aumenta a complexidade da 

consolidação  dos  sistemas  legados,  pois  cada  dado  é  capturado  em  um 

contexto  diferente  e  isto  deve  ser  levado  em  conta  na  hora  de  unir  as 

informações  provenientes  de  diferentes  sistemas,  como  por  exemplo, 

consolidar sistemas contábeis com sistemas responsáveis pela operação.

A necessidade de dados com qualidade em tempo real é cada vez maior. Em 

uma  pesquisa  recente  feita  pela  CIO  magazine  em  [WHEATLEY(2004)], 

vários CIOs estão cientes que a maioria dos dados de suas empresas não tem 

qualidade e sua maior meta é a de melhorar a qualidade dos dados.

A baixa maturidade em TI que é  evidenciada pela  falta de integração dos 

sistemas, a não integração com os processos e a falta de ordem na hora de 

inserir  os  dados  são  os  grandes  causadores  deste  problema.  Como 

consequência  ocorre  um  grande  desperdício  de  tempo  dos  usuários  e  da 

própria equipe de TI.  Informações conflitantes sobre um mesmo tema e a 

rápida  perda  de  validade  das  informações  referentes  ao  planejamento  ou 
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orçamento  ocorrem e  não  são  percebidas  pela  alta  gerência.  Este  tipo  de 

problema acaba comprometendo toda a qualidade do planejamento feito.

Existem vários fatores internos e externos que estão influenciando a adoção 

de procedimentos que aumentem a qualidade dos dados e são eles:

● externos:

○ pressão por maior competitividade;

○ regulamentações como a Sarbanes-Oxley;

○ constante evolução do mercado;

○ maior foco em controle das operações.

● Internos:

○ redução de custos;

○ aumento da produtividade;

○ maior retorno sobre os investimentos (ROI);

○ maior agilidade nas decisões;

○ dificuldade em mudar processos;

○ maior transparência das operações.

Assim como a cadeia de suprimentos não é um fim sim um meio de conseguir 

disponibilizar os produtos da empresa aos seus consumidores, RFID não é 

um fim e sim um meio de aumentar a visibilidade e de possibilitar uma maior 

qualidade nos dados provenientes da cadeia logística. Um grande diferencial 

do RFID em relação aos sistemas legados é que ele deve ser desenhado para 

compartilhar e não duplicar informações.

Outro aspecto que devemos levar em conta é a integração dos dados gerados 

pelo RFID e os sistemas legados. A grande maioria dos pacotes de ERP e SCM 

não estão preparados para serem integrados com o RFID (que é capaz de 

gerar  uma grande  quantidade de  dados)  por  um único motivo:  não estão 

preparados,  pois  não  foram  feitos  tendo  como  foco  a  unicidade  de 

identificação dos objetos em que os dados estão sendo processados (o item); 
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Devido  a  isto  estes  sistemas  precisam  de  que  o  fluxo  de  dados  seja 

transformado,  para  que  possa  fazer  sentido  no  contexto  em  que  estão 

acostumados  a  controlar  (os  processos).  Hoje  em  dia  estes  sistemas 

controlam a quantidade de itens que são produzidos e ou movimentados ao 

longo  da  cadeia,  com  a  tecnologia  de  RFID  que  é  capaz  de  identificar 

unitariamente cada um deles existe o que na área de sistemas é denominado 

de  “erro  de  impedância”9,  os  sistemas  embora  estejam  conectados  não 

trafegam o dado no mesmo domínio, enquanto um controla a quantidade o 

outro controla a identidade individual de cada item sendo movimentado pela 

cadeia.

Integrar estes sistemas com RFID significa atentar para aspectos críticos do 

processo.  Um  deles  é  a  visão  estratégica  da  organização,  incluindo 

inteligência  competitiva,  gestão  do  conhecimento,  capital  intelectual  e 

planejamento geral. Outro fator de extrema importância são os serviços que o 

RFID  pode  fornecer  para  a  empresa,  e  é  importante  que  este  tenha  as 

características de disponibilidade, desempenho e segurança.

Planejar  a  integração dos sistemas implica  em fazer  o inventário,  seleção, 

valoração e reorganização dos dados para transformá-los em informações. 

Mas  antes  deve  ser  questionado o  que  naquele  acervo  é  relevante  para  o 

negócio, uma ação que só é alcançada caso a empresa tenha um nível superior 

de maturidade em seus processos de TI.

9 O termo em inglês é “impedance mismatch”, quando um sistema não tem a capacidade de receber 
ou tratar toda a informação gerado por outro sistema ao qual está ligado.
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2 A VISÃO TÉCNICA DO RFID

“Men are only as good as their technical development allows them to be”

George Orwell10

Para conceituarmos o que é a tecnologia, antes devemos entender o que está 

por traz desta nas mais diversas perspectivas. Para tal estarei me baseando 

em [GLOVER(2006)] e [GRASSO(2004)] ao longo deste capítulo.

Na  perspectiva  tecnológica,  RFID  vem  sendo  utilizada  desde  a  segunda 

grande guerra, quando o Reino Unido utilizou dispositivos para diferenciar 

aeronaves retornando de batalhas de aviões inimigos. Antes de sua adoção e 

em outro  contexto,  a  tecnologia  de  identificação  por  código  de  barras  foi 

desenvolvida  e  amplamente  usada  para  a  identificação  de  produtos.  Na 

perspectiva de negócio, a possibilidade de identificar unicamente um item de 

qualquer produto e acompanhar sua movimentação ao longo da cadeia tem 

um  impacto  enorme  na  visibilidade  e  no  gerenciamento  da  mesma.  Na 

perspectiva  da  implantação,  esta  tecnologia  apresenta  um  diferencial  em 

relação  aos  projetos  de  TI,  pois  ela  depende  de  processos  que  estão 

acontecendo no mundo físico: a cadeia de suprimentos, devido a isto ela não 

pode apenas ser instalada em um data-center como os outros sistemas de TI, 

ela  deve  estar  presente  onde  os  eventos  da  cadeia  de  suprimentos  estão 

acontecendo,  assim  o  conceito  de  computação  nas  extremidades  é  um 

diferencial em relação às outras implantações.

Na década de 70 surgiu na Europa um conselho para padronizar o sistema de 

numeração  similar  ao  existente  nos  Estados  Unidos  (UPC  –  Universal 

Product  Code),  estava  formada  a  EAN  International (European  Article 

Numbering);  ambas  as  entidades  foram de extrema importância  para a  o 

avanço e a adoção do código de barras pela indústria. Em 1999, a tecnologia 

de RFID se tornou comercializável e o UCC (Uniform Code Council) junto 

com  a  Procter  &  Gamble  e  a  Gillette  formaram  o  Auto-Id  Center,  uma 

fundação de pesquisa sem fins lucrativos junto com o MIT, ao qual mais tarde 

10 George Orwell (escritor inglês): pessoas são tão boas quanto seu desenvolvimento técnico as 
permite ser.
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outros  participantes  de  peso  se  juntaram.  A  meta  deste  centro  era 

desenvolver um tag RFID de baixo custo que pudesse ser anexado a qualquer 

item, além de uma rede para localizar, gerenciar e trocar informações sobre 

os itens. Em outubro de 2004, a  EAN international e a  UCC assumiram a 

administração do  Auto-Id Center para suportar  e  desenvolver  a  rede EPC 

(Eletronic Product Code) que veio a se chamar de EPCGlobal.

Segundo  Mark  Roberti,  fundador  e  editor  do  RFID  Journal  em 

[POIERER(2005)]: “RFID irá influenciar todas grandes e médias empresas 

que produzem, transportam ou vendem produtos – em todos os setores”. Do 

outro  lado existe  uma oposição  que  não acredita  que esta  tecnologia  seja 

realmente uma tendência e não passa de um fenômeno temporário.  Entre 

estes  extremos  existem  as  pessoas  que  estão  esperando  para  ver  como  a 

tecnologia  se  desenvolve.  Estes  espectadores  procuram  por  documentos  e 

estudos que evidenciem os custos e benefícios da adoção desta tecnologia, 

que é o foco desta monografia: filtrar o que existe de real por trás dos projetos 

e  identificar  quais  as  ações  melhor  proporcionam  uma maior  eficácia  em 

projetos de RFID.

Esta tecnologia vem atraindo cada vez mais atenção devido à promessa de 

melhorar a visibilidade não só da cadeia de suprimentos,  mas também da 

experiência  dos clientes,  que terão os produtos disponíveis  no instante da 

compra.

Do ponto de vista de negócios, existem várias questões a serem respondidas, 

como: Quais são os reais custos e beneficios da tecnologia? O que é aplicável 

em minha empresa? Quando devo aderir a esta nova tecnologia? Qual o risco 

envolvido na adoção desta tecnologia? Qual a infra-estrutura necessária para 

um projeto ter sucesso?

A  adoção  de  RFID  é  lenta  e  contínua,  provavelmente  todas  as  empresas 

buscando melhorias em sua cadeia de suprimentos irão aplicar de alguma 

forma esta tecnologia no esforço para diminuir custos, obter visibilidade e 

eficiência tanto da manufatura como da distribuição ao longo das empresas 

que  colaboram.  O  RFID  já  faz  parte  da  vida  de  todos  nós,  seja  usando 

identificações plásticas por proximidade, seja em alarmes de carros, seja na 
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identificação de animais, sua adoção é cada vez maior e com novas aplicações 

surgindo a cada dia. É uma tecnologia disruptiva, com a capacidade de mudar 

o modo de como processos são executados hoje em dia.

2.1 Definição

Todo sistema é constituído de dois itens, os interrogadores e os transponders. 

O leitor que é o dispositivo interrogador, que reconhece a presença de um tag 

e lê as informações presentes neste e o tag que é o dispositivo que identifica o 

item. O sistema com o qual o leitor se comunica é chamado de middleware.

A  identificação  de  itens  automaticamente  com  pouca  dependência  do 

posicionamento do leitor em relação ao tag, a possibilidade do item sendo 

identificado estar  em movimento,  a possibilidade  de reescrever  dados nos 

tags  adicionando-os  e  removendo-os  quando  aplicável,  a  possibilidade  de 

identificar  individualmente  bilhões  de  itens,  uma  variedade  de  formas  e 

aplicações, e a possibilidade de ler uma grande quantidade de itens ao mesmo 

tempo são os fatores que possibilitam que esta tecnologia seja aplicada para a 

criação da “Internet of things11”.

A  capacidade  de  associar  uma  identidade  eletrônica  a  um  objeto  físico 

estende  a  internet  ao  mundo  real,  possibilitando  que  objetos  integrem  a 

“Internet of things”. Aplicações poderão identificar itens nesta rede devido a 

suas identidades  eletrônicas  e  comunicação sem fio  sem a necessidade de 

intervenção.  Para os negócios isto pode significar um melhor controle dos 

processos,  inventários  contínuos  e  mais  precisos,  melhor  visibilidade  na 

cadeia de suprimentos, mais informação sobre itens em movimento, garantia 

de autenticidade, etc. 

11 Este termo foi criado pelo Auto-Id Center, uma rede de dispositivos que podem conversar através 
de ondas de rádio.
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O progresso da adoção desta tecnologia pode ser dividida em eras. 

São elas:

1. Proprietária: fase inicial da adoção de RFID, onde as iniciativas são 

isoladas e visam aplicações de domínio específico, como controle de 

acesso e segurança,  rastreamento de objetos ou animais.  Aplicações 

onde existe a reutilização do tag devido ao alto custo do mesmo. Uma 

característica predominante desta fase é a de serem sistemas que não 

se  comunicam  com  os  demais,  funcionam  como  silos  dentro  da 

empresa.

2. Regulamentação: com a queda dos preços e a economia de escala dos 

tags além da evolução na comunicação sem fio propiciou a adoção em 

larga escala da tecnologia. Grandes varejistas e órgãos governamentais 

começaram a pedir para seus fornecedores o envio de pallets com tags 

RFID.  Devido  a  isto  uma  grande  quantidade  de  projetos  piloto 

começaram. Nesta fase a maioria dos projetos é de “slap-and-ship12” 

onde o fornecedor envia o ASN e não  tagueia desde o início de sua 

cadeia  de  suprimentos,  deixando  de  aproveitar  os  benefícios  desta 

tecnologia  para  controlar  seus  processos,  além disto  a  performance 

12 “cole e embarque” quando uma empresa anexa os tags RFID nos produtos no momento da 
expedição destes para seu(s) cliente(s).

Figura 1: eras da adoção de rfid
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dos tags vem melhorando a cada dia devido a avanços nos processos 

de manufatura.

3. Empresa capacitada em RFID: A adoção de RFID é mais ampla e as 

empresas começam a usar o RFID em seus processos, se beneficiando 

dos dados obtidos para analisar e melhorar seus processos internos. 

Além  de  conseguir  manter  um  inventário  em  tempo  real  de  seus 

insumos.  O  preço  dos  tags  deve  continuar  caindo  sendo 

economicamente viável identificar produtos individualmente ao invés 

de grupos como antes (pallets e caixas). Nesta fase irão surgir sistemas 

que já  tenham integrados em si  módulos  específicos  para  tratar  as 

informações geradas pelo RFID e as empresas começam exigir de seus 

parceiros a adoção de RFID; porém, para trocas de dados entre seus 

parceiros  (B2B,  B2C,  ...)   a  adoção irá  esbarrar  em questões  como 

padronização, segurança e acordos comerciais além de diferenças no 

nível de maturidade de TI das empresas.

4. Indústria  capacitada  em RFID:  com a  ampla discussão  gerada  pela 

adoção em grande escala de RFID, começam a surgir padrões e a troca 

de  dados  se  torna  franca  entre  parceiros  devido  a  tecnologias  que 

foram  desenvolvidas  para  resolver  os  problemas  encontrados 

anteriormente.  Com  a  melhoria  dos  processos  os  estoques  de 

segurança deverão cair devido à redução de erros e perdas, uma nova 

gama de aplicativos serão desenvolvidos para gerenciar os dados e a 

infra-estrutura de RFID. Note que para uma empresa chegar a este 

nível ela deve ter um alto nível de maturidade em TI.

5. rede  de  objetos  (“internet  of  things”):  com a  adoção em massa  de 

RFID  ,  a  redução  de  custo  de  tags  e  dispositivos  inteligentes 

possibilitará que o alcance do RFID chegue ao varejo, à agricultura e 

até às nossas casas. Com a necessidade de melhor gerenciar a rede de 

sensores,  uma  nova  gama  de  aplicativos  deverá  ser  desenvolvida. 

Agora RFID não mais é um item que em algum momento é adicionado 

ao produto, ele é parte integrante do produto já em sua fabricação.
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2.2 Arquitetura

“Architecture should speak of its time and place, 

but yearn for timelessness.”

Frank Gehry13

O foco deste tópico é a decomposição de um sistema típico de RFID em seus 

componentes individuais, para mostrar como juntos trabalham para chegar 

ao comportamento do sistema como um todo, tentando passar ao leitor uma 

idéia de como cada peça se coordena para alcançar o todo. Não existe uma 

arquitetura universal que atenda a todas as soluções, portanto iremos focar 

sua adoção na cadeia de suprimentos. 

Avanços na tecnologia de semi-condutores (lei de Moore14), redes sem fio de 

banda larga, capacidade de processamento mesmo nos dispositivos extremos 

da rede e a padronização de protocolos de  serviços oriundos da arquitetura 

baseada em serviços (SOA), além da crescente padronização de protocolos e 

camadas  são  avanços  que  impulsionam  o desenvolvimento  e  a  adoção  da 

identificação por rádio frequência.

A  funcionalidade  de  um  sistema  de  RFID  pode  variar  de  uma  simples 

aplicação de “slap-and-ship” onde o foco da aplicação é muito mais voltada 

para  controlar  a  arquitetura  física  do  que  aplicações  que  envolvam  uma 

integração maior como por exemplo a integração de dois ou mais parceiros 

na  cadeia  de  suprimento,  onde  não  apenas  o  controle  dos  dispositivos 

envolvidos, mas a aplicação irá se estender a regras de negócios de alto nível e 

um  certo  grau  de  B2B  ou  B2C.  Mesmo  assim  algumas  capacidades  são 

desejáveis de uma arquitetura RFID independente de sua aplicação:

● possibilidade de codificar/decodificar tags: a possibilidade de codificar 

e decodificar os dados em um determinado esquema é importante para 

a  correta  identificação  de  um  produto  ao  longo  da  cadeia  de 

suprimentos;

13 Frank Gehry, arquiteto canadense: Arquitetura deveria comunicar seu tempo e espaço, mas aspirar 
a eternidade.

14 A lei de Moore diz que a cada 18 meses a capacidade dos processadores dobra.
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● possibilidade de associar tags a itens: embora este processo não seja 

complexo,  é  de  fundamental  importância  assegurar  que  o  tag 

associado é operacional e o dado armazenado é relevante ao processo;

● possibilidade  de  rastrear  a  movimentação  de  itens  identificados:  o 

verdadeiro ganho de RFID está em poder acompanhar o item ao longo 

do processo interno e com estes dados medir e melhorar o processo 

interno;

● possibilidade de integrar informação de RFID com aplicações legadas: 

a maioria dos sistemas se concentra em controlar o hardware, mas é 

importante assegurar que os tags cheguem até os sistemas legados de 

uma forma que estes consigam processar;

● possibilidade de gerar informação, que é trocada entre os diferentes 

parceiros: uma vez que as empresas adotem RFID em seus processos 

internos,  elas  irão  perceber  que  compartilhar  estes  dados  pode 

melhorar a eficiência da cadeia como um todo, parceiros irão começar 

a compartilhar dados relativos a carregamentos e unidades entre si;

● possibilidade de gerenciar os dispositivos físicos: uma quantidade de 

dispositivos  estará  conectada  à  rede e  gerenciá-los  será  um desafio 

cada vez  maior,  o  uso de interfaces  padrão como ALE (Application 

Level Events) irão ajudar.

2.2.1 Os componentes

Os componentes que iremos estudar englobam não apenas os equipamentos 

presentes para capturar as informações armazenadas nos tags, mas também 

da  infra-estrutura  necessária  para  que  estes  dados  cheguem aos  sistemas 

legados de forma significativa e não apenas uma enxurrada de dados sobre 

itens sendo movimentados na cadeia de suprimentos.

Iremos  detalhar  os  tags,  os  leitores,  o  middleware  e  o  ESB  (Enterprise 

service bus) o barramento de informações da empresa.
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2.2.1.1 O tag

O objetivo de um tag é associar dados a um objeto físico. Cada tag tem um 

mecanismo para armazenar estes dados e um modo de comunicá-los. Nem 

todos  os  tags  tem chips  ou bateria,  mas  todos  tem antena.  É  de  extrema 

importância  entendermos  o  que  eles  tem  em  comum  e  como  eles  são 

classificados.

Apenas duas características são universais a todos os tags: eles são anexados 

para  identificar  produtos  e  eles  são  capazes  de  transmitirem  informação 

através de ondas de rádio. Existem outras capacidades,  mas estas não são 

universais  como  a  possibilidade  de  serem  desligados  por  um  comando  e 

nunca mais responderem a um interrogador, a capacidade de serem graváveis 

(uma ou mais vezes), terem protocolos de anti-colisão e encriptação e o mais 

importante:  seguirem padrões de mercado.

Os tags tem tanto características físicas como lógicas.

As  físicas  são  suas  características  de  fabricação  como  envólucros  e 

encapsulamento,   faixas  de  operação,  fonte  de  força  e  capacidade  de 

armazenamento e processamento.

Quanto  a  faixa  de  operação,  as  frequências  que  os  tags  usam  para  se 

comunicar com os interrogadores são:

1. baixa  frequência  (LF)  geralmente  usada  para  controle  de  acesso  e 

rastreamento de itens, seu alcance é de aproximadamente 50 cm;

2. Alta  frequência  (HF)  usado  onde  taxas  de  leituras  e  distâncias 

mínimas são necessárias, seu alcance médio fica em torno de 3 metros;

3. Frequência Ultra Alta (UHF) que oferece as maiores taxas de leitura e 

distância, seu alcance chega até 9 metros;

4. Microondas que é usado para identificação de veículos e tem alcance 

bem maior do que as outras faixas, acima de 10 metros.

Dependendo da faixa em que operam, elas respondem a diferentes distâncias 

e se comportam de forma diferente nos meios em que passam. Devido a este 

dispositivo  comunicar-se  usando  ondas  eletromagnéticas,  eles  são 

classificados  como  dispositivos  de  rádio  e  são  regulamentados  para  não 
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interferirem em equipamentos de segurança e outros existentes hoje em dia 

como televisões e  rádios;  devido a  isto as frequências  de operação  são as 

definidas  pela  ISM (Industrial  Scientific  Medical)  e  mostradas  no quadro 

abaixo.  Dependendo da faixa que operam seu comportamento é diferente, 

por  exemplo  baixas  frequências  são  melhores  para  uso  em  meios  com  a 

presença de água, onde as frequências mais altas sofrem uma refração muito 

grande, por outro lado altas frequências tem a possibilidade de transmitirem 

uma taxa maior de dados, além de um alcance maior. Dependendo da faixa 

existem aplicações que atendem a  diferentes  necessidades como abaixo no 

quadro comparativo:

Tabela 1 - Faixas de operação e alcance médio dos tags por frequência

Nome Faixa de 

frequência

Faixa reservada

(ISM)

Alcance 

máximo 

médio
LF 30-300kHz < 135kHz 90 cm
HF 3-30MHz 6.78MHz, 13.56MHz, 27.125Mhz, 40.68MHz 3 m
UHF 300Mhz-3GHz 433.92MHz, 869MHz, 915MHz 9 m
Microondas > 3GHz 2.45GHz, 5.8GHz, 24.125 GHz >10 m

Quanto  a  capacidade  de  armazenamento,  existem  tags  de  vão  desde  o 

armazenamento  de  1  bit,  geralmente  usada  em  dispositivos  de  segurança 

(EAS – Electronic article surveillance) a tags com capacidade muito grande 

de  armazenamento,  porém  devido  à  padronização,  é  mais  comum 

encontrarmos tags com 64 e 96 bits.

Caso  o  tag  necessite  ser  lido  por  vários  parceiros  ao  longo  da  cadeia  de 

suprimentos,  como é o caso estudado nesta  monografia,  a  necessidade de 

padrões  aumenta.  O  padrão  EPCGlobal  define  os  tags  não  apenas  por 

características  físicas,  como  frequência,  mas  também  pela  capacidade  de 

armazenamento e possibilidades de interação. São elas:

● classe 0: tags passivas de apenas leitura
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● classe 0+: tags passivas com possibilidade de escrita (única) usando 

protocolo de classe 0

● classe 1: tags passivas com possibilidade de escrita (única)

● classe  2:  tags  passivas  com  funcionalidades  adicionais  como 

encriptação

● classe 3: tags regraváveis e semi-passivas como sensores e tags com 

baterias

● classe  4:  tags  regraváveis  ativas  com possibilidade  de  comunicação 

ponto-a-ponto com outras tags

● classe 5: tags e leitores que podem ativar classes tags 1, 2 e 3 e podem 

se comunicar com tags classes 4 e 5

Recentemente  o  termo  “Gen2”  vem  sendo  usado  com  frequência,  não 

confundir este termo com “Classe 2”. “Gen2” é uma abreviação para “Classe 1 

Geração 2” que é uma nova geração de protocolos para tags Classe 1 UHF. 

Para maiores detalhes sobre o que é Gen2 consulte no apêndice o item 7.1.

Além da EPCGlobal, existe o padrão ISO que antes também era suportado 

pela  GS1,  porém devido  a  ele  ser  mais  complexo  e  mais  difícil  e  caro  de 

implementar  este  suporte  não  existe  mais.  Em  2004  ambos  isso  e  EPC 

planejaram adotar o “Gen2” como padrão, porém ainda não foi formalmente 

acordado.

Tabela 2 - Padrões ISO/EIC 18000

Padrão Descrição
18000-1 Princípios e arquitetura para um sistema RFID
18000-2 LF, tags passivas
18000-3 HF, tags passivas
18000-4 Microondas, tags passivas
18000-5 Retirada
18000-6 UHF, tags passivas – talvez adote o padrão Gen2
18000-7 UHF, tags ativas regraváveis

As características lógicas estão ligadas como os padrões e são usados para 

atenderem às necessidades da camada de negócios.
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Os  protocolos  definem  a  sintaxe  e  a  estrutura  do  diálogo  entre  o  leitor 

(interrogador) e o tag, existem vários conceitos que devem ser entendidos 

para uma correta aplicação da tecnologia.

Tabela 3 - Simbologia EPC

Identificador Descrição Uso
SGTIN Serialized Global Trade Item Number Rastreamento de itens
SSCC Serial Shipping Container Code Identificar containers
GLN Global Location Number Localizar antenas em depósitos
GRAI Global Returnable Asset Identifier Identificar objetos alugados
GIAI Global Individual Asset Identifier Rastreamento de bens
GID General Identifier Identificações únicas

Com o desenvolvimento natural da tecnologia uma infinidade de padrões se 

tornam  obsoletos  a  medida  que  novos  surgem,  porém com a  chegada  do 

“Gen2”  existe  uma  esperança  que  esta  taxa  de  obsolescência reduza, 

facilitando a cristalização dos padrões.

2.2.1.2 O leitor

Também conhecido como interrogador15, ele transmite energia por meio de 

ondas eletromagnéticas através de suas antenas a um tag próximo que capta 

esta onda e a converte em energia, energia esta que é usada para transmitir 

de volta sua identidade (armazenada internamente) captada pelas antenas do 

interrogador que recebe a identificação e a envia para outros subsistemas. 

Ele  é  o  ponto  onde  o  tag  se  liga  com  a  rede  assim  como  proposta  pelo 

EPCGlobal (descrita mais adiante), é sua responsabilidade se comunicar com 

os tags e transmitir este evento adiante.

Suas partes físicas integrantes são a antena, o controlador e a interface de 

rede. Como o interrogador se comunica com os tags usando rádio frequência, 

uma parte fundamental de sua estrutura é a antena. Sua funcionalidade pode 

variar  de  acordo  com o  fornecedor,  alguns  usam a  mesma  antena   tanto 

15 Interrogator como encontrado nas bibliografias em inglês.
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enviar,  quanto  para  receber  a  informação,  outros  usam  antenas 

independentes. Sua aplicabilidade varia de acordo com a aplicação.

Uma  vez  que  é  o  ponto  de  entrada  dos  eventos  gerados,  uma  parte 

igualmente importante é a interface de rede, exemplos comuns de interfaces 

de  rede são a  UART (Universal  Asynchronous Receiver/Transmitter)  para 

comunicação  serial  (RS232  e  RS485)  e  a  interface  ethernet para  redes 

(10BaseT ou 100BaseT).

Para  coordenar  estes  dois  subsistemas  existe  o  controlador,  que  é  um 

processador  responsável  por  identificar  quando  é  importante  enviar  a 

informação recebida dos tags ao sistema ao qual está conectado e conhecedor 

dos protocolos de comunicação com os tags.

Suas partes lógicas são a API de leitura, o sistema de comunicação, o sistema 

de gerenciamento de eventos e o subsistema das antenas, todas elas funções 

lógicas  do controlador.

Podemos dividir em quatro as funções lógicas de um leitor, são elas: 

● API para leitura: cada leitor tem uma API que possibilita às aplicações 

conectadas a ele verificar o estado do leitor,  requisitar  lista de tags 

lidas,  controlar  configurações  relativas  a  seus  subsistemas  físicos 

(como controle de potência das antenas, parâmetros de configuração 

da interface de rede, etc.);

● Subsistema de  comunicação  com o  middleware:  é  responsável  pelo 

protocolo  de  comunicação  com  o  middleware,  seja  ela  qual  for 

(ethernet, serial, rede sem fio, bluetooth, etc.) para receber e enviar os 

comandos da API;

● Gerenciador de eventos: em evento é quando um tag é detectado pelo 

leitor. Este subsistema é responsável por filtrar o que julga importante 

reportar  aos  middleware,  dependendo  de  sua  configuração  pode 

eliminar duplicações,  e realizar filtros mais complexos (dependendo 

da  funcionalidade  que  estiver  embutida  em  seu  controlador) 

minimizando o tráfego na rede;
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● Controlador das antenas: é responsável pelo protocolo e pela lógica de 

como os leitores interrogam os tags e controlam as antenas (física) , 

este sistema controla o subsistema de RF e implementa os protocolos 

configurados para a comunicação com os tags.

Existem vários tipos de leitores, que variam em relação a tamanho e formato, 

padrões e protocolos (dos quais os mais importantes  são o EPC e o ISO), 

capacidade  de  trabalhar  em  ambientes  hostis  e  diferenças  relativas  a 

regulamentações regionais.

Outra característica importante de um leitor, que influi diretamente em sua 

performance,  é  a  disposição  física  em  que  se  encontra.  Embora  cada 

aplicação  seja  um  caso  a  parte,  geralmente  podemos  caracterizar  as 

disposições como:

● Portal:  um  portal  significa  uma  entrada  ou  saída  de  um  local 

determinado, as antenas são dispostas de modo a detectar a passagem 

de  tags  por  uma  entrada,  geralmente  usada  em  armazéns  onde 

produtos  geralmente  chegam  através  de  docas.  Podem  também ser 

portáteis e assim posicionados somente quando necessário;

● Túnel: é um cercado onde as antenas são dispostas como um pequeno 

portal.  A  única  diferença  é  que  geralmente  possuem  isolamento 

eletromagnético, possibilitando que existam outras antenas por perto 

com  a  garantia  de  que  não  ocorrerá  interferência  entre  elas, 

geralmente  usado  em linhas  de  montagem e  empacotamento,  onde 

geralmente existem outros túneis por perto;

● Portátil:  que possibilita que pessoas saiam com os dispositivos pelo 

local  e  coletem as informações em situações em que não é viável  a 

movimentação  dos  materiais  ante os  leitores  com esteiras  ou  turn-

tables16,  geralmente  estes  leitores  também tem a  capacidade  de  ler 

códigos  de  barra  e  são usados  em situações  onde  a  intervenção  do 

operador é necessária;

16 Uma turn-table é uma mesa giratória no qual os objetos são posicionados e a mesa os movimenta.
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● Embarcado: assim como os leitores portáteis, existe a possibilidade de 

embarcar  leitores em empilhadeiras  possibilitando que a integração 

dos eventos de leitura com sistemas aconteça durante a execução do 

processo;

● Prateleira  inteligente:  é  uma  aplicação  interessante  de  RFID,  são 

prateleiras com antenas embutidas de modo que a detecção de itens 

identificados com tags seja feita tanto na colocação como na retirada 

destes objetos, com isto existe a possibilidade de manter inventários 

em tempo real e enviar ordens de reposição baseados em eventos de 

retirada de objetos no instante em que eles são retirados da prateleira, 

outra possibilidade é a de detectar se a validade do objeto é valida, e se 

o objeto está na posição certa, entre outras aplicações.

Os leitores variam dependendo do fabricante, mas algumas funcionalidades 

são  comuns  a  todos  como  o  suporte  a  queries,  possibilidade  de  enviar 

respostas  assíncronas,  suporte a mais  de uma antena e a possibilidade de 

funcionarem de modo intermitente (estroboscópico) de modo a se coordenar 

com outros leitores.

A  nova  especificação  “Gen2”  (UHF  EPC  Classe  1)  detalhada  no  item  7.1, 

requer que os tags continuem funcionando mesmo com dois leitores ativos 

simultaneamente  (esta  situação  é  descrita  como  “dense interrogator 

environment” - ambiente denso em interrogadores).

Existem vários protocolos proprietários para a comunicação dos leitores com 

o  middleware,  porém  recentemente  vem  aumentando  o  esforço  para 

padronização  deste,  o  EPCGlobal  está  perto  de  lançar  um  padrão  que 

possibilitará  a  comunicação  com  todos  os  fornecedores  (Reader protocol 

version 1), no entanto este padrão ainda não foi ratificado.

2.2.1.3 O middleware

O middleware é um termo que aplicado à tecnologia da informação pode ser 

entendido com o aquilo que liga um ambiente computacional a outro. Ele é 
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basicamente uma ferramenta de software para a integração de sistemas, que 

é responsável por integrar as diferentes camadas que compõem o ambiente 

de  TI:  comunicação,  distribuição  e  controle  das  mensagens;  e  processos 

relativos  ao  fluxo  de  trabalho.  Também  conhecido  como  Application 

Infrastructure engloba produtos como servidores de aplicações,  servidores 

de integração (EAI) e portais.

Selecionar os tags e as antenas apropriadas para cada aplicação não é uma 

tarefa  simples  e  mesmo assim é apenas o primeiro  passo para iniciar  um 

projeto de RFID. O passo seguinte é a definição de como estes eventos irão 

chegar  aos  sistemas  legados.  O  middleware  existe  para  resolver  três 

problemas comuns a toda implantação de RFID:

● separar a aplicação da interface dos dispositivos;

● processar  as  observações  capturadas pelos  leitores  de  modo que as 

aplicações apenas processem eventos que sejam de interesse delas;

● prover um meio de gerenciar e obter as observações independente do 

leitor.

Todos  os  middlewares  do  mercado  devem  prover  pelo  menos  os  três 

subsistemas abaixo:

● interface com o leitor: interfacear com todos os leitores da rede, uma 

vez que cada leitor tem uma API específica e uma rede pode ter mais 

de um tipo diferente de leitor. Prover um meio único de controlar e 

obter observações dos leitores é a tarefa primordial do middleware: 

facilitar a integração dos leitores da rede;

● gerenciador  de  eventos:  num  cenário  típico  de  um  centro  de 

distribuição, existirão dezenas de leitores, gerando uma quantidade de 

centenas a milhares de leituras para os aplicativos de controle do CD. 

Uma  aplicação  de  controle  de  centro  de  distribuição  não  está 

preparada para receber todos estes eventos e tratá-los, uma aplicação 

deve  filtrar  estes  eventos  e  enviar  ao  aplicativo  apenas  os  eventos 

relevantes ao processo no contexto da aplicação, o sistema que tem 



42

está  lógica  de  filtrar  e  passar  somente  os  dados  relevantes  é  o 

middleware;

● interface com aplicação: um dos benefícios do uso de middleware é a 

de prover uma interface padronizada para as aplicações. Uma interface 

orientada a serviço também chamada de interface de aplicação provê 

meios  de  se  obter  os  eventos  já  processados  que  seja  úteis  para  a 

aplicação segundo seu contexto. Seguindo os princípios da arquitetura 

orientada a serviços (SOA)  esta interface deve ser fracamente ligada e 

seguir os padrões atuais de serviços web (web services).

O midleware tem a capacidade de automatizar processos de um modo que 

não era possível antes com as tecnologias de leitura de códigos de barra que 

dependiam  da  intervenção  humana,  no  entanto  este  nível  de  automação 

requer que os leitores sejam monitorados e  gerenciados remotamente,  em 

alguns casos a solução será implantada em máquinas ou redes totalmente 

diferentes de onde a aplicação legada se encontra o que poderia comprometer 

a infra-estrutura (devido ao alto consumo de banda) de rede caso não exista 

um middleware filtrando os eventos insignificantes à aplicação e trafegando 

apenas os eventos que interessam e tem significado no contexto da aplicação.

2.2.1.3.1 Savant

Leitores  RFID  podem  gerar  milhares  de  eventos  em um curto  espaço  de 

tempo,  existem estimativas  que com o rastreamento  de itens  ao longo da 

cadeia, a quantidade de dados trafegando na rede irá se multiplicar por 100 e 

até por 1000.

Uma implementação de RFID deve usar de arquitetura robusta par conseguir 

processar filtrar toda esta quantidade de dados. Em suma ela deve apresentar 

as seguintes características:

1. Ser  uma arquitetura  que suporte  um grande  volume de  dados,  que 

tenha a capacidade de processar os eventos nos extremos da rede onde 

o dado está sendo gerado;
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2. Usar  “concentradores”  para  processar  o  grande  volume  de  dados 

gerado, estes concentradores fazem a filtragem e agregação do fluxo 

sendo processado.  Um  Savant é  um sistema que funciona como se 

fosse o sistema nervoso central da rede EPCGlobal;

3. Criar uma infra-estrutura para distribuir os dados coletados de modo 

que a  solução seja  escalável  e,  mais  tarde,  fornece-los aos  sistemas 

legados.

Figura 2: exemplo de arquitetura Savant

O padrão Savant define os módulos necessários para um projeto de RFID. O 

termo “Savant” significa um middleware distribuído que fique entre fontes 

de eventos e aplicações da empresa com o intuito de filtrar dados, seu foco 

inicial era de prover um padrão para o processamento de eventos, mas ele se 

concentrava mais em definir como os serviços deveriam ser implementados 

do que a interface entre eles. Deviso a isto este padrão se tornou obsoleto e o 

padrão atual a ser seguindo é a especificação ALE.

2.2.1.3.2 Application level events

A  especificação  ALE  (Application  Level  Events)  é  uma  interface  entre 

aplicativos padrão desenvolvida pela EPCGlobal para obter dado consolidado 

de  observações  de  uma  variedade  de  leitores  de  forma  independente  de 

fabricante.  O processamento  é  feito  em três  camadas  que são:  receber  os 
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EPCs de  uma ou mais  fontes,  agregar,  filtrar,  contar  e  agrupar  dados  em 

intervalos de tempo e reportar estes eventos de diversas formas.

Este  padrão desloca o processamento  de centralizado  para processamento 

nos  extremos  da  rede,  mais  perto  de  onde  os  eventos  são  observados, 

entretanto não define onde ele deve ser instalado; pode ser no local onde os 

eventos são gerados, dentro do leitor (quando aplicável), ou no data-center, 

porém este serviço só será considerado compatível com a especificação caso 

atenda aos seguintes requisitos:

● padrão  para  gerenciamento  de  eventos:  este  padrão  provê  uma 

interface  independente  de  fabricante  para receber,  filtrar  e  agrupar 

eventos de leitores  RFID, aplicações compatíveis  com esta interface 

não  precisam  de  ter  um  driver17 para  cada  leitor  diferente  nem 

precisam usar interfaces proprietárias de cada fabricante;

● extensibilidade:  esta especificação é altamente extensível,  ainda que 

seu foco seja eventos EPC, extensões podem ser criadas para conectar 

com interfaces que não sejam leitores RFID como bancos de dados que 

contenham configurações ou integração com CLPs e sistemas legados;

● separação  entre  interface  e  implementação:  o  padrão  provê  uma 

interface entre os clientes e o middleware deixando a implementação a 

cargo de cada fornecedor. Deste modo os fornecedores podem escolher 

a melhor plataforma, tecnologia e instalação que desejar para melhor 

atender a uma solução.

Por  separar  em  diferentes  camadas  a  captura,  o  processamento  e  a 

distribuição  de  eventos,  este  padrão  tem  como  benefício  entre  a  infra 

estrutura de aquisição de dados (hardware) os componentes que processam 

estes  dados  e  as  aplicações  que  os  usam.  O  que  possibilita  que  ocorram 

mudanças  nestes  três  componentes  que  não  afetem os  outros,  oferecendo 

benefícios para fabricantes dos leitores, provedores de solução e aos usuários 

finais.

17 Software que traduz de uma linguagem de baixo nível para uma padrão de acesso de mais alto 
nível
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2.2.2 A rede EPCGlobal

A rede EPCGlobal é um meio padronizado de usar a tecnologia de RFID na 

cadeia logística usando EPCs e a internet para acessar grandes quantidades 

de informação associada ao produto que pode ser  compartilhada entre os 

usuários autorizados (no item 7.2 do apêndice existe uma figura removida do 

site da EPCGlobal ilustrando esta visão).

Esta definição é um importante passo para o desenvolvimento da tecnologia e 

maior  adoção  pelas  empresas.  O fato  deste  padrão  ser  sugerido  por  uma 

organização mundial, sem fins lucrativos, aberto e em constante revisão é um 

importante  fator  pois  sinaliza  ao  mercado  que  esta  tecnologia  não  é 

proprietária  e  existirá  uma  enorme  concorrência  entre  os  diferentes 

fornecedores pela melhor solução o que faz com que a tecnologia se torne 

mais robusta ao passar do tempo e os custos associados a ela tendam a cair.

A  quantidade  de  dados  gerados  pelos  leitores  em uma implementação  de 

captura automática  de  dados na cadeia  de  suprimentos  é  enorme.  Muitas 

destas  leituras  não  significativas  e  podem  ser  comparadas  a  ruido  (ex: 

eventos  repetidos e  não relevantes  ao processo)  e  seu processamento  não 

agregaria nada à solução, portanto para melhorar os custos e a performance 

do sistema, a rede EPCGlobal sugere que o máximo de processamento seja 

delegado aos níveis mais baixos da arquitetura (processamento nas pontas) e 

ao mesmo tempo manter as regras de negócio nas camadas mais altas da 

arquitetura  (middleware  e  sistemas que  processam as  informações  vindas 

deste) .
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Existem cinco componentes fundamentais:

Tabela 4 - Componentes da rede EPCGlobal

Identificador Descrição
Electronic Product 

Code (EPC)

Número único que identifica o objeto em movimento na cadeia de 

suprimentos.
Sistema  de 

Identificação

Consiste nos tags EPC e nos leitores EPC.

Middleware Gerencia os eventos e as informações em tempo real, oriundas dos 

leitores.
Serviços  de 

descoberta

Um conjunto de serviços que possibilita que usuários encontrem 

dados relativos a um EPC, o ONS (Object Naming Service) é um 

destes serviços.
EPC  Information 

Services (EPCIS)

Possibilita o intercambio de informações relacionados a EPCs 

com parceiros através da rede.

Estes  componentes  coordenados  possibilitam  captura,  processamento  e 

compartilhamento da informação na rede EPCGlobal. Como vimos no inicio 

deste capitulo, as tags armazenam o código EPC que identifica de forma única 

um  objeto,  leitores  estrategicamente  posicionados  irão  ler  estas  tags  no 

instante em que elas estiverem ao seu alcance, registrando o código EPC, o 

instante  e  o  local  onde  foram  lidos,  o  middleware  recebe  este  dado  e  os 

processa e integra toda esta informação. Uma vez capturada a informação, a 

internet é usada para disseminar entre as pessoas autorizadas a informação, 

neste instante serviços como o ONS é usado para que parceiros autorizados 

tenham toda a informação relativa ao EPC ao seu alcance. No EPCIS toda a 

informação relativa ao tag é processada e armazenada. Como podemos notar 

o resultado é uma rede de informação que possibilita o rastreamento de itens 

individualmente pela cadeia de suprimentos.

Com isto conseguimos obter três beneficios:

● A  criação  de  um número  único  que  identifica  um item  e  com isto 

podemos  tratar  da  informação  relativa  a  cada  item  sendo 

movimentado na cadeia;
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● A facilidade para a identificação de itens na passagem de itens pelos 

pontos  de  leitura  em  grandes  quantidades  e  com  pouco  tempo  de 

leitura;

● Uma  rede  de  informação  que  possibilita  registrar  e  transmitir  a 

informação de itens ao longo da cadeia.

A  adoção  desta  rede  ainda  está  começando,  porém  sua  adoção  vem 

aumentando  cada  vez  mais.  Sua  aplicação  cobre  um  vasto  espectro  da 

operação  logística  e  podemos  citar  como  exemplo  aplicações  para 

rastreamento de materiais, conjugar recebimento e envio, automatizar troca 

de dados entre parceiros,  recall de produtos, redução de falta de produtos, 

melhoria no planejamento de demanda, melhoria da eficiência operacional, 

controle  de  recursos  (unidade  de  armazenamento,  caminhões,  etc.)  e 

segurança entre outros.

Hoje  em  dia,  várias  empresas  estão  pesquisando  e  implementando 

componentes da rede EPCGlobal que foram padronizados pela comunidade 

(como o código EPC, tags, leitores e interfaces de middleware entre outros).

2.2.2.1 Código EPC

O  código  EPC  é  um  número  padronizado  dentro  da  rede,  são  usados  os 

sistemas de numeração que já vimos na tabela 3. Os pontos chave são:

● o código EPC é apenas um número de identificação único para um 

objeto em movimento na cadeia de suprimentos;

● nenhuma informação além deste identificador é armazenada no tag;

● toda  a  informação  associada  com  um  EPC  é  encontrada  na  rede 

EPCGlobal e pode apenas ser acessada por usuários autorizados, em 

outras palavras, um código EPC sem acesso à rede não tem significado.
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2.2.2.2 Sistema de identificação

Os tags contém antenas que transmitem os códigos EPC aos leitores dentro 

de uma rede EPCGlobal,  quando estes passam pela área de leitura de um 

interrogador as únicas informações coletadas são o código EPC, o instante e o 

local da leitura (caso este tag tenha informações sensores, estas informações 

adicionais podem ser coletadas também, como temperatura, pressão, etc.).

Um fator primordial para a utilização deste dado é a capacidade de codificar e 

decodificar  a  informação  armazenada  no  tag.  Para  isto  é  importante  a 

aderência a padrões abertos que, por este motivo, apresentam atualização e 

uma maior adoção entre os diferentes fornecedores fazendo com que tags de 

vários fornecedores de tags possam ser lidos por uma grande variedade de 

fornecedores de interrogadores.

É o protocolo com o qual leitores e tags conversam e trocam informações 

entre si.

2.2.2.2.1 Termos e conceitos

Toda nova tecnologia traz consigo novos conceitos e novos jargões, alguns 

destes são necessários para explicar com maior clareza alguns conceitos que 

servem de base para outros mais complexos e explicam algumas limitações da 

tecnologia. Estes termos são:

● Singularização18:  este  termo  é  um  procedimento  para  reduzir  um 

grupo de objetos em um fluxo que possa ser manipulado um de cada 

vez. Um exemplo de singularização é o processo de colocar catracas 

para permitir apenas a passagem de uma pessoa por vez, deste modo é 

possível controlar se cada um tem a devida permissão para acessar ou 

não o evento em questão. Este mecanismo é de vital importância para 

a comunicação dos tags com o leitor de RFID, pois se não existir este 

mecanismo de fazer com que cada tag responda de forma ordenada, 

18 Do inglês “singulation” um modo de tornar único um tag.
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todos responderiam ao mesmo tempo anulando-se uns aos outros o 

que  prejudicaria  o  reconhecimento  de  todos  os  tags  presentes  no 

campo de leitura. Singularização também possibilita que todos os tags 

sejam  identificados  possibilitando  o  inventário  dos  mesmos.  O 

inventário de um grupo de tags é a singularização feita repetidas vezes 

até que não sejam identificados tags desconhecidos até então;

● Anti-colisão: este termo descreve um conjunto de procedimentos que 

evitam com que tags interrompam a comunicação umas das outras. 

Enquanto  singularização  é  uma  forma  de  identificar  tags 

individualmente, anti-colisão é uma forma de controlar o tempo com 

que  as  tags  respondem  e  encontrar  maneiras  de  permitir  que  um 

interrogador identifique um tag no meio da resposta de vários outros 

ao mesmo tempo;

● Identidade:  é  uma  forma  única  de  se  referir  a  um  objeto.  Esta 

identidade não deve se se repetir e deve ser capaz de representar o 

objeto perante um orgão.

O modo como os dados são fisicamente armazenados em um tags varia de 

fabricante para fabricante, entretanto um modelo lógico de como este tag tem 

seus dados armazenados segundo especificado no EPC Classe 0 e Classe 1 é o 

seguinte:

Figura 3: layout de dados da tag (Classe 0 e Classe 1)

Onde CRC é o código verificador, o EPC é o código armazenado e Senha é o 

“código desabilitador” que desabilita a tag (conhecida como “kill code” e para 

aderir a estes padrões esta senha nunca deve ser transmitida da tag para o 

leitor sob nenhuma condição).

O documento “EPC Tag Data Standards” descreve o código EPC como um 

esquema de meta-código19 porque ele possibilita que identificadores sejam 

codificados  como identificadores  EPC além de criar  novos  identificadores, 

19 Do inglês “meta-coding schema”
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este  padrão  define  uma  codificação  para  GIDs  (General  Identifiers – 

identificadores gerais) e cinco codificações para usos particulares baseados 

no padrão existente da GS1 (EAN.UCC) conhecidos como System Identifiers  

(Identificadores de sistema) como descritos na tabela 3.

2.2.2.2.2 Segurança e privacidade

Para qualquer tecnologia de identificação existem preocupações relativas a 

privacidade  e  segurança  e  para  a  tecnologia  de  identificação  por  rádio 

frequência  não  é  diferente.  Assim  como  a  biometria,  esta  tecnologia  vem 

atraindo preocupações com os possíveis impactos na privacidade das pessoas. 

Uma  preocupação  comum  é  a  de  que  pessoas  não  autorizadas  obtenham 

informações  sigilosas  e  até  possivelmente  altere  estas  informações 

armazenadas em um tag RFID. Existe um certa razão nestas afirmações, hoje 

com a tecnologia atual não existe nenhuma proteção nos dados armazenados 

em  um  tag  e  uma  pessoa  que  tenha  acesso  à  tecnologia  poderia  ler  a 

informação armazenada em um tag podendo até alterá-la, mas esta infração 

acontece também com outras tecnologias de identificação como códigos de 

barra: hoje em dia pessoas mal intencionadas imprimem códigos de barra e 

os colam em cima dos originais alterando assim o valor lido em mercadorias. 

Devido a isto as evoluções do RFID trarão embutidas uma característica que 

dificultará a alteração e leitura das tags. Quanto mais seguras as tags, mais 

caras  elas  são  e  além  disto  as  aplicações  também  precisam  ser  mais 

complexas  para  suportar  esta  nova  característica.  Devido  a  isto  encarecer 

muito o custo total do sistema, atualmente poucas aplicações contemplam 

tags com esta característica de segurança. Vale apena ressaltar que as tags de 

apenas leitura e não encriptadas são tão seguras como os códigos de barras 

convencionais amplamente usados na industria.

Uma preocupação que existe é a longevidade que a informação tem em um 

tag.  Enquanto  o  tag  ativo  receber  a  correta  alimentação  a  informação 

armazenada é enviada de volta,  já para o tag passivo não existe nem esta 

necessidade de alimentação, basta o tag passar pelo campo de leitura de um 
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interrogador  que  a  sua  informação  pode  ser  acessada.  Enquanto  esta 

informação  estiver  dentro  da  cadeia  de  suprimentos  esta  característica  é 

desejável,  porém  no  instante  em  que  este  produto  sai  da  cadeia  de 

suprimento e chega ao seu destino final, o consumidor, é que as preocupações 

começam.  Com  a  possibilidade  de  rastrear  esta  informação  sem  o 

consentimento do atual proprietário, esta tecnologia vem angariando críticos 

cada vez mais ferozes.

Para  resolver  tal  problema  existe  a  possibilidade  de  desabilitar  uma  tag. 

Usando uma senha que não pode ser lida pelo leitor nem alterada por outra 

pessoa o interrogador envia um “kill code” que desabilita a tag. Embora esta 

solução  pareça  simples,  ela  requer  uma  infraestrutura  complexa  para 

funcionar corretamente20. 

Além desta possibilidade, nos tags “Gen2” existe a possibilidade de codificar a 

informação sendo trafegada pela via aérea dificultando assim não apenas a 

leitura  mas também a alteração  de informação que precisaria  de fornecer 

uma senha de acesso para obter o dado.

Para  um  maior  detalhamento  desta  nova  tecnologia  (Gen2)  e  de  seus 

impactos aos atuais sistemas e à integração da cadeia de suprimentos, existe 

uma descrição mais detalhada no apêndice, item 7.1.

2.2.2.3 Camada de integração

Como é normal de qualquer tecnologia em seus estágios iniciais de evolução, 

os produtos e os padrões evoluem rapidamente. Devido a isto é possível que 

uma  enorme  quantidade  de  equipamentos  de  diferentes  fornecedores 

deverão coexistir em uma implantação ao longo do tempo. Esta camada de 

integração é conhecida como  middleware e é  um elemento importante de 

uma solução RFID. As principais motivações para seu uso são a conexão com 

20 A complexidade está em saber qual é a senha correta, pois cada fornecedor tem um código único e 
a medida que o código EPC é rastreado pela cadeia a informação de fornecedor do tag precisa ser 
guardada de forma segura para posterior uso. Uma falha neste ambiente poderia comprometer toda 
a cadeia.
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os  leitores  de  forma  independente  do  fabricante,  reduzir  o  volume  de 

informações para os sistemas de back-office e prover uma interface a nível de 

aplicação que possibilite gerenciar os leitores e obter leituras de tags RFID de 

forma fácil e pragmática.

Uma funcionalidade  pouco discutida,  mas  que  é  imprescindível  para  uma 

correta implantação da tecnologia de RFID é a possibilidade de permitir que 

o processamento seja feito nas extremidades,  ou seja,  que o processo seja 

distribuído  e  assim  tenha  maior  capacidade  de  processar  os  dados  com 

menor  carga  na  infra-estrutura  atual  aumentando  a  escalabilidade  da 

solução.

Seu uso  é  imprescindível  para  reduzir  o  risco da  integração  e  diminuir  a 

complexidade da solução tornando-a robusta e escalável. Ele representa um 

avanço na adoção da tecnologia pois permite que os analistas se preocupem 

mais com as regras do negócio e menos com a infra-estrutura, contempla a 

segurança,  comunicação,  gerenciamento  e  a  integração  com  as  outras 

aplicações.  Esta  ferramenta  torna  a  integração  do  RFID com  os  sistemas 

legados menos trabalhosa e cara em relação às soluções tradicionais, além de 

permitir  reaproveitamento  de  regras  de  negócios  que  foram aplicadas  em 

diferentes implantações com diferente hardware.

2.2.2.4 Serviço de descoberta de informação

É um conjunto de serviços que possibilita que parceiros autorizados busquem 

mais  informações  sobre  produtos  sendo  movimentados  pela  cadeia  de 

suprimentos.  Todo acesso aos dados relativos  aos EPCs é gerenciado pelo 

EPCIS, este aplicativo se comporta de forma bastante parecida com um banco 

de  dados  na  internet  onde  as  informações  são  restritas  aos  usuários 

autorizados.  O sistema responsável  por informar  aonde está  a informação 

relativa a um EPC é o ONS: Object Name Service, ao fazer uma busca por um 

EPC, ele informa qual o EPCIS contém a informação relativa à aquele tag e 

deste  modo  um  parceiro  poderia  fazer  uma  consulta  no  banco  de  dados 
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(EPCIS) que contém toda a informação sobre o produto. Este subsistema se 

comporta  como  o  DNS21 da  internet  que  resolve  os  nomes  e  passa  uma 

referência de onde os serviços estão localizados,  sendo tarefa da aplicação 

que fez  a  requisição  ao DNS se  conectar  e  autenticar  com a referência,  o 

EPCIS, sendo mais específico se parece com os subsistemas HLR/VLR22 das 

redes telefonia celular.

2.3 Na cadeia de suprimentos

Esta nova  ferramenta,  que está  sendo adotada,  irá  causar um impacto na 

cadeia de suprimento moderna em uma variedade de setores e empresas.

Independentemente  de  como  esta  tecnologia  está  sendo  explorada  pelos 

meios de comunicação, sua adoção deve ser parte de um plano maior que visa 

um conceito mais abrangente do que a simples identificação de itens ao longo 

da cadeia,  obtendo assim, uma maior inteligência  e  visibilidade da cadeia 

como um todo, não apenas dos processos internos como sugerido por Peter 

Senge em  [SENGE(1994)] detalhado no item 7.3 do apêndice.  O legado do 

RFID irá se estender além da coleta de dados automática, assim como é feito 

com as tecnologias de identificação atual (código de barras) e possibilitará 

que os responsáveis acessem informações que estão acontecendo ao longo da 

cadeia  e  então repassar  estas  informações a  seus parceiros  aumentando o 

rendimento da mesma, de forma que esta tecnologia possibilite não apenas a 

troca de dados operacionais entre os diferentes elos da cadeia, mas também 

de informações gerenciais de alto nível que possibilitem um melhor controle 

e planejamento da mesma.

O verdadeiro valor da implantação de RFID na cadeia de suprimentos virá 

das novas capacidades devido a:

● Maior acurácia e integridade dos dados;

● Melhor retorno do investimento de captura de dados;

● Histórico do item sendo rastreado;

21 Para maior referencia visite http://en.wikipedia.org/wiki/DNS
22 Um sistema de banco de dados distribuído e redundante para aumento do nível de serviço e 

disponibilidade
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● Não necessidade de visão para a leitura;

● Visibilidade de toda a cadeia de suprimentos estendida.

Estas capacidades terão um grande impacto em quatro áreas chave dentro da 

empresa:

● Pressões internas: a acurácia da captura de dados para melhor medir 

os processos dentro da organização, além de aumentar a visibilidade 

da  cadeia  de  suprimentos,  manter  o  histórico  de  um item,  ajuda a 

aumentar o entendimento e o capital intelectual sobre o processo da 

empresa e entender melhor o processo não apenas de fabricação, mas 

do ciclo completo até chegar ao cliente, aumentando a visibilidade da 

cadeia  de  suprimentos  não  apenas  para  si,  mas  também para  seus 

parceiros;

● Pressões externas: exigências de clientes para o aumento da eficiência 

da  cadeia  como  um todo  e  também em resposta  às  iniciativas  dos 

competidores  tem  um  grande  impacto  nas  cadeias  de  suprimentos 

atuais, a competição por preços e a expectativa de nível de serviço cada 

vez mais elevada tendem a fazer as empresas repensarem suas cadeias 

de suprimento, levando a cadeias mais enxutas e eficientes;

● Custos: aumentar a lucratividade e a produtividade sempre é um fator 

determinante que seleciona projetos dentro de um leque de opções; 

eliminar operações ineficientes como inventários; focar na operação e 

no acompanhamento de tarefas complexas e no controle de ativos leva 

a uma redução tanto de perda quanto de furto ao longo da cadeia;

● Rendimento:  um  dos  maiores  problemas  de  todas  as  cadeias  de 

suprimentos é disponibilidade dos produtos nos pontos de venda. A 

perda de vendas devido à falta de produtos é um problema que o RFID 

ajuda  a  minimizar,  além  disto  a  fraca  previsão  da  demanda  pode 

impossibilitar  uma  otimização  ou  levar  a  um  rendimento  fraco  da 

cadeia acarretando aumento da perda de vendas. O foco na redução 

dos  ciclos  de  pagamento,  na  retenção  de  clientes,  e  na  erosão  da 

margem  é  uma  preocupação  constante  em  qualquer  cadeia  de 

suprimentos.
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O RFID não é apenas um meio de estar alinhado às exigências de grandes 

parceiros  comerciais,  mas  sim uma manifestação  da  filosofia  de  melhoria 

contínua  dentro  da  empresa;  é  um  processo  que  faz  parte  de  explorar  a 

melhor  utilização  da  tecnologia  de  identificação  automática.  Ela  irá  se 

desenvolver  não  apenas  por  aqueles  que  estão  desenvolvendo  provas  de 

conceito mas também por aqueles que implementarem as vantagens obtidas 

em  suas  cadeias.  RFID  só  alcançará  seu  potencial  máximo  quando  for 

adotada  ao  longo  de  toda  a  cadeia  de  suprimentos  e  aplicações  que  hoje 

existem  para  gerenciar  e  controlar  a  cadeia,  tiverem  módulos  que  ou 

interfaceiem ou estejam preparados para tratar os dados oriundos deste novo 

processo.

Hoje  em  dia  cadeias  de  suprimentos  não  são  mais  definidas  como  um 

processo simples e linear como ilustrado na figura abaixo.

Figura 4: visão tradicional da cadeia de suprimentos

Uma transação comum entre os elos da cadeia incluem a transferência de 

produtos,  serviços,  monetária  e  de  informação;  as  companhias  buscam 

continuamente a melhoria destas trocas com seus parceiros comerciais. Com 

a  visão  cada  vez  mais  holística  da  cadeia  de  suprimentos  começaram  a 

aparecer interações mais complexas com fornecedores e clientes locais e em 

outros  continentes  e  com  empresas  especializadas  em  operar  processos 

logísticos  como  importadores,  distribuidoras  e  redes  varejistas,  surge  o 

conceito de empresa estendida como podemos observar na figura abaixo.
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Além disso uma enorme quantidade de novas empresas participam agora da 

cadeia  de  suprimentos  estendida.  A  complexidade  deste  sistema  aumenta 

exponencialmente a cada nova empresa que interage pela cadeia : empresas 

parceiras que participam do projeto, que fornecem serviços financeiros para 

agilizar e reduzir o ciclo de venda, consultorias para aumentar a eficiência 

dos  diversos  processos  entre  outras.  Segundo  Peter  Senge  em  “A  quinta 

disciplina”, existem dois tipos de complexidade:

1. Complexidade de detalhe: do tipo que apresenta várias possibilidades 

a  serem  consideradas,  como  por  exemplo,  todas  as  configurações 

possíveis de um produto ou equipamento;

2. Complexidade dinâmica:  do tipo que existe  uma relação de causa e 

efeito e este efeito não é obvio ao longo do tempo, como por exemplo, 

na cadeia  de suprimentos  o efeito da troca de componentes  de um 

produto  tem  um  efeito  local  desejado,  mas  pode  provocar  outros 

efeitos mais adiante que não serão detectados localmente e só serão 

detectados pelos parceiros no longo prazo.

O  intuito  do  gerenciamento  da  cadeia  de  suprimento  é  o  de  entender  a 

complexidade dinâmica, não a complexidade dos detalhes ao longo da cadeia, 

Figura 5: visão moderna da cadeia de suprimentos
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em outras palavras: entender a relação de dependência entre causa e efeito e 

a variância.

Grande parte do aprendizado é obtido com a observação de tentativa e erro 

feita de forma metódica. Antes com uma menor quantidade de parceiros ao 

longo da cadeia, identificar problemas de ordem dinâmica era mais simples 

do que agora. Hoje em dia, devido à cadeia de suprimentos se espalhar pelo 

globo, nem sempre é possível observar as consequências de ações tomadas 

em um elo da cadeia. Quando conseguimos detectar efeitos das causas que 

provocamos,  temos  visibilidade  e  tomamos  conhecimento  do  resultado  e 

podemos aprender com isto, o que significa que o efeito está dentro do nosso 

horizonte  de  aprendizado.  Quando  ações  tomadas  apresentam  seus 

resultados além deste horizonte fica impossível de se aprender com elas e é 

isto que está acontecendo hoje em dia: os eventos se espalham pela cadeia, 

mas não podemos melhorá-la como um todo por não termos conhecimento 

deles.

Para  conseguirmos  resolver  este  problema:  a  gerencia  da  cadeia  de 

suprimentos estendida, nós precisamos não apenas de conseguirmos coletar 

dados de forma confiável, mas de conseguirmos coletá-los ao longo de toda a 

cadeia,  mesmo  que  o  processo  não  pertença  a  operação  da  empresa  em 

questão, pois só assim conseguiremos detectar e aprender com os resultados 

obtidos  ao  longo  da  cadeia  de  ações  feitas  ou  pela  empresa  ou  por  um 

parceiro  seu.  Este aprendizado é de um enorme valor para a melhoria da 

eficiência cadeia da cadeia como um todo e isto representa um diferencial 

competitivo enorme hoje em dia pois como vimos anteriormente a melhoria 

dos  processos  logísticos  é  geralmente  uma  área  pouco  explorada  nas 

empresas e com grandes potenciais.

Um fato que deve ser notado é o de que não basta a simples aplicação da 

tecnologia  de  identificação  por  rádio  frequência  para  a  resolução  deste 

problema, esta deve estar inserida em um contexto maior que é o de ser a 

manifestação de um processo de melhoria continua, a busca incessante de 

aumentar a eficiência da empresa e da busca de obter maior visibilidade dos 

processos realizados (tanto internos como externos) através de uma maior 

acurácia dos resultados destes.
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3 A VISÃO DA CORPORAÇÃO

“There are two kinds of companies,

those that work to try to charge more and

 those that work to charge less...”

Jeff Bezos23

Para termos uma visão completa da tecnologia, neste capitulo irei detalhar, 

na  perspectiva  de  negócios,  o  cenário  para  a  implantação  efetiva  da 

tecnologia de RFID, seus requisitos, suas características e seu impacto. Uma 

vez que a decisão de adotar esta tecnologia não pode ser tomada por uma 

única área independente das demais, a alta gerência da corporação deve ter 

bem clara quais são as metas a serem alcançadas e se estas estão alinhadas ao 

negócio para assim patrocinarem o projeto de implantação desta tecnologia 

com  uma  visão  clara  e  bem  definida  dos  impactos  e  beneficios  desta  na 

corporação como um todo. Evidenciar  quais as características das empresas 

que  estão  adotando  esta  tecnologia  e  qual  o  perfil  destas  e  quais 

características  que  as  diferencia  das  demais;  quais  os  setores  que  estão 

adotando esta tecnologia de forma mais rápida e quais os motivos por traz 

desta adoção.

A dinâmica do mercado está mudando, como vimos no item 1.3.2: (A nova 

dinâmica  da  economia),  antes  os  mercados  eram  fechados  e  as  empesas 

estavam  em  posição  de  controlar  o  que  era  oferecido  aos  consumidores, 

conheciam  quais  eram as  suas  ameaças  e  tudo o  que  estava  acontecendo 

estava dentro do alcance da sua visão. Hoje, com a abertura do mercado a 

novos  concorrentes,  as  empresas  já  não  sabem  mas  com  quem  estão 

concorrendo,  o  poder  migrou  da  empresa  para  o  consumidor,  agora  é  o 

consumidor quem decide o que comprar e de quem comprar, a única forma 

de uma empresa se destacar das outras é mostrar excelência de seus serviços 

e a facilidade de realizar o negócio.

23 Jeff Bezos, fundador da Amazon.com: existem dois tipos de empresas, aquelas que trabalham para 
cobrar mais e aquelas que trabalham para cobrar menos...
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A maioria das empresas que se destacaram na ultima década, como Amazon e 

Dell entre outras, foram aquelas que desafiaram o modo de como as coisas 

eram  feitas  e  inovaram.  Suas  estratégias  são  de  concorrer  baseado  em 

velocidade. Seus produtos são tão bons quanto os de seus concorrentes, o que 

as diferencia é o modo e a velocidade com que chegam até seus clientes: são 

as  suas  cadeias  que  são  fundamentalmente  diferentes  das  de  seus 

concorrentes. Devido a isto, sua vantagem competitiva não está nos produtos 

e sim em suas estratégias para acessar o mercado. Se a inovação de produtos 

foi o imperativo há vinte anos, hoje o imperativo é a inovação na cadeia de 

suprimentos. Com suas estruturas diferenciadas e sua estratégia baseada em 

velocidade eles conseguem várias vantagens em relação à seus competidores: 

custos  reduzidos em relação à  operação de seus concorrentes  (no caso da 

Dell,  eles alegam a vantagem de terem seus custos 15% menores que seus 

concorrentes) e o  time-to-market destas empresas é menor do que a média 

do mercado. Estas vantagens acabam por formar uma barreira para novos e 

atuais concorrentes e os mantém sempre na vanguarda.

3.1 O cenário atual

Os mercados mudam cada vez mais rapidamente a cada dia.  As empresas 

continuamente são desafiadas a reduzirem o custo da sua operação, o tempo 

que  leva  para  conceber,  produzir  e  entregar  um  produto  ao  mercado 

melhorando  sempre  a  qualidade  percebida  do  produto  para  continuar 

competitiva  no  mercado  ao  mesmo  tempo  em  que  novos  investimentos 

devem ser feitos e novas técnicas devem ser introduzidas para que a empresa 

não perca terreno num campo cada vez mais competitivo: o mercado global.

As pressões do dia-a-dia demandam que empresas trabalhem cada vez mais 

rápidas, melhor e reduzindo cada vez mais os seus custos. Estas metas não 

podem ser alcançadas por diferentes departamentos de forma isolada, elas 

dependem de uma mudança em toda a organização nas diferentes funções 

desta como vendas,  compras,  desenvolvimento de produtos,  planejamento, 



60

produção, logística e finanças. Para que uma empresa se destaque no cenário 

global, ela deve apresentar a maioria das características abaixo:

● Velocidade:  redução  dos  tempos  dos  processos,  menor  “time-to-

market” e diminuição da complexidade da operação;

● Responsividade:  pronto atendimento às demandas dos clientes e do 

mercado;

● Baixo custo: determinar os custos atuais e sempre buscar formas de 

reduzi-lo;

● Consistência: análise constante da produção e entrega para manter os 

mesmos níveis de reposta ao longo do tempo;

● Business  Intelligence:  visibilidade  das  operações  com  informação 

sempre atualizada no instante em que esta é necessária.

Neste cenário o ERP ou um sistema proprietário é imprescindível e funciona 

como  um  sistema  nervoso  central  da  empresa.  Este  sistema  integra  as 

diferentes  funções  da  organização  e  agrega  todas  as  informações  em  um 

repositório único que pode ser acessado pelas diferentes funções fornecendo 

uma  visão  consistente  de  tudo  o  que  está  acontecendo  na  organização 

melhorando  a  precisão  e  aumentando  a  sua  agilidade.  A  informação  é 

acessada  por  quem  tem  que  tomar  a  decisão,  reduzindo  o  esforço  e 

possibilitando a obtenção da informação atualizada pela pessoa certa na hora 

certa.

Devido ao alto custo da implantação de um ERP ou um sistema equivalente, 

as  pequenas  e  médias  empresas  sempre  ficavam  defasadas em relação  às 

grandes empresas em se tratando deste tipo de sistemas. No cenário atual 

isto vem mudando a cada dia, embora os custos de implantação de um ERP 

ainda sejam consideráveis  para um orçamento de uma pequena ou média 

empresa,  existem sistemas menores que foram feitos especificamente para 

este  segmento  e  a  opção  de  usar  estes  sistemas  sob  demanda  como  um 

serviço  (SaaS)  leva  a  uma maior  adoção  destes.  Tendência  esta  que  vem 

aumentando  ainda  mais  devido  a  não  necessidade  de  altos  investimentos 

iniciais em hardware e software.
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3.1.1 Maturidade da organização

As cadeias de suprimento de primeira geração foram projetadas para criar 

valor apenas para os fornecedores.  A meta do planejamento da cadeia era 

possibilitar  uma  distribuição  mais  econômica,  mais  abrangente  ou  mais 

rápida pelo menor custo possível.

Antigamente  as  empresas,  quando  olhavam  para  dentro,  enxergavam  um 

organograma  com  diversos  departamentos.  Este  fato  produz  um  efeito 

indesejável:  é como se cada um destes departamentos fosse independente, 

fazendo com que as pessoas foquem cada vez mais em seu mundo, sobrando 

pouquíssimo tempo para que se preocupem com o que se passa nos outros 

departamentos.

Segundo  [HELLER(2001)],  Peter  Druker  em  seu  livro  “Prática  da 

administração  de  empresas”,  os  velhos  métodos  de  contabilidade  e 

administração foram criados para uma economia que está  desaparecendo. 

Não se pode medir o desempenho de uma empresa moderna com os mesmos 

critérios  de  antigamente,  Druker  afirma  que  “o  desempenho  terá  de  ser 

definido de maneira não-financeira para que faça sentido para trabalhadores 

do  conhecimento  e  se  consiga  o  comprometimento  deles”.  As  medidas 

tradicionais  de  “raio X  do  esqueleto  da  empresa”  são  ineficazes  para 

diagnosticar a doença pois estas raramente aparecem neste raio X, só quando 

o estrago foi feito é que podemos ver os impactos deles neste raio X. Devido a 

isto  precisamos  de  novas  medidas  que  Druker  chama  de  “auditoria  da 

empresa”.  Os empreendimentos  são feitos para criar  riqueza e isto requer 

quatro tipos de diagnósticos que juntos podem dar uma visão de como os 

negócios estão se desenvolvendo:

● informação de base: fluxo de caixa, vendas e vários números que as 

empresas usam;

● informação de produtividade: produtividade de recursos básicos como 

mão-de-obra e análise do valor agregado;
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● informação de competências: como estão as competências essenciais 

da empresa como inovação;

● informações  de  alocação  de  recursos:  serve  para  medir  como  uma 

organização mede seu desempenho.

De uma maneira geral a empresa deve medir o futuro tanto quanto o presente 

e sua estratégia deve ser baseada em informações sobre mercados, tendências 

e consumidores e não apenas consumidores. Estas idéias de Druker são um 

esforço para organizar a “inteligência comercial” já em 1954 e continuam a 

ser  divulgadas  por  autores  como  Phrahalad  e  Hammel  em 

[PRAHALAD(2004)].

A  dinâmica  dos  negócios  implica  em  uma  interação  entre  os  diversos 

departamentos e a solução usual é a de convocar reuniões com a participação 

de todos os departamentos envolvidos para que a informação seja equalizada 

entre  todos e  se possa chegar a  um consenso.  Nesta mesma dinâmica,  os 

diversos  departamentos  interagem  tanto  com  entidades  externas  à 

organização  como  clientes  e  fornecedores  quanto  com  internas  como  a 

produção.  De  certo  modo  todas  as  empresas  podem  se  resumir  em  três 

processos centrais: comprar, transformar e vender.

3.1.2 Fatores externos

Hoje,  muito  se  fala  sobre  os  fatores  que  pressionam os  negócios  de  uma 

empresa. O comportamento dos clientes não é mais o mesmo. Cada vez mais 

eles exigem prazos de entrega menores, canais de atendimento disponíveis 

em  horários  de  sua  conveniência  e  demandam  mais  e  mais  serviços 

personalizados.  O  grande  desafio  é  estar  preparado  para  atendê-los  ou, 

simplesmente, correr o risco de perdê-los.

As  empresas  se  deparam  com  necessidades  de  mudanças  cada  vez  mais 

freqüentes, ocasionadas por motivos que vão desde o inesperado até janelas 

de oportunidades que podem acontecer do outro lado do mundo, passando 

pela capacidade dos governos em regulamentar mercados e mudar toda sua 
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dinâmica. As variáveis política, economia, sociedade e tecnologia (PEST) não 

podem ser controladas por ninguém e compõem o macro ambiente no qual 

todas as empresas  estão inseridas.  As variáveis  PEST apresentam um alto 

grau de variabilidade. Em tese a análise da tecnologia engloba a análise da 

natureza e do macro ambiente.

Uma  característica  das  empresas  que  se  destacam  é  a  sua  capacidade  de 

responder rapidamente aos estímulos internos e externos e em transformar 

esta agilidade em lucratividade. Adaptar-se aos novos cenários é fundamental 

para que a empresa continue existindo.

3.1.3 Outras tecnologias

Projetos  de  RFID  não  são  os  únicos  que  prometem  uma  melhoria  nos 

resultados dos processos dentro de uma empresa. Existem outras tecnologias 

que também competem por verbas em uma organização. Embora não estejam 

relacionadas  com  RFID  elas  se  aplicam  na  cadeia  de  suprimentos  e  é 

importante sabermos quais  são as tecnologias  que estão concorrendo com 

RFID para serem implantadas.

Segundo  estudo  feito,  divulgado  no  site  www.scdigest.com, 

[GILMORE(2006)c],  existem  outras  tecnologias  que  prometem  uma 

melhoria de economia e redução de custos nos processos logísticos que são:

1. E-auctions/e-procurement: sistema para controlar ofertas on-line para 

uma ampla gama de produtos.  Os  fornecedores  são  inicialmente 

qualificados e depois, em um leilão on-line, fazem a oferta seus preços. 

Existe a possibilidade de ganhos da ordem de até 30% na compra de 

bens de consumo, com uma implantação relativamente simples.

2. Sistema  de  gerenciamento  de  tarefas:  uma combinação  de  sistema, 

métodos  e  mudança  de  filosofia  para  aumentar  a  produtividade  da 

operação logística. Sistemas como este acompanham a performance do 

operador  ao  longo  do  tempo  e  dão  resultados  em  operações  como 

picking em  torno  de  7  a  15%  e  são  relativamente  simples  de  se 

http://www.scdigest.com/
http://www.scdigest.com/
http://www.scdigest.com/
http://www.scdigest.com/
http://www.scdigest.com/
http://www.scdigest.com/
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implantar.  O  principal  benefício  está  relacionado  a  menor 

variabilidade da operação.

3. Sistema de gerenciamento e visibilidade de gastos: são sistemas que 

gerenciam  onde  e  com  quem  são  gastos  os  recursos  da  empresa. 

Quando uma empresa tem a visibilidade de onde estão sendo aplicado 

seus recursos pode fazer um melhor controle destes, embora sistemas 

como  estes  consigam  uma  economia  marginal,  isto  pode  significar 

alguns milhões no resultado da empresa. A implantação de um sistema 

destes não é simples e requer que todas as interfaces de sistemas que 

gerem aquisições de serviços em todas as unidades da empresa sejam 

revisados.

4. Sistema de gerenciamento de demanda: gerenciar a demanda, na atual 

cadeia  de suprimentos,  só pode ser  feita  com o auxilio  de sistemas 

devido  a  enorme  quantidade  de  fontes  geradoras  de  eventos.  O 

conceito  atual  de  gerenciamento  de  demanda  é  o  de  unir  vendas, 

marketing, finanças e operações para juntos maximizarem o lucro ao 

invés  de  simplesmente  reagir  à  demanda do mercado.  Este  tipo de 

sistema  requer  uma  sinergia  entre  diferentes  áreas  e  devido  a  isto 

requer  um  esforço  muito  grande  para  ser  implantado  embora  os 

resultados sejam excelentes no médio e longo prazo.

5. Portais  de  fornecedores:  estes  sistemas  integram  em  portais 

informações  sobre  a  cadeia  de  suprimentos,  provem  uma  interface 

entre  os  diferentes  parceiros  e  possibilitam  uma  maior  integração 

entre  os  mesmos.  Sua  implantação  não  é  simples  e  os  ganhos  são 

relativamente pequenos,  mas é um projeto que fomenta uma maior 

integração entre  todos  na cadeia  e  este  é  o  maior  benefício  de  sua 

implantação.

6. Sistemas de otimização de rede: sistemas como este buscam balancear 

serviços  e  seus  custos  ao  longo  da  cadeia  de  suprimentos. 

Ultimamente  vem  recebendo  mais  atenção  como  apoio  tático  de 

estratégias  globais,  planejamento  de  vendas  e  introdução  de  novos 

produtos. Sua implantação é extremamente complexa pois depende de 
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dados  que  estão  espalhados  ao  longo  de  toda  a  cadeia,  porém  as 

possibilidades de ganhos são altas com por exemplo a Dell que estima 

ter economizado algo em torno de US$100M nos últimos anos.

7. Sistema  de  gerenciamento  de  transportes:  sistemas  que  permitem 

automatizar o planejamento e a execução de carregamentos e reduzir 

os  custos com a otimização destes  processos.  Devido aos custos  do 

transporte  estarem  em  alta,  e  a  complexidade  de  implantar  um 

sistema destes não ser grande, muitas empresas estão considerando o 

seu uso para evitarem variabilidades em suas entregas.

8. Sistema de centralização de contratos (global): sistema que consolida e 

integra dados de vários fornecedores e calcula os custos totais. È usado 

em decisões estratégicas de  outsourcing e  offshoring. Existe um alto 

grau  de  risco  no  desenvolvimento  de  um  sistema  como  este,  e  o 

investimento  deve  ser  alto  pois  envolve  todas  as  unidades  de  uma 

empresa ao longo do globo.

9. Redes  sem  fio:  esta  tecnologia  melhora  a  mobilidade  da  operação 

logística. Sua implantação é bastante simples e embora o ganho seja 

baixo,  seu  custo  é  também  é  baixo,  justificando  assim  a  sua 

implantação.

10. Sistemas de gerenciamento do espaço físico: sistema que auxiliam o 

TMS  ou  o  WMS  a  gerenciar  o  espaço  dos  armazéns  e  frotas.  São 

relativamente simples de se implantar e tem um payback justificável 

pois reduzem a variabilidade da operação e aumentam a visibilidade 

dos estoques.

11. Sistemas  de  coleta  por  voz:  são  sistemas  que  aumentam  a 

produtividade e a acurácia  do operador em operações logísticas como 

picking,  recebimento  e  expedição.  Sua  implantação  é  relativamente 

simples e os ganhos podem ser apurados em pouco tempo na melhoria 

do resultado das operações logísticas.
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Existe  uma  enorme  gama  de  tecnologias  que  competem  com  RFID  no 

pipeline24 de projetos de uma empresa. Como podemos constatar a maioria 

deles são sistemas estanques que não depende de integração com os outros 

sistemas da empresa. Este é um problema para o RFID que depende de um 

alto grau de integração com os sistemas atuais.

3.1.4 Maturidade da infra-estrutura de TI

A área de TI exerce uma importante função que é manter o sistema nervoso 

central  da  empresa  funcionando.  Hoje  em  dia  é  difícil  encontrarmos 

empresas que não tenham um sistema que abranja uma boa parte ou toda a 

sua operação. Devido a isto a área de TI deve manter os sistemas em bom 

funcionamento  para  que  não  haja  nenhum  impacto  na  operação  nem  na 

qualidade dos dados deste.

Segundo  [GRUMAN(2006)],  apenas  uma  crise  mostra  com  clareza  que  a 

mudança é necessária e recentemente a maioria das áreas de TI enfrentaram 

ao mesmo tempo um desafio em comum: o bug do ano 2000. Este desafio foi 

importante pois trouxe a tona necessidades que de outro modo nunca seriam 

evidenciadas  ou procuradas:  a  integração entre  todos  os  sistemas de uma 

empresa. Para que uma empresa assegurasse que as mudanças necessárias 

para que um sistema funcionasse devido ao bug não introduzisse problemas 

em outras aplicações foi necessário inventariar não apenas a aplicação mas 

todas as outras que estavam ligadas a ela. Começou a se sentir a necessidade 

de  unificar  a  arquitetura  das  aplicações  e  de  se  estudar  melhor  como  as 

diferentes  aplicações se integram. Abordagens  como SOA,  cujo verdadeiro 

desafio  é  transformar  dados  em informação, alinham serviços  de  dados  e 

software  com processos  de  negócio  possibilitando que serviços  específicos 

possam  ser  reutilizados  e  mesclados  conforme  a  necessidade  do  negócio, 

reduzindo  assim custos  de  desenvolvimento  e  adequação  dos  sistemas  às 

necessidades da empresa. Esta abordagem é muito interessante, porém nem 

24 O conjunto de projetos que uma empresa tem para analisar e escolher quais serão realizados por 
apresentarem o melhor retorno.



67

todas as empresas estão preparadas para conseguirem implantar esta idéia. 

Em  estudo  conduzido  pela  MIT  Sloan  Center  for  Information  System 

Research (CISR)  em  [GRUMAN(2007)],  foi  detectado  que existem quatro 

níveis  de arquitetura  de  TI distintos:  silos,  processos de TI padronizados, 

processos  de  negócio  padronizados  e  modularidade  do  negócio.  Para 

entender melhor, iremos detalhar cada uma deles:

1. Silos: durante a década de 80 e 90, as iniciativas de TI eram focadas 

em  necessidades  de  departamentos  específicas  que  dificilmente  se 

comunicavam. Devido às necessidades serem de negócios e o suporte 

de TI, esta falta de alinhamento gerou uma sobrecarga de requisitos e 

suporte  excessivos.  TI  não  foi  capaz  de  sustentar  o  crescimento 

corporativo, além de ser um centro de custo muito caro. As áreas de 

negocio  constantemente  reclamam  dos  crescentes  custos  de  TI  e 

cronogramas de entrega cada vez mais longos, enquanto TI luta com 

cada vez mais peças que precisa gerir e integrar.

2. TI padronizada: o alto custo de TI levou a muitas empresas a adotarem 

tecnologias  de  plataformas  padrão  onde  fosse  possível  unificar  a 

tecnologia de banco de dados, umas poucas configurações de PC e o 

mesmo  tipo  de  hardware  e  sistema  operacional  para  todos  os 

servidores  onde  fosse  possível.  Mas  nem  sempre  uma  plataforma 

atendia  às  necessidades  do  negócio,  introduzindo  ai  problemas 

relativos à escalabilidade. Uma das maiores dificuldades deste estágio 

não é apenas migrar a plataforma mas sim migrar os seus  usuários. 

Além disto cada vez mais existem regras (como por exemplo Sarbanes-

Oxley) que regulamentam o mercado e devem ser adotados por todas 

as empresas e padrões como ITIL e COBIT que normatizam processos. 

Se adequar a estas normas e padrões são de extrema importância não 

apenas para a área mas para a empresa.

3. Processos de negócio: é neste estágio que muitas empresas modernas 

se encontram, o negócio é visto holisticamente e os líderes de TI e 

negócio se consideram parceiros. O aspecto mais sutil desta fase é o 

fator  humano,  todos  os  funcionários  estão  focados  em  resolver 
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problemas individuais  específicos,  para  algumas pessoas  padronizar 

significa uma perda de controle. Mas na verdade, é daí que deriva toda 

a  dificuldade,  as  pessoas  devem  perceber  que  só  depois  que 

compartilham  mais  é  que  os  benefícios  são  obtidos.  Esta  é  uma 

mudança  gradual  que  acontece  aos  poucos.  É  neste  estágio  que  a 

arquitetura começa a significar mais do que a infra-estrutura de TI, 

modelo de dados, governança, otimização de processo e alinhamento 

ao negócio se tornam aspectos críticos da arquitetura corporativa. O 

foco  de  TI  muda:  deixa  de  ser  apenas  o  gerenciamento  eficaz  das 

instalações de tecnologia e passa a ser a contribuição para a excelência 

operacional do negócio. A eficiência continua importante, mas a meta 

não é  mais  economizar  dinheiro  reduzindo os  custos,  e  sim liberar 

recursos para serem empregados no crescimento do negócio.

4. Modularidade no negócio:  os  processos  de negócio  e  as tecnologias 

que  o  suportam  se  transformam  em  módulos  que  podem  ser 

reutilizados  para  promover  eficiência  e  recombinados  para 

proporcionar agilidade. A organização sabe quais processos devem ser 

restritos  a  unidades  de  negócios  específicas  e  quais  devem  ser 

padronizados na corporação. A governança deve ser mais rígida para 

que desvios em nome da oportunidade ou da necessidade imediata não 

se  sobrepujam  às  diretivas  da  arquitetura  adotada.  Nesta  fase 

processos modulares que podem ser gerenciados facilmente em uma 

ampla arquitetura corporativa mostram a sua força, as empresas tem a 

possibilidade de ativar e desativar determinadas funções em resposta a 

estímulos externos pois conseguiram mapear quais são estas funções e 

onde e como são utilizadas. A linha que divide negócio e TI fica cada 

vez mais tênue e fica claro que ambos devem ser gerenciados juntos. 

Para algumas empresas, isso significa que TI poderá se tornar parte de 

uma iniciativa de serviços compartilhados (como proposto pelo SOA), 

migrando de técnico para de negócios. 

Passar do estágio inicial de silos para o seguinte não é complicado mas irá 

consumir  muito  esforço  de  toda  a  empresa,  porém  depende 
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fundamentalmente da vontade dos gestores da área de TI.  No mercado os 

fornecedores,  os  consultores  e  a  equipe  de  TI  já  conhecem  as  táticas  e 

estratégias para a padronização bem-sucedida de uma plataforma, por isso 

passar do estágio de TI padronizada para o de processo de negócio exige não 

apenas mudança organizacional mas responsabilidade empresarial, o que é 

muito mais difícil. A transição para o estágio de modularidade de negócio é 

ainda mais complexa e requer uma redefinição daquilo que a empresa está 

fazendo, o profundo conhecimento de seus processos de TI por todos além de 

uma  otimização  destes  são  pré-requisitos  fundamentais  para  entrar  nesta 

fase.

Diferentes  empresas  estão  em  diferentes  níveis  de  maturidade.  Um  bom 

indicador de que TI está capacitada a atender seus clientes e suas áreas de 

negócio é a adoção de metodologias para padronizar os serviços oferecidos e 

com isto gerenciar melhor os mesmos. Um exemplo disto é a implantação das 

práticas  do  ITIL  que  busca  promover  a  gestão  com  foco  no  cliente  a  na 

qualidade dos serviços de TI. O ITIL endereça estruturas de processos para a 

gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto compreensivo de 

processos  e  procedimentos  gerenciais  organizados  em  disciplinas  com  os 

quais uma organização pode fazer sua gestão tática e operacional buscando 

alcançar  o  alinhamento  estratégico  com  os  negócios.  Além  deste  existe 

também o Cobit que possui uma série de recursos que podem servir como um 

modelo de referência para gestão da TI, ele é um "framework" com controle 

de objetivos, mapas de auditoria, ferramentas para a sua implementação e 

principalmente,  um guia com técnicas  de  gerenciamento.  Devido a  isto,  o 

Cobit  independe  das  plataformas  de  TI  adotadas  nas  empresas,  tal  como 

independe do tipo de negócio e do valor e participação que a tecnologia da 

informação tem na cadeia produtiva da empresa sendo mais tático e genérico 

e menos operacional do que o ITIL.
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3.2 Modelo de difusão de inovações

Em sociologia o modelo de difusão é estudo do modo de como uma idéia ou 

produto  ou  inovação  se  propaga  em  uma  população  e  foi  inicialmente 

desenvolvido  por  Everett  M.  Rogers  (1931-2004).  Neste  caso  estaremos 

estudando como a inovação da introdução da tecnologia de RFID se propaga 

no  mercado  para  entendemos  em  que  fase  estamos  baseado  no  modelo 

descrito no livro “the chasm” de Geoffrey Moore em [MOORE(1999)] que é 

baseado no estudo de Everett  Rogers,  de como a adoção desta está sendo 

feita.  Uma  vez  identificada  a  fase,  verificar  quais  são  fatores  que  irão 

impulsionar a adoção desta pelo mercado.

Criar um negócio de sucesso baseado em tecnologia não é uma tarefa simples, 

existem  mitos  baseados  no  senso  comum  contadas  por  aqueles  que 

conseguiram  obter  sucesso  nesta  área,  analogias  com  teorias  como  da 

evolução e apelos a inventividade e inovação que não são fiéis à realidade dos 

fatos. Quando estudamos os fatos vemos que a realidade é bem diferente do 

senso comum, e o processo de aceitação é lento e incerto. Neste tópico iremos 

desafiar alguns mitos e mostrar o que realmente está por traz dos fatos.

Alguns mitos sobre negócios:

● O primeiro a chegar ao mercado vence;

Ultimamente uma grande quantidade de pesquisas reforça a idéia de 

que os primeiros a chegarem em um mercado inexplorado acabam por 

dominá-lo, mas isto não é verdade. A maioria das pesquisas leva em 

conta  apenas  empresas  que  existem,  excluindo  os  pioneiros  que 

falharam e não existem mais. O que faz com que companhias que não 

eram pioneiras, se tornem pelo modo em que a pesquisa é descrita. 

Um exemplo disto é a Ampex que em 1956 era pioneira na tecnologia 

de VCR e cobrava US$50.000,00 pelos seus primeiros modelos. Anos 

depois  a  Sony,  JVC  e  a  Matsushita  enxergaram  o  potencial  deste 

mercado e se propuseram a produzir um equipamento cujo preço alvo 

era de US$500,00, o que conseguiram depois de 20 anos. Neste caso a 

Ampex  foi  a  primeira  a  chegar  no  mercado  e  era  a  pioneira  da 
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tecnologia,  acreditava  que  apenas  um  avanço  na  tecnologia  era 

bastante para lhe garantir a liderança do mercado. Hoje esta empresa 

não  existe  mais.  Quando  um  produto  é  lançado,  sua  qualidade 

geralmente é baixa, seu preço geralmente é alto e a sua aplicação é 

geralmente limitada.

● Inventividade é bom;

Como vimos no item anterior,  não necessariamente inventividade é 

uma vantagem, no caso da Ampex não lhe trouxe nenhuma vantagem, 

no  caso  de  sistemas  operacionais  sistema  muito  mais  complexos  e 

inovadores  como  Multics,  VMS  e  Apollo  Domain  perderam  para  o 

DOS  e  para  o  Windows,  e  estes  sistema  eram muito  mais  antigos, 

multi-tarefa,  multi-usuário,  estáveis  e  inovadores  porém  perderam 

para um sistema operacional em que apenas uma tarefa podia rodar de 

cada  vez  e  com sérias  limitações  para  o  uso  de  funcionalidades  de 

dispositivos  como  disco,  rede  e  memória.  Portanto  o  fato  destes 

sistemas  serem mais  inovadores  e  chegarem antes  ao mercado não 

lhes garantiu nenhuma vantagem sobre os seus concorrentes.

● A melhor tecnologia vence;

Como no item anterior, a melhor tecnologia não garante que o produto 

consiga conquistar o mercado. As qualidades técnicas de um produto 

não garantem a sua adoção em massa pelo mercado, as vezes muito 

pelo contrário, devido à complexidade e a sofisticação do sistema, uma 

parcela muito pequena dos usuários seriam capazes de conseguir usar 

a tecnologia inviabilizando a sua adoção pelas massas como é o caso 

do  Betamax  que  perdeu  para  o  VHS,  embora  o  primeiro  fosse 

tecnicamente  superior  não  conseguiu  subjugar  o  seu  oponente.  Ou 

então devido às qualidades técnicas um produto acaba por ficar com 

um preço elevado, um exemplo disto é o Macintosh que perdeu para o 

Windows, o computador da Apple é mais sofisticado e fácil de usar o 

que o da Microsoft, porém devido à preocupação da Apple em manter 

um conjunto  mínimo  de  especificações  que  garantem que  todos  os 

usuários de seus sistema consigam usá-lo de forma satisfatória perdeu 
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para um produto inferior em qualidade só que mais barato e que pode 

ser instalado em uma vasta linha de computadores pessoais.

● O melhor marketing vence.

Uma  crença  da  área  de  marketing  é  de  que  o  investimento  em 

marketing consegue promover  um bom produto e  assim conquistar 

uma fatia considerável do mercado, mas isso não é verdade. A Apple 

perdeu  para  a  Microsoft,  o  NeXT  não  emplacou  embora  fosse 

idealizado e comercializado pelo Steve Jobs, considerado um excelente 

profissional de marketing, entre outros exemplos. 

O mercado segue o modelo de evolução revisado25. Tudo é estável até que o 

ambiente mude. Uma tecnologia já existente é prontamente adaptada, depois 

da mudança as empresas melhoram ou inovam de forma lenta de modo a 

maximizar o ROI.  Uma empresa que não evolui  deste modo geralmente é 

forçadas a se enquadrar ou não sobrevive. Ela gasta muito mais do que os 

competidores e não consegue repassar este custo para o produto, com um 

custo  e  risco maior  a  demanda  se  torna  menor,  o  que  torna  este  modelo 

instável e inviável. A adoção da tecnologia pelo mercado segue um modelo da 

curva  gaussiana,  porém  existem  particularidades:  ela  não  é  uma  curva 

contínua,  ela  apresenta  abismos  entre  as  diferentes  fases  de  adoção, 

principalmente  entre  os  seguidores  precoces  e  a  maioria  precoce  o  que 

chamaremos de abismo26.

25 Este modelo é descrito no livro “the Chasm” e mostra como as fases de adoção de um produto se 
seguem.

26 Tradução do inglês da palavra: chasm
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O primeiro segmento é constituído pelos inovadores, o segundo segmento são 

os seguidores do primeiro e adotam a tecnologia precocemente,  o terceiro 

segmento é da maioria precoce seguido pelo segmento da maioria tardia e 

depois deste e por último os retardatários.

Cada segmento tem a sua característica mais marcante:

● Inovadores: São aqueles que adoram novas tecnologias, geralmente ou 

são  empresas  pequenas,  empresas  de  consultoria  ou  centros  de 

pesquisas que buscam obter em novas tecnologias ganhos acima da 

média do mercado, usar a tecnologia de forma disruptiva para mostrar 

a  capacidade  de  inovar  e  a  capacidade  de  implantarem  novas 

tecnologias.  Quando  conseguem  mostrar  ganhos,  partem  para  os 

primeiros projetos comerciais em pequena escala, como uma prova do 

conceito  que são  implantados  em setores  pequenos  e  isolados  com 

pouco impacto na operação da empresa.

● Seguidores precoces: São empresas que estão sempre buscando formas 

de melhorar os seus processos, procuram por novas tecnologias para 

melhorar o resultado de suas operações, não tem medo de mudanças e 

conseguem  se  adaptar  facilmente  a  elas.  Fornecem  as  primeiras 

aplicações comerciais de grande escala com sucesso na tecnologia, tem 

a capacidade e a vontade de amadurecer a tecnologia para dominá-la e 

Figura 6: Modelo de adoção de novas tecnologias
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expandir o seu uso em seus outros processos. Este é o ponto crítico da 

evolução  da  tecnologia,  enquanto  este  tipo  de  usuário  pensa  em 

melhorias  e  consegue  administrar  o  risco  desta,  este  grupo  é 

fundamentalmente diferente do seu sucessor, devido a isto existe um 

enorme abismo entre  os  dois.  Uma tecnologia  só  será  adotada por 

todos se conseguir cruzar este abismo.

● Maioria precoce: Estas empresas buscam melhorias na produtividade 

mas  com  um  risco  muito  baixo  de  impacto  negativo  em  suas 

operações. São empresas grandes onde gerenciar o risco é complexo e 

muitas vezes inviável.  Devido a isto esperam por uma tecnologia já 

bastante utilizada e desenvolvida para então pensarem em sua adoção 

em larga escala. Este grupo é fundamentalmente diferente do anterior 

pois tem uma grande aversão ao risco e só adota uma tecnologia se 

esta  já  estiver  comoditizada  e  com conhecimento  disseminado  pelo 

mercado.

● Maioria  tardia:  São  os  seguidores  de  padrões.  Preferem  usar 

tecnologias  que  já  foram  testadas  e  de  tão  disseminadas  são 

comercializadas como um pacote fechado com tudo incluído (software, 

hardware e serviço). Primam por comodidade e dão mais importância 

a manter sua infra-estrutura intacta do que acompanhar as tendências 

do mercado.  Esperam que uma tecnologia  se  torne necessária  para 

então  estudar  como seria  o  impacto  da  implantação  desta  em seus 

processos.

● Retardatários:  São  as  empresas  que  detestam  tecnologia.  As 

retardatárias seguram até o último minuto a decisão de atualizar seu 

parque tecnológico e só o fazem se não tiverem mais a opção de não o 

fazer. Quando uma tecnologia se torna tão amplamente aceita que caso 

ela não adote irá perder a maioria dos clientes ou irá pagar multas 

devido a regulamentações.

Entre estes grupos existem gaps em que a tecnologia deve evoluir de algum 

modo para que possa conquistar o segmento seguinte:
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● 1o intervalo: Encontrar uma aplicação para a tecnologia. Nesta fase a 

tecnologia  é  bastante  incipiente  e  pouco  amadurecida,  o  primeiro 

segmento já está dominando parte de suas funcionalidades mas ainda 

não existe uma aplicação que possa ser comercializada e é justamente 

este  o  fator  que  irá  influenciar  o  grupo  adjacente  (seguidores 

precoces): uma aplicação que consiga melhorar a eficiência de algum 

processo.

● 2o intervalo  (o  abismo)  :  Encontrar  um  nicho  que  possa  ser 

conquistado, dominado e expandido. Nesta fase começa a haver uma 

mudança no ambiente que torna esta tecnologia útil  e desejada,  ela 

começa a apresentar sinais de maturidade e aplicações começam a ser 

implantadas e apresentam vantagens para quem a implantou sendo 

em melhorias  na  performance  ou  na  visibilidade  do  processo.  Esta 

tecnologia começa a ser tornar uma tendência e sua adoção começa a 

aumentar,  logo ela  se  torna  de  uma tecnologia  de  ponta  para  uma 

tecnologia necessária para a melhoria do processo. Esta fase é crucial 

pois define se esta tecnologia irá atingir o público em geral (os outros 

segmentos) ou não.

● 3o intervalo: após adoção, a tecnologia passa por uma padronização na 

qual  os  detalhes técnicos  que já  foram alvo de  estudos  são melhor 

compreendidos e grande parte dos detalhes técnicos está embutido no 

padrão e o risco da adoção menor devido à experiência adquirida ao 

longo do tempo e implementações feitas;

● 4o intervalo: o consumidor não tem mais chance de escolher ou não 

usar (a tecnologia) devido ao seu amplo aceite ela se torna mandatária. 

Caso  o  cliente  não  a  tenha,  ele  não  poderá  fazer  negócios  com  os 

outros.

Tendo como base a resposta do mercado à tecnologia de identificação por 

rádio frequência, a adoção de RFID está no intervalo critico, o abismo. Onde 

a necessidade de que uma aplicação,  framework ou padrão deva aparecer 

para  que  os  outros  segmentos  do  mercado  optem  por  aderir  a  esta  nova 

tecnologia,  por enquanto a adoção de RFID teve grande impulso devido a 
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mandados  de  grandes  empresas,  porém estas  atitudes  não são suficientes 

para deflagar a ampla adoção desta tecnologia pelo mercado.

3.3 Empresas inovadoras

Existem  empresas  que  embora  grandes  se  enquadram  no  perfil  das 

seguidoras precoces, a característica principal destas é a de que elas não tem 

aversão a riscos controlados e conseguem mudar rapidamente em resposta a 

influencias externas. Empresas como o Wall-Mart, HP, Dell, Amazon e outros 

usam  a  tecnologia  de  modo  eficiente  como  redutor  de  custos  e 

potencializadores  da produtividade.  A busca por  novas  tecnologias  que as 

possibilitem  aumentar  suas  margens  e  diminuir  seus  custos  é  avaliada 

extensivamente  para  que,  se  aprovada,  seja  implantada  da  maneira  mais 

rápida  possível  para  que  estas  empresas  mantenham  sua  produtividade 

sempre  ascendente.  Estras  empresas  optaram  por  seguirem  seu  próprio 

caminho independente das demais do mercado que ficam procurando seguir 

os  passos  das  outras,  optaram  por  estudar  seus  processos  e  encontrarem 

resultados para seus problemas.

Quanto  menor  a  quantidade  de  recursos  à  disposição  de  determinada 

empresa, mais a sua sobrevivência vai depender de sua inventividade. Estas 

são mais espertas e mais rápidas na adoção de novas tecnologias que todos os 

seus concorrentes. É isto o que as destaca do resto.  Em [FRIEDMAN(2005)], 

David Glass,  executivo do Wall-Mart,  foi referenciado pela revista Fortune 

como “o mais obstinado principal executivo de todos os tempos”. No incio a 

única  maneira  de  o  Wall-Mart  se  destacar  foi  comprar  seus  produtos  em 

grandes quantidades.

Para conseguir receber as mercadorias de forma eficiente, eles criaram um 

centro de distribuição o que aumentaria os custos para a empresa por volta 

de 3%, porém com a eliminação dos atacadistas e intermediários haveria uma 

redução de 5% no custo, assim o Wall-Mart conseguiu aumentar sua margem 

em 2%, investindo em volume. Com um ganho tão apertado, se os processos 



77

não  estiverem  funcionando  de  forma  ótima,  este  ganho  poderia  ser 

facilmente corroído pelas perdas e ineficiências.  È por isso que a empresa 

investe no processo, imaginando o tempo todo inovações a fim de cortar os 

custos de gerenciamento da sua cadeia de fornecimento e conhecendo melhor 

os seus clientes,  para poder manter seus estoques sempre baixos. O que o 

levou  a  criar  toda  esta  logística  foi  eles  estarem  no  meio  do  nada,  em 

Bentonville  Arkansas.  Os  seus  descontos  são  o  fruto  do  investimento  em 

eficiência.

A HP tem em seu histórico uma grande quantidade de inovações. Seus donos 

conseguiram imprimir na empresa um espirito empreendedor que contagia a 

todos  os  seus  funcionários.  Uma  característica  marcante  é  que  seus 

funcionários são motivados a trazer para a empresa novas idéias e aplicá-las 

para aumentar a eficiência da mesma. A HP foi uma das primeiras empresas 

a se destacar pelas sua capacidade de criar inovações em sua área, um recurso 

importante  que,  como  vimos  anteriormente,  os  velhos  métodos  de 

contabilidade não levam em conta.

A Dell tem como foco principal duas coisas: redução de custos e excelência 

logística. Estando sempre alinhada com estas duas diretivas, esta empresa se 

destacou  no  intricado  e  concorrido  mercado  de  produção  de  desktops, 

servidores  e  notebooks  da  linha  Intel,  um  mercado  comoditizado  com 

concorrentes profissionais extremamente competitivos e estruturados como 

IBM e HP entre outros como descrito em [VARMAZIS(2006)]. Mesmo assim 

eles conseguiram estruturar sua cadeia de suprimentos e repensar todo seu 

esquema de vendas para conseguir usar sua cadeia de suprimentos como um 

diferencial  em relação  à  seus  concorrentes.  Diferencial  este  que  tem sido 

extremamente bem sucedido,  a ponto de serem os maiores vendedores de 

PCs de toda a indústria.

A Amazon tem como maior feito cristalizar o modelo de como fazer lucro na 

internet em uma época em que existiam inúmeras empresas que nasciam e 

morriam em questão de meses. Nesta época de extrema volatilidade, ela se 

destacou com o seu modelo de venda direta aliado a redes de relacionamento 

social na qual as pessoas podiam dar as suas opiniões sobre os produtos que 
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estavam sendo vendidos, desvendado assim o enorme potencial de engajar 

seus clientes em uma comunidade e a alimentar, desenvolver e reforçar seus 

interesses.  Hoje se estende a uma enorme gama de produtos que está em 

contante ampliação. A Amazon conseguiu estruturar uma enorme e eficiente 

cadeia  de suprimentos,  cadeia esta  que agora está pensando em vender o 

serviço de uso a clientes interessados em comprar, vender e participar dela, 

um anuncio que tem o potencial de mudar os rumos de como as cadeias de 

suprimentos se estruturarão daqui em diante.

Um foco bem definido no uso da tecnologia para reduzir custos e aumentar a 

produtividade tendo como objetivo a melhoria dos processos  e  a contante 

busca pela excelência logística é o diferencial destas empresas em relação às 

outras.  O fato  de  não estarem bem situadas  ou se  recusarem  a  seguir  os 

mesmos passos de suas concorrentes as coloca em uma posição diferenciada 

de seus concorrentes. Com o foco em aumentar as suas margens todas elas 

tem uma atenção muito grande voltada para seus processos internos e  de 

como a sua cadeia de distribuição opera, fazendo com que a busca por novas 

tecnologias que aumentem não apenas a sua eficiência mas o seu controle e a 

visibilidade sobre suas operações seja não apenas um deferencial mas uma 

necessidade primordial.

3.4 Risco, recompensa e ROI

Como toda tecnologia, RFID tem que ser estudada e ensaiada para somente 

após estes passos colocá-la em produção. Devido ao amplo espectro que esta 

tecnologia atende, os ganhos em melhoria podem ser grandes, por outro lado 

uma falha na implementação desta pode levar a perder a oportunidade de 

explorar esta nova possibilidade.

Deviso  a  isto,  utilizando  uma  pesquisa  em  bibliografias  existentes  no 

mercado, podemos notar os benefícios e desafios mais citados.

Recompensa:

RFID pode beneficiar os seus implantadores com beneficios pragmáticos:
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● Redução  de  armazéns  e  custos  de  armazenagem:  os  custos  de 

armazenagem e distribuição representam entre 2 a 4 por cento dos 

custos operacionais de um varejista.  Trocando atividades manuais e 

repetitivas por sensores que automaticamente detectam e rastreiam os 

pallets  podem  aumentar  a  produtividade  em  até  30%  segundo 

[PISELLO(2005)].

● Redução de custos de ponto de venda: usando RFID a nível de produto 

pode ajudar  a  reduzir  os  custos  de gerenciar  o  estoque e reduzir  o 

inventário  nas  gondolas.  Com  RFID os  serviços  “faça-você-mesmo” 

podem aumentar reduzindo a quantidade de fraudes.

● Redução  de  inventário:  ganho  com  a  redução  da  quantidade  de 

inventários  necessários para manter os dados relativos ao armazém 

sincronizados com os dados corporativos. Com estes dados precisos as 

empresas podem começar a usá-los para melhorar seu planejamento 

de vendas e distribuição.

● Redução de perdas: estima-se que aproximadamente 1,5% de todas as 

vendas são perdidas devido a furtos. Com RFID o produto pode ser 

rastreado ao longo da cadeia por todo o tempo, notificando este evento 

assim que detectado. Isto já vem sendo usando em itens de alto valor 

agregado e os resultados até agora são excelentes.

● Redução de falta de produtos: quando falta um item, o consumidor o 

compra  em  outro  lugar  resultando  em  uma  queda  nas  vendas. 

Melhorias no acompanhamento do produto o longo da cadeia, melhor 

inventário e melhor previsão de demanda tem um resultado imediato 

nos lucros. Outro benefício secundário é o aumento da satisfação do 

cliente.

Os desafios da obtenção de ROI devem ser considerados também:

● Alto  custo  por  tag:  o  custo  das  tags  de  RFID  estão  entre  25  e  30 

centavos de dollar por tag, abaixo de 40 centavos quando em 2002. 

Hoje  em  dia  apenas  faz  sentido  aplicar  os  tags  em  agrupamentos 

(pallets ou caixas) ou em produtos de alto valor onde o tag representa 
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menos  de  1%  do  valor  do  produto.  Continuando  as  melhorias  de 

fabricação, os tags devem chegar ao valor de 5 centavos em 2007.

● Geração  de  grande  quantidade  de  dados:  a  localização  de  pallets, 

caixas, cartuchos e itens na cadeia, as atividades de picking, shipping, 

controle  de  datas  de  expiração  e  recalls  entre  outros  geram  uma 

quantidade  enorme  de  dados  que  nenhum  ERP  ou  sistema 

proprietário está dimensionado para suportar. A grande maioria das 

organizações  não  está  preparada  para  transmitir,  armazenar, 

processar  e  guardar  para  futura  referência  e  integrar  isto  com  seu 

sistema atual de controle de estoque, inventário, financeiro e outros. 

Os  processos  para  efetivamente  tratar  todos  estes  dados  não  estão 

presentes nem nos processos nem na organização.

● Poder  de  processamento  limitado  na  extremidades:  muitas  das 

companhias  não  tem  infra-estrutura  adequada  para  processar  os 

dados no local em que estes estão ocorrendo (junto aos processos de 

negócio), que é  necessário caso a empresa deseje rastrear a cadeia a 

nível de item de maneira efetiva. Caso contrário será necessário um 

alto investimento em computadores, rede, armazenamento, operações 

e  administração  em  cada  site.  Este  é  um  problema  oriundo  da 

interação dos eventos do mundo físico com a infra-estrutura de TI.

● Identificação a nível de produto nem sempre é vantajoso: dependendo 

do produto não é vantajoso rastreá-lo item a item, devido a limitações 

impostas pela tecnologia como líquidos e metais. Isto reduz o benefício 

do RFID até que este problema seja resolvido.

● Complexidade  e  necessidade  de  altos  níveis  de  investimento:  a 

implementação de RFID é complexa por vários motivos: reengenharia 

dos processos,  integração,  manutenção, armazenamento  de dados 

desenho da  solução e  sua implementação.  Para  assimilar  esta  nova 

tecnologia  devem  existir  pessoas  preparadas  e  capacitadas 

tecnicamente  para  isto.  Devido  a  isto,  muitas  empresas  decidiram 

realizar projetos piloto e usam de cautela para estender os limites do 

mesmo.
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● Devido à distribuição da cadeia de suprimentos por vários locais,  a 

complexidade  de  integração  destes  dados  cresce  exponencialmente, 

principalmente  devido  à  quantidade  de  dados  e  espalhamento  do 

sistema em vários sites.  A integração de sistema sempre é um item 

crítico  em qualquer  ambiente  empresarial  devido  à  necessidade  de 

colaboração entre os diversos parceiros da cadeia, e fator decisivo para 

a utilidade do mesmo.

Como resultado existem beneficios do RFID tanto para os varejistas quanto 

para  os  fornecedores,  mesmo  com  os  riscos  associados  a  adotar  novas 

tecnologias  em  estados  inicias  de  desenvolvimento.  Estimativas  iniciais 

indicam  que  uma solução  de  RFID pode  aumentar  de  2  a  3  por  cento  a 

margem, reduzir os inventários necessários e os custos com operações em 

torno de 2 a 5 por cento. Empresas que conseguirem obter estes resultados 

antes do que as outras estarão significativamente capitalizadas, reduzindo os 

riscos e aplicando mais efetivamente RFID em seus processos, especialmente 

em empresas que dependem de suas cadeias de suprimento para montar e 

distribuir seus produtos ao longo do globo.

3.4.1 Valor de RFID

RFID possibilita a criação de valor devido principalmente a duas inovações:

● identificação  única  a  objetos  (EPC):  antes  os  objetos  eram 

identificados a nível de part number mas não era possível identificar 

dois  produtos  de  um  mesmo  código  entre  si,  com  esta  tecnologia 

objetos  diferentes  tem  identidades  diferentes.  Agora  você  tem 

informações que não tinha antes;

● identificação  automática  dos  objetos:  um  meio  de  associar  a  um 

produto esta nova informação a um objeto físico. É mais eficiente do 

que outras tecnologias de identificação automática como o código de 

barras  por  vários  motivos,  entre  eles  a  possibilidade  de  leitura  a 

grandes  distâncias,  a  não  necessidade  de  obedecer  a  um  sentido 
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durante a leitura, a possibilidade de ler o objeto mesmo este estando 

atrás de outros e a possibilidade de ler mais de um tag por vez.

Quando estas duas inovações foram unidas, criaram uma nova possibilidade 

para a criação de valor em processos já existentes e torná-los mais práticos e 

simples de serem monitorados.

Para  avaliarmos  se  a  empresa  está  preparada  para  um  projeto  de  RFID, 

devemos fazer um levantamento meticuloso de sua infra-estrutura. Devido as 

novas demandas de processamento e do processo.

3.4.2 Equipamentos

Equipamentos,  tecnologia  e  produtos  de  infra-estrutura  de  TI,  se 

desenvolveram  substancialmente  nos  últimos anos,  o  que representa  uma 

oportunidade  para  que  os  usuários  façam  um  upgrade  tanto  em  suas 

máquinas quanto em relação à sua infra-estrutura de software e consigam 

aumentos substanciais em performance com a mesma quantidade de licenças 

que tinha antes,  reduzindo o custo da transação por usuário.  Ao atualizar 

aplicações e máquinas, os ganhos obtidos nesta impactam positivamente no 

custo  da  solução  e  podem  ser  economicamente  justificados  e  atrativos.  A 

medida que a  virtualização,  CPUs 64-bits,  CPUs com mais de um núcleo, 

disponibilidade de escolher entre sistemas proprietários e abertos começam a 

se  multiplicar  e  mais  aplicações  usarem estes  novos  benefícios,  começa a 

haver um aumento da capacidade computacional não apenas no Data Center, 

mas também nas extremidades que são onde os processos logísticos ocorrem.

3.4.3 Recursos técnicos

Disponibilizar aplicações para as áreas de negócio de uma empresa engloba 

uma quantidade enorme de processos e projetos. Para conseguir cumprir tal 

tarefa, são necessários diferentes habilidades e áreas de conhecimento como 

arquitetos,  gerentes  de  projeto,  integradores  de  sistemas,  programadores, 

designers,  analistas  de  negócio,  redatores  técnicos  e  assim  por  diante.  A 
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medida que novas tecnologias são incorporadas, aumenta a necessidade por 

especialistas  em  mais  áreas  do  conhecimento  para  garantir  o  sucesso  na 

criação  e  manutenção  de  novas  aplicações.  Uma  equipe  bem  treinada  e 

alinhada  é  essencial  não  apenas  para  desenvolver  mas  para  estender  um 

projeto  de  RFID,  que  envolve  muitas  disciplinas  diferentes  e  requer  um 

esforço de integração diferenciado dos demais projetos da área de TI.

3.5 O impacto do rastreamento dos objetos

O rastreamento de objetos ao longo da cadeia de suprimentos tem impactos 

em diferentes esferas da empresa.  Ao rastrear os bens em seu fluxo pelas 

diferentes  organizações  é  possível  não  apenas  provar  a  eficiência  da 

tecnologia como também obter uma nova visão em tempo real do que está 

acontecendo  dentro  da  cadeia  de  suprimentos.  Existe  a  possibilidade  de 

controlar e estimar perdas, furtos e problemas de rotas entre outros. Todos 

com um impacto positivo nas operações.

Na esfera de processos, a maior visibilidade, integração com os sistemas e 

fluidez podem levar a um impacto positivo nos procedimentos executados 

levando a um aumento de eficiência e efetividade.

Na espera  do cliente,  uma maior  satisfação  pode levar  a  um aumento  na 

receita devido ao cliente perceber uma melhora nos processos.

Na esfera de resultado, um aumento da receita com os clientes, uma maior 

eficiência e eficácia dos processos e uma redução nas perdas nas operações 

levam  a  um  impacto  positivo  no  resultado  da  empresa,  aumentando  a 

visibilidade desta no mercado.

Um das entidades mais importantes dentro de uma empresa é o produto. 

Embora  gerenciar  as  informações  relativas  a  produtos  seja  relativamente 

simples, em algumas empresas esta tarefa pode ser bastante desafiadora.

Fusões  e  aquisições,  múltiplos  ERPs,  sistemas  legados,  globalização  e 

diferentes  meios  para  obter  os  dados  dos  produtos  vem  se  tornando 

limitantes para a coleta,  compartilhamento e distribuição das informações 

precisas  sobre  os  produtos.  Esta  informação  deve  ser  específica  e 
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contextualizada baseada na categoria e no tipo do produto, local, parceiro e 

informações relativas ao instante em que a informação é gerada, leva a que 

fornecedores  e  revendedores  reavaliem  suas  soluções  legadas,  que 

certamente não suportam estes requisitos.

As  iniciativas  de  implantação  de  RFID,  colaboração  entre  cadeias  de 

suprimentos  (B2B)  e  Sincronização  dos  dados  (GDS:  Global  Data 

Synchronization) expõem as inacuracidades dos dados sobre os produtos nos 

processos das empresas e reduzem o valor do uso destes dados nos negócios 

e,  o  que  é  mais  preocupante,  eles  evidenciam a  necessidade  crescente  de 

acertar estes dados manualmente para que estes voltem a ter significância. 

Estas intervenções manuais além de aumentarem os custos, podem colidir 

com os processos em andamento entre a empresa e clientes e fornecedores.

O atual estado desconexo das informações e dos produtos é o catalizador para 

as iniciativas de PIM e identificação automática nas grandes companhias de 

alcance global para criar “a verdade única” sobre um produto para que esta 

seja usada em toda a empresa assim como por seus parceiros e cientes ao 

longo do ciclo de vida do produto.

Segundo  o  Grupo  META em  [META(2004)], soluções  PIM  ajudarão  as 

companhias a integrar informações sobre um produto em uma fonte única 

virtual que será usada como fonte para e-commerce, portais, GDS, associação 

e consulta de tags RFID e muitas outras operações e processos da empresa.

Elas servirão como um barramento e ponto de integração para informações 

de  produtos  que  estarão  localizadas  em  ERPs,  PLMs  (Product  Life-cycle 

Management) e ECM (Enterprise Content Management), o que aumentaria a 

precisão  sobre  o  conteúdo  e  reduziria  armazenamento  redundantes  da 

mesma informação. Provendo este repositório central sobre as informações 

de produtos,  eficiências podem ser obtidas pelo acesso direto destas pelos 

responsáveis  o  que  possibilitaria  a  otimização  e  o  redesenho  de  velhos 

processos para o gerenciamento destas informações.
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4 ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO

“As oportunidades são como as alvoradas:

se a gente espera muito, as perde.”

William Arthur Ward

Em seu início, RFID vinha sendo alardeado como uma tecnologia que iria 

revolucionar o modo de como os processos logísticos seriam realizados com 

drásticas  reduções  não  apenas  de  custo,  mas  também  em  aumento  de 

produtividade nos processos. Entretanto, devido aos custos da implantação 

de uma nova tecnologia, falhas no modo em que esta tecnologia vinha sendo 

implantada e o uso amplamente adotado e efetivo de identificação por código 

de barra reduziram as quantidades de implantações considerados de sucesso. 

Segundo [POIERER(2005)]: levando em conta que a adoção da tecnologia de 

identificação por código de barra levou de 10 a 15 anos para ser amplamente 

adotado  pelas  empresas,  a  adoção  de  RFID  ainda  está  em  sua  fase 

embrionária, sendo esta fase de lenta adoção e bastante criteriosa, podendo 

até  levar mais tempo devido a esta  tecnologia ser  muito mais  complexa e 

envolver mais sistemas do que a identificação por código de barra.

Devido ao alto custo dos tags em relação à identificação por código de barras, 

apenas  os  objetos de  alto  valor  e  unidades  de  movimentação  com grande 

quantidade de itens como pallets serão inicialmente identificados.

Muitas  pessoas  vem recententemente  à  imprensa  e  dizem  que  não  existe 

retorno sobre investimento na implantação de tecnologia de RFID. De certo 

modo estas pessoas estão corretas, pois a simples implantação de tags com o 

código EPC em pallets, caixas ou itens não irá lhes trazer nenhum benefício 

adicional  do  que  eventualmente  atender  a  exigências  de  seu  parceiro 

comercial.  Empresas que estão atendendo a estas exigências só irão obter 

retorno  de  seu  investimento  se  usarem  esta  tecnologia  para  identificar  e 

resolver problemas em sua cadeia de suprimento e um modo de fazer isto é 

usar RFID para obter vários pequenos benefícios que juntos aumentam a sua 

rentabilidade como redução de inventário, aumento de disponibilidade dos 

itens e diminuição de perdas.
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A filosofia de um sistema de RFID difere dos sistemas legados, pois enquanto 

os legados tem um foco voltado para o gerenciamento dos dados do processo, 

o RFID tem um foco no gerenciamento do processo em si e do cliente. Isto 

implica  em  se  conectar  com  diferentes  ambientes,  sistemas,  plataformas, 

bases  e demais fontes de dados.

A  abordagem  mais  eficaz  para  a  implantação  de  RFID  na  cadeia  de 

suprimentos é a elaboração de um projeto piloto.  Esta abordagem oferece 

inúmeras  vantagens  em relação  às  outras  devido à  possibilidade  de  obter 

pequenos ganhos locais e com estes ganhos se capitalizar para aumentar a 

abrangência para mais áreas da empresa, além dos ganhos monetários outro 

ganho tão importante  quanto este é  a difusão de conhecimento por todos 

envolvidos no projeto.

A  medida  que  mais  varejistas  adotam  esta  tecnologia,  ela  pode  ser 

compartilhada com uma base maior de parceiros, minimizando os custos por 

compartilhar  inventário  e  informações  de  demanda  com  os  parceiros 

comerciais.

Pra uma efetiva implantação, após estudar as implantações feitas em vários 

clientes  em  diferentes  níveis  de  piloto,  usando  metodologias  padrões  de 

mercado,  cruzamos  as  informações  e  identificamos  algumas  que  não 

dependiam do tipo do projeto nem do esforço envolvido.  A seguir  iremos 

detalhar cada uma delas.

4.1 Criar uma equipe multidisciplinar

Um problema que deve ser evitado é o de associar o projeto de RFID a apenas 

uma  área  da  empresa,  que  além  de  prejudicar  a  execução,  cria  uma 

resistência  muito  grande  por  parte  das  outras  áreas  que  deveriam  estar 

envolvidas e  não estão.  O  desprestigio  de não estar  envolvido no projeto 

acaba por criar uma lacuna muito grande, não apenas de conhecimento de 

como  a  área  opera,  mas  também  de  força  política  para  a  resolução  de 

eventuais problemas. Um projeto de RFID não envolve apenas uma área: as 
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áreas  operacional,  técnica  e  gerencial  devem  estar  comprometidas  com  o 

resultado  do  projeto,  caso  contrario  o  sucesso  estará  comprometido.  Os 

benefícios da implantação de RFID não se restringem a apenas uma área, 

diversas são beneficiadas e caso estas não estejam cientes dos beneficios, não 

terão  como patrocinar  o  projeto  que  pode  perder  a  força  e  não  chegar  a 

evidenciar os ganhos prejudicando a adoção desta tecnologia pela empresa.

Tão importante quanto a decisão de começar um projeto de RFID é a escolha 

da  consultoria  que  irá  ajudar  a  implantar  esta  tecnologia  na  empresa.  A 

consultoria deve comprovar experiência no desenvolvimento e implantação 

de projetos de coleta automática de dados que envolvam a transferência de 

dados  entre  sistemas  legados  como  ERP  e  WMS  e  os  sistemas  sendo 

implantados. Deve-se observar se o fornecedor tem experiência comprovada 

por  meio  dos  resultados  obtidos  em  projetos  semelhantes  para  outros 

contratantes.  Se esta é capaz pois é preciso verificar se existe estrutura de 

atendimento  no  fornecedor  e  também  no  contratante,  não  só  para 

desenvolver o projeto, mas para aperfeiçoar e complementar a solução com 

outros  conhecimentos.  E  confiança  na  consultoria,  pois  experiência  e 

estrutura  de  atendimento  podem  ser  anuladas  não  houver  seriedade  e 

confiança entre as partes, mesmo que a solução seja viável tecnicamente.

A solução deve ser avaliada dentro de um contexto abrangente, não apenas 

pelo valor apresentado. Por isso, precisa ser compatível com a experiência, a 

capacidade e a confiança apresentadas.

A formação da equipe irá determinar o sucesso do projeto, portanto ela deve 

ser  bastante  criteriosa.  É  de  extrema  importância  a  presença  de  pessoas-

chave de cada área envolvida. Esta equipe deve ter uma parte técnica capaz 

de estimar não só o impacto das ações a serem executadas nos sistemas, mas 

também  de  onde  extrair  os  dados  para  integração  entre  os  sistemas  que 

deverão  se  comunicar.  Outra  parte  importante  é  a  presença  de  gerentes 

responsáveis  pela  operação  e  pela  implantação  capazes  de  resolver  os 

eventuais  problemas  relacionados  à  integração  entre  os  sistemas  e  a 

redirecionar os rumos do projeto caso seja necessário.
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4.2 Treinar a equipe

Com uma equipe multidisciplinar é importante criar uma visão única para 

todo  o  projeto.  Como  estão  envolvidos,  tanto  técnicos  como  gerentes,  é 

importante criar uma visão única do que é o projeto, quais os seus benefícios 

e quais serão os desafios que deverão ser ultrapassados.

Definir uma agenda de reuniões periódicas durante a execução do projeto e 

eventos para a integração de todos os integrantes da equipe é um modo de 

conseguir criar uma equipe motivada e unida para um projeto de RFID.

Compartilhar com todos o conhecimento do estado atual da tecnologia é de 

fundamental  importância para que o grupo consiga entender as ações que 

devem ser tomadas e as dificuldades que serão encontradas. A tecnologia de 

RFID  evolui  a  cada  dia  e  diariamente  novos  equipamentos  e  padrões 

emergem  enquanto  as  interfaces  entre  os  diferentes  módulos  evoluem 

continuamente  rumo  a  uma  definição  que  seja  amplamente  adotada  pela 

indústria. Estar em contato com estas novidades depende de se entender os 

fundamentos da tecnologia, o que não é uma tarefa simples para todos da 

equipe. A primeira dificuldade a ser enfrentada é a de conseguir encontrar 

uma linguagem que seja entendida por todos e que não seja tão técnica a 

ponto de apenas os técnicos entenderem e tão gerencial que não seja passível 

de implementação pelos técnicos.

A  transferência  de  conhecimento  é  o  fator  que  permitirá  que  depois  de 

terminado o projeto,  que a empresa consiga sozinha continuar a operação 

sem  a  ajuda  da  consultoria  que  detém  o  conhecimento  da  tecnologia  e 

participa da implantação.

4.3 Identificar problemas e oportunidades

Na  evolução  dos  negócios,  as  empresas  sempre  buscam  aumentar  a  sua 

competitividade no mercado não apenas revisando a tecnologia que adota, 
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mas  revisando  periodicamente  seus  processos  norteada  pelas  melhores 

práticas em uso.

Identificar problemas e oportunidades da implantação de RFID é de extrema 

importância  para  o  sucesso  do  projeto,  esta  fase  geralmente  já  está  pré- 

-definida  ou com metas pré-acordadas,  pois  foram estes  argumentos  (  ou 

problemas)  que  levaram  a  empresa  a  pensar  em  começar  um  projeto  de 

implantação de RFID na cadeia de suprimentos. Mesmo assim é importante 

dedicar uma equipe para este fim: identificar os problemas atuais antes de o 

projeto ser implantado, pois nem sempre o que se acha que é, realmente é a 

causa do problema. Usar de metodologias específicas para se chegar ao cerne 

do problema é de extrema valia neste instante, reuniões de brain-storm para 

produzir diagramas de Ishikawa ou o processo de descoberta e  classificação 

de falhas do FMEA27 ajudam e muito para encontrar a raiz dos problemas a 

serem enfrentados.

O foco na produtividade do usuário deve ser planejado desdo o início, por se 

tratar  de  uma  tecnologia  nova  na  cadeia  de  suprimentos,  a  simples 

implantação, sem uma avaliação criteriosa do contexto, não garante o sucesso 

do projeto. Um estudo do impacto da adoção desta tecnologia deve ser feito 

pela equipe para avaliar eventuais pontos onde enfrentarão resistência e onde 

irão resolver os atuais problemas encontrados.

Um projeto de RFID depende de muita interação entre as partes envolvidas e 

a colaboração é de extrema importância. Identificar quais são os objetivos a 

serem alcançados ajuda a manter a equipe coesa e a explorar a parceria e a 

colaboração entre todos.

Para definir  a meta do projeto é importante  conhecer o cenário atual  das 

áreas que estão envolvidas no projeto.  Só com o conhecimento de como a 

operação trabalha e quais os procedimentos serão alterados é que poderão 

ser  definidos  quais os  passos para chegar ao objetivo do negócio:  agregar 

mais valor à cadeia de suprimentos pela automação e rastreamento de itens 

sendo movimentados pela cadeia.

27 FMEA é um método que examina as potenciais falhas em produtos ou processos e ajuda a escolher 
ações que reduzam os impactos cumulativos de riscos e falhas do sistema.
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4.4 Definir o escopo do projeto

Depois de todos estes passos, a definição do escopo do projeto deve ser feita. 

Por escopo entenda-se como a tecnologia será implantada,  quais  sistemas 

estarão envolvidos, que processos estarão sendo mudados, quais  integrações 

serão necessárias e o roteiro de trabalho a ser seguido desde a construção da 

estrutura até a manutenção da mesma.

Este  passo  é  determinante  para  alcançar  o  sucesso  do  projeto.  É  uma 

detalhada definição do escopo que definirá se o projeto poderá ou não ser 

bem sucedido. Uma falha neste passo pode levar um projeto com grandes 

chances de sucesso a falhar devido a não endereçar todas as espectativas dos 

diferentes membros ou por não documentar todos os processos e sistemas 

que  serão  contemplados  no  projeto  levando  a  espectativas  não atendidas, 

espectativas  estas  que  muitas  vezes  não  tem  uma  relação  com  o  foco  do 

projeto, mas por si só corroem o sucesso do projeto.

Uma vez que as necessidades já foram levantadas em processos anteriores, 

analisar a infra-estrutura de TI e como deverá ser feita a integração é o foco 

deste  passo.  A  tecnologia  de  RFID  pode  ser  usada  para  rastrear  desde 

unidades de armazenamento maiores , como por exemplo, pallets até itens. 

Saber  qual  será  o  foco  do  projeto  é  muito  importante  para  determinar  o 

esforço e o retorno esperado. Hoje em dia devido aos custos dos tags ainda 

não é viável rastrear itens individualmente, a menos que seu valor seja muito 

alto ou a vontade de experimentar a tecnologia a este nível seja muito grande.

Em  seguida,  o  passo  deve  ser  dado  em  direção  à  arquitetura.  Quais 

arquiteturas de sistemas e quais aplicações e dados devem compartilhar as 

informações? Essa análise permitirá a tomada de decisão sobre a solução de 

middleware  demandada.  Como  se  trata  de  um  projeto  piloto,  é  melhor 

começar pequeno e com o tempo e a experiencia ir aumentando o escopo do 

projeto sempre tendo como foco a produtividade do usuário do sistema.

Um sistema de RFID não é diferente de qualquer outro sistema distribuído, 

deve  haver  planejamento  sobre  performance,  escalabilidade,  segurança, 
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gerenciamento, manutenção, facilidade de uso e tolerância a falhas desde o 

inicio da definição do piloto.

Um aspecto que geralmente é negligenciado é o processo na visão do negócio. 

Muitas empresas na tentativa de mostrarem seus conhecimentos tendem a 

focar muito mais na tecnologia do que no processo e como ele será executado, 

resultando  em  uma  operação  ineficiente  e  pouco  funcional.  A  função  de 

qualquer  tecnologia  é  a  de  resolver  problemas  de  negócio,  mas 

principalmente para as novas tecnologias, esta premissa é esquecida levando 

a uma solução falha e que não atende totalmente ao processo. Uma solução 

de RFID deverá coexistir com as soluções atuais e devido a isto um detalhado 

levantamento  da infra-estrutura em uso deve  ser  feito  para que em casos 

onde não seja possível  continuar o processo usando a tecnologia de RFID 

(como nos casos de exceção), esteja planejado a integração com os sistemas 

legados sem prejuízo da facilidade de uso nem no foco na produtividade do 

processo.

Em resumo para definir o escopo do projeto devemos:

● estudar o processo que será automatizado com foco no negócio e não 

na tecnologia;

● levantar  a  arquitetura  atual  e  integrá-la  com  o  processo  e  com  a 

tecnologia de RFID;

● definir  a  nível  de  rastreamento  que  o  processo  irá  suportar  (itens, 

caixas, pallets , etc.);

● permitir  que a solução seja capaz de tratar a grande quantidade de 

dados  que  serão  gerados  e  problemas  de  gerenciamento  com  a 

utilização de um middleware apropriado;

Depois  de  todos  estes  passos  realizados,  podemos  passar  à  definição  do 

projeto como um todo.
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4.5 Projeto piloto

“The weakness in the company is if we fail to execute.”

Kevin Rollins28

Mesmo estudando e fazendo simulações de como seria a implantação de um 

projeto  de  automação  de  coleta  de  dados  por  RFID,  existem  algumas 

variáveis  não  podem  ser  previstas  devido  a  grande  complexidade  dos 

sistemas, influência do ambiente, das limitações da tecnologia e da interação 

destes  com a operação.  Para  resolver  isto,  o  planejamento  de  um projeto 

piloto é a chave para o sucesso.

O  foco  de  um  projeto  piloto  é  a  continua  avaliação  da  implantação  da 

tecnologia em um ambiente real controlado com um forte acompanhamento 

de todos os responsáveis pelo projeto. Ele deve ter um acompanhamento de 

perto,  pois  já  estão envolvidos  os  parceiros  e  as operações já estão sendo 

efetuadas usando os novos processos.

O ambiente onde o projeto piloto será instalado deverá ser a infra-estrutura 

final e não um ambiente de homologação, pois só no ambiente definitivo é 

que  poderão  ser  medidas  as  respostas  do  sistema  de  forma  a  permitir 

acompanhar  o  comportamento  da  nova  solução  do  ponto  de  vista  de  seu 

usuário final. Aquilo que for percebido como de significativa relevância passa 

a ser analisado para efetiva correção e ajuste.

Todo o cuidado deve ser tomado em relação à conduta dos testes, pois no 

piloto já estão envolvidos os clientes da empresa. A imagem da instituição e 

sobretudo  a  imagem do  projeto  pode  ficar  comprometida  caso  problemas 

fujam do controle. Os projetos piloto são indicados quando os investimentos 

finais são muito altos para um roll-out (implantação de todos os sistemas de 

uma única vez) da solução por completo, onde os riscos associados podem se 

tornar muito elevados caso haja alguma indisponibilidade ou falha nos novos 

serviços, como citado no capítulo introdutório, os casos da Nike e da Cisco.

28 Kevin Rollins, ex-CIO da Dell: A fraqueza da empresa é se nós falhamos na execução
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Um  fato  importante  de  um  projeto  piloto  é  que  ele  é  responsável  pela 

internalização do conhecimento. Em gestão do conhecimento29 internalização 

é a conversão do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, também 

conhecido como “aprender fazendo”, através da discussão e explanação dos 

conhecimentos  sob  a  forma  de  documentos  somados  à  experiência  dos 

consultores  possibilita  o  “re-experimento”  de  experiências  das  outras 

implantações e com isto aprender esta nova tecnologia de forma efetiva.

4.5.1 Níveis de projeto piloto

Para a validação e implementação da tecnologia, encontramos hoje em dia 

três tipos de projeto piloto:

1. Conformidade30 a exigência: também conhecido com “slap-and-ship” 

este  nível  de  projeto  apresenta  risco  e  esforço  limitado  porém  os 

ganhos internos são quase nulos. É tratado com uma exceção de um 

processo normal,  no qual  alguns itens  são identificados com tags e 

enviados  a  parceiros  específicos.  Embora  não  apresente  ganhos 

internos, este projeto serve para demonstrar a habilidade da empresa 

em atender as requisições de parceiros comerciais críticos e também 

serve de base para entender mais da tecnologia em condições que mais 

adiantes tragam algum benefício;

2. Conformidade  a  exigência  com benefícios  internos:  esta  abordagem 

envolve  uma  análise  maior  de  como  está  o  processo  logístico  na 

empresa e com a identificação de pontos a serem melhorados usar a 

tecnologia  para  ou  resolver  ou  minimizá-los.  Geralmente  a 

identificação usando tags é feita no inicio das operações da empresa e 

esta se beneficia da melhoria das informações relativas à visibilidade 

dos  itens  e  da  captura  automática  de  dados  no  processo.  A 

conformidade  é  apenas  o  gatilho  que  justificou  a  viabilização  do 

29 Gestão do conhecimento é a arte de criar valor a partir dos ativos intangíveis de uma organização, 
é a capacidade de criar conhecimento, disseminá-lo e incorporá-lo a produtos e serviços.

30 Esta palavra tem o sentido de obediência a regras impostas por clientes e parceiros, se adequar a 
novos modos de operação.
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projeto e mostra que a empresa não apenas tem a capacidade de se 

adequar as requisições de clientes, mas que tem uma visão de longo 

prazo e identifica ganhos com o uso desta tecnologia. O risco deste tipo 

de projeto é maior, pois envolve uma grande quantidade de alterações 

e  da  implementação  de  novas  interfaces  nos  sistemas  autuais, 

geralmente é necessário o uso do middleware para reduzir não só o 

risco,  mas  o  custo  do  projeto  e  possibilitar  evoluções  futuras  da 

plataforma.  Além  das  mudanças  nos  sistemas  uma  mudança  nos 

processos também deve ser feita para que este possa tirar proveito das 

melhorias que esta tecnologia traz.

3. Joint  venture:  a  identificação  de  um  item  por  um  fornecedor  e  o 

rastreamento deste item ao longo da cadeia. Este é o tipo de projeto 

mais complexo e mais produtivo que existe pois geralmente leva a uma 

maior  colaboração  entre  os  membros  participantes.  Devido  a  isto 

todas  as  partes  devem  alocar  recursos  e  esforços  para  o  projeto  e 

compartilhar juntos os riscos e os custos envolvidos. Hoje em dia este 

tipo de projeto ainda é raro, mas deve começar a ser explorado cada 

vez mais por empresas que buscam obter não apenas uma obediência 

às  imposições  de  grandes  clientes  e  estão  começando  a  explorar  a 

tecnologia e seus ganhos de produtividade, qualidade da informação e 

redução  de  custos  entre  outros  beneficios.  Uma  equipe 

multidisciplinar  composta  de  representantes  de  cada  parceiro 

envolvido  podem  impulsionar  um  maior  aprendizado  e  experiência 

além da redução de custos ao longo do piloto. O risco deste tipo de 

projeto é maior do que os outros pois além de requerer uma mudança 

nos sistemas e a implementação de novas interfaces, exige um esforço 

coordenado entre todos os participantes. 

É  baseado  neste  contexto  que  iremos  desenvolver  o  projeto  piloto, 

exemplificando para cada um dos três cenários.
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4.5.2 Como iniciar e desenvolver o projeto

O primeiro passo para iniciar um projeto piloto é a validação do ambiente 

tanto tecnológico quanto operacional de todos os participantes. Durante as 

fases  anteriores  foram levantados  todos  os  dados,  agora é  o  momento  de 

verificar a acurácia deste levantamento pois este são de extrema importância 

para o projeto.

Quando investindo em projetos  como do porte  de um projeto de RFID, é 

comum serem feitas análises de sensibilidade para estudar o comportamento 

deste em situações limites, em que variações nas hipóteses assumidas podem 

alterar o resultado esperado, esta análise é particularmente importante para 

RFID pois as variáveis estão em constante mudança como o preço das tags 

caírem mais devagar do que o esperado, uma maior quantidade de empresas 

lançarem imposições à suas cadeias, pilotos poderão provar que serão obtidos 

menos benefícios do que os esperados, qualquer variável que impacte o plano 

inicial.

A variável mais importante a ser considerada é a velocidade de adoção da 

tecnologia pelos fornecedores, pois quanto maior for esta, mais rápido cairão 

os preços dos tags e dos equipamentos devido ao volume.

Nesta fase é importante ter em mente que um projeto de implantação deve 

sempre ser avaliado em quatro aspectos:

1. Orientação ao usuário: o nível de satisfação do usuário sempre deve 

ser levado em conta;

2. Excelência  operacional:  o  processo  deve  aumentar  a  eficiência  e 

efetividade do processo reduzindo custos e ineficiências;

3. Orientação  futura:  o  projeto  deve  levar  em  conta  a  evolução  da 

tecnologia  e  do  negócio,  deve  ser  planejado  para  atender  a  futuras 

demandas;

4. Contribuição para o negócio: deve ser o elo entre o planejamento e a 

execução, deve possibilitar uma maior visibilidade de toda a cadeia.
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Quando algum destes  aspectos  não tiver  sido  levado em conta,  existe  um 

grande  risco  de  que  o  projeto  não  alcance  seus  objetivos.  Para  facilitar  a 

gerência do projeto,  deve ser usado um cronograma com vários pontos de 

verificação,  ou  seja,  de  curto  prazo  para  entrega  de  versões  que  sejam 

entregáveis.

4.5.2.1 Revisar o projeto regularmente

Comunicação  é  um  dos  aspectos  mais  importantes  de  um  projeto  de 

introdução  de  novas  tecnologias  e,  como  na  maioria  dos  projetos,  é 

geralmente negligenciado. Não deixar o projeto parar é uma preocupação que 

todo gerente de projeto deve manter ao longo do projeto.

Os  quatro  aspectos  mencionados  anteriormente  serão  os  guias  que  irão 

nortear o projeto, a principal motivação do projeto de RFID é a de aumentar 

a visibilidade para melhorar o processo como um todo. Além desta filosofia 

de melhoria, a de nunca parar de melhorar deve ser uma regra constante nos 

negócios,  portanto agora que o processo foi  melhorado,  existe  uma maior 

capacidade de vazão e a cadeia como um todo opera melhor. Neste momento, 

segundo a teoria das restrições, devemos identificar qual é a atual restrição 

da cadeia para então elevá-la e continuar este processo sem fim.

4.5.2.2 Benchmarking da solução

Ficar  constantemente  medindo  o  piloto  tendo  como  base  os  4  aspectos 

mencionados anteriormente pode melhor evidenciar os benefícios colhidos, e 

com base nestes dados ampliar a abrangência do piloto na empresa. Porém 

levar  em conta  apenas  o processo  desenvolvido  internamente  na empresa 

pode  não  ser  a  melhor  ação  a  ser  tomada.  É  importante  aproveitar  a 

oportunidade e avaliar se o processo como um todo irá melhorar ou se novas 

idéias ou métodos podem ser aprendidos e introduzidos no mesmo.
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Para  isto  é  importante  conceituar  o  significado  de  uma  das  técnicas 

gerenciais  mais  antigas:  a  busca  de  como  ganhar  vantagem  competitiva 

baseado  no  conhecimento  desenvolvido  na  indústria  conhecido  como 

benchmarking.

Benchmarking  é  a  busca  das  melhores  práticas  que  conduzem  a  um 

desempenho superior. É um processo pró-ativo por meio do qual a empresa 

estuda como uma outra, concorrente ou não, executa uma ação específica a 

fim de melhorar a forma de como realiza este mesmo processo internamente. 

Este processo é extremamente positivo pois obriga o teste contante das ações 

internas em relação às melhores práticas difundidas na indústria. A idéia por 

trás  do  benchmarking é  que  ninguém  é  melhor  em  tudo,  então  copiar 

modelos de outras empresas economiza não apenas tempo e trabalho mas 

obriga a entrar em contato com outras técnicas e metodologias. Embora estas 

cópias nunca sejam iguais, a necessidade de ajustes e aprimoramentos é que 

leva  a  uma  difusão  e  evolução  não  apenas  da  idéia  mas  do  processo 

melhorado.

Porém, segundo Hammel e Prahalad em “Competindo pelo futuro”, igualar-

se  aos  concorrentes  é  necessário,  mas  não  transformará  ninguém em um 

líder.  Então  devemos  não  apenas  estar  atentos  às  melhores  práticas  do 

mercado, mas também sermos capazes de aumentarmos constantemente a 

viabilidade da empresa e de criar  novas oportunidades e mercados.  Philip 

Kotler  em  [KOTLER(2004)]  disse:  “as  boas  empresas  atendem  às 

necessidades; as empresas excepcionais criam mercados e com uma grande 

vantagem,  após a  fase  introdutória  provavelmente  serão as  líderes  do  seu 

segmento”.

Em  suma,  temos  que  repensar  constantemente  o  papel  dos  processos  da 

empresa  para  o  alcance  das  metas  desta.  Estar  envolvido  com  o 

conhecimento desenvolvido na empresa  é  importante  mas pode não ser  a 

melhor fonte de recursos para ser  usado na reformulação desta,  estar  em 

contato com as melhores práticas do mercado é importante e crucial  para 

amadurecer todos os processos da mesma.
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5 ESTÍMULOS PARA O PROJETO

“O futuro pertence àqueles que vêem as oportunidades

antes que estas se tornem óbvias.”

John Sculley31

Para que um projeto do porte de um projeto de RFID seja levado em frente, 

ele deve ter um patrocinador de grande influência na empresa ou de comum 

acordo entre diversos setores da mesma. Para que apenas um patrocinador 

consiga amealhar os recursos necessários para um projeto deste porte,  ele 

geralmente pertence à alta diretoria, mas nem sempre esta iniciativa parte de 

apenas uma pessoa, geralmente a necessidade é comum a vários setores que 

juntos  conseguem  os  recursos  necessários  para  a  empreitada.  Para  que 

diferentes setores se juntem, eles devem ter motivos em comum que estejam 

alinhados aos objetivos da empresa.

Para  tanto  iremos  agregar  neste  capítulo  os  principais  motivos  que 

impulsionam,  ou  deveriam  impulsionar,  um  projeto  de  RFID.  Para  tanto 

iremos  explorar  a  visão  de  dois  departamentos  que  são  os  maiores 

responsáveis pela motivação de melhorias no processo: o setor de operações e 

logística e o de marketing.

5.1 Ponto de vista de operações

Para avaliarmos se o projeto está adicionando valor ou não, devemos pensar 

não no curto prazo e sim no longo prazo e não devemos aplicar apenas o 

critério  de  ser  uma  boa  solução  técnica  mas  usar  o  mesmo  critério  que 

aplicamos  a  qualquer  projeto  dentro  da  empresa,  ele  deve  ter  um  bom 

desempenho nas 4 perspectivas do BSC (financeira, do cliente, de negócios e 

do aprendizado).  Que benefícios esta implantação pode trazer não só para a 

empresa,  mas  para  toda  a  cadeia  de  suprimentos.  Quais  problemas  esta 

tecnologia pode resolver e o que ela faz para contribuir para o objetivo do 

31 presidente da Pepsi (70-80) e da Apple(83-93)
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negócio? Se esta tecnologia não fosse implantada quais seriam as alternativas 

para a organização melhorar seu processo? Como este sistema irá se integrar 

aos já existentes?

Um ponto importante é analisar não apenas sob o ponto de vista econômico, 

mas  também  pelos  pontos  de  vista  do  cliente,  do  processo,  gerencial  e 

também a possibilidade de agregar mais valor à cadeia pelo uso de novas 

tecnologias e melhorias nos processos.

Para  lançar  uma  visão  holística  sobre  o  impacto  da  implantação  desta 

tecnologia,  iremos  usar  como  base  as  diretrizes  sugeridas  por  Michael 

Hammer, com foco em identificar quais são as tendências no gerenciamento 

não apenas da cadeia de suprimentos mas da organização como um todo.

Segundo Michael Hammer em “A agenda”, temos diferentes visões sobre uma 

empresa, que são:

Visão do cliente:

1. Tornar-se uma empresa com a qual seja fácil fazer negócios: para ser 

uma empresa deste tipo, deve-se ter um alto grau de consciência da 

maturidade atual dos processos e entender a visão dos parceiros sobre 

eles,  afinal  são eles que irão contratar os serviços da empresa para 

resolver seus problemas.

2. Adicionar  mais  valor  aos clientes:  uma crítica imparcial  de  como o 

cliente faz negócios é essencial para saber como adicionar mais valor 

ao negócio dele. Para evitar que seus serviços virem  commodities,  e 

cada vez mais se brigue por margens minúsculas, é preciso fazer mais 

pelo parceiro da cadeia de suprimentos.

Para se chegar ao patamar de obter todas estas informações, deve existir na 

empresa não apenas um sistema que possibilite isto, mas um nível elevado de 

maturidade em TI,  podemos observar que para Hammer a visibilidade do 

processo é crucial para elevar a percepção de qualidade pelo cliente, requisito 

este  que  pode ser  enormemente  aumentado com a  introdução de  captura 

automática de dados e RFID.
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Visão do processo:

3. Melhorar o processo continuamente: a qualidade não é um projeto e 

sim  uma  filosofia  de  trabalho,  estar  em  constante  melhoria  é  uma 

necessidade hoje em dia. Os clientes se preocupam com resultados, e 

resultados  advém  do  processo  como  um  todo  e  não  das  partes,  a 

melhoria contante é uma necessidade para tornar toda a cadeia mais 

competitiva  e  resiliente  aos  fatores  externos.  Gerenciar,  melhorar, 

delegar e divulgar isto a todos parceiros.

4. Transformar criatividade em processo: inovação é a palavra chave hoje 

em dia para crescer no mercado. Transformar um trabalho específico 

em  um  processo  que  será  seguido  até  que  seja  melhorado  é  uma 

atividade  importante  em  qualquer  empresa.  A  capacidade  de 

transformar um método desordenado em um processo é uma meta a 

ser alcançada em cada empresa, hoje em dia com as padronizações de 

mercado  e  os  blue  prints existem  meios  de  se  alcançar  uma 

padronização.

5. Usar  métricas  para  melhorar  e  não  para  gerenciar:  a  maioria  das 

medições  não  ajudam  muito,  pois  são  baseadas  em eventos  que  já 

aconteceram e  não dão nenhum indicador  do  que irá  acontecer  no 

futuro.  Criar  um  modelo  de  negócio  atrelado  a  métricas  que  são 

controladas  pela  empresa  como  o  BSC  e  usar  as  métricas  para 

alimentar o programa de qualidade.

Nesta visão Hammer salienta que um fator importante ao negócio é ter como 

meta a melhoria contínua. Esta filosofia pode receber um enorme impulso 

com a adoção de  RFID,  pois  com esta  filosofia  difundida  pela  empresa  e 

dados mais apurados sobre o processo, as melhorias levarão menos tempo 

para aparecerem.

Visão gerencial:

6. Afrouxar a estrutura da organização: colaboração e trabalho em equipe 

são cada vez mais necessários, hoje em dia não existe mais uma área 

definida na empresa, a maioria dos projetos envolvem mais de uma 
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área  e  colaboração  é  a  palavra  chave  para  qualquer  iniciativa  na 

empresa.  O foco dos gerentes deve ser o resultado final obtido pela 

empresa e não os resultados individuais que não estão alinhados com 

o resultado da empresa.

Podemos notar que hoje em dia não existem mais empresas que controlam 

todo  o  processo  produtivo  de  seus  produtos,  cada  vez  mais  as  empresas 

dependem umas das outras e a necessidade de colaboração aumenta cada vez 

mais. Para que todos colaborem é necessário uma comunicação eficaz entre 

todos os elos da cadeia, e além disso que todos falem no mesmo contexto, 

RFID pode ajudar pois é uma tecnologia orientada para o produto que é o 

foco da comunicação entre as empresas.

Visão de agregar valor à cadeia:

7. Venda pelos canais:  hoje  em dia,  cada vez  mais  o  cliente  fica mais 

distante do produtor, o que significa que as informações levam mais 

tempo  e  (provavelmente)  são  mais  distorcidas  quando  chegam  ao 

produtor.  É  importante  conseguir  que  as  informações  fluam  pela 

cadeia com velocidade e sem interferências. Mudar a filosofia de um 

processo  sequencial  para  uma comunidade  que trabalha  junta para 

alcançar um fim em comum.

8. Busque  a  perfeição  além  de  suas  fronteiras:  explorar  o  poder  da 

internet e das tecnologias como RFID para melhorar a conexão entre 

os clientes e o fabricante. Colaborar com todos que possibilitem baixar 

o custo dos processos.

9. Perca a identidade dentro da cadeia de suprimentos estendida: hoje 

em dia não existem mais empresas que são responsáveis por todo o 

processo da fabricação até a venda final ao consumidor. Agora só se 

alcança o consumidor por meio da colaboração entre todos os elos da 

cadeia. O foco no que a empresa faz melhor é a melhor estratégia para 

que ela continue enxuta e consiga agregar mais valor ao cliente.
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Criar um canal onde as informações fluam sem distorções é imprescindível 

para  o  sucesso  de  uma  empresa  moderna,  e  de  todas  as  tecnologias  que 

existem hoje RFID é a que melhor possibilita um retorno neste quesito.

Para  a  área  de  operações  de  uma  empresa,  conseguir  um contato  com  o 

mercado  ou  conseguir  ter  um  acesso  às  informações  do  mercado  sem 

distorções no canal é de um valor inestimável. Criar valor usando tecnologias 

modernas ao invés de tentar melhorar os processos  de forma isolada tem um 

retorno muito  maior  e  são amortizáveis  entre  diversas  áreas,  reduzindo o 

risco da adoção da tecnologia.

5.2 Ponto de vista de marketing

Segundo  a  visão  de  Kotler  em  [KOTLER(2004)],  marketing  é  “uma 

orientação da administração que visa proporcionar a satisfação do cliente e o 

bem-estar do consumidor a longo prazo como forma de satisfazer os objetivos 

e as responsabilidades da organização” ou seja, marketing é uma visão mais 

pragmática da administração com um foco no fim do processo: o cliente.

Para exemplificarmos sob a visão de marketing a necessidade de RFID irei 

usar como base [OLIVEIRA(2006)], um artigo do Sebrae sobre a nova visão 

de marketing.

1. Evitar a miopia de marketing

Em 1960, Theodore Levitt escreveu o artigo que se tornou um clássico da 

literatura  de  gestão,  no  qual  sublinhou os  perigos  do marketing  de  vistas 

curtas.  Essa  miopia  consiste  na  atitude  de  concentração  nos  produtos  da 

empresa,  sem atender aos mercados  e  à concorrência.  Levitt  ilustrou essa 

postura  com  empresas  que  não  olharam  para  além  do  produto,  um  erro 

comum a muitas empresas. Para o marketing, um produto é um meio não um 

fim. Há outros critérios fundamentais para dar resposta às expectativas dos 

consumidores como o preço, a imagem ou a distribuição. Charles Revlon, o 

fundador  da  marca  Revlon,  dizia:  Na fábrica  produzimos  cosméticos,  nas 

perfumarias vendemos sonhos. Somente com uma revisão constante de todos 
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os processos da empresa  e  da transparência  dos  processos  e  contato  com 

informações corretas do mercado é que conseguiremos evitar este mal.

2. Estar sempre próximo dos clientes

O marketing apóia-se no estudo dos consumidores. Nos últimos vinte anos, 

conseguiram-se progressos consideráveis nesse domínio, por meio da coleta 

automática de dados, dos estudos de audiência nos meios de comunicação, na 

pesquisa  dos  hábitos  e  atitudes  dos  consumidores  e  distribuidores.  Todos 

esses meios geram informações de grande utilidade, mas têm os seus limites. 

Os estudos de mercado auxiliam as decisões de marketing, mas não dizem o 

que deve ser feito. O marketing é uma disciplina voltada para a ação, e não 

para  o  domínio  dos  estudos.  É  preciso  ir  ao  encontro  dos  consumidores, 

distribuidores,  ou  seja,  estar  próximo  do  mercado,  intelectualmente  e 

fisicamente.  Estar integrado a todos e possibilitar um fluxo de informações 

não  basta,  todos  tem  que  estar  alinhados  sobre  o  que  esta  informação 

representa.  E  só  com  a  padronização  de  processos  e  tecnologia  é  que  é 

possível  alcançar isto. Com RFID já temos um  framework que possibilita, 

com um esforço mensurável, alcançar esta meta.

3. Basear as decisões em fatos e não em opiniões

As decisões devem ser baseadas em fatos, não em opiniões. Por vezes, a lógica 

pode ser ultrapassada pelos fatos de marketing. Por outro lado, é perigoso 

extrapolar a causa de um êxito de um produto para um novo mercado, sem 

tomar  a  precaução  de  realizar  estudos  sobre  esse  mercado  inexplorado. 

Entender profundamente o contexto em que cada cadeia de suprimentos está 

inserida é crucial para discernir quais ações devem ser colocadas em prática 

ou não, para isto um fluxo de informações claro e disponível tem um grande 

valor.

4. Manter o espírito crítico, de síntese e de antecipação

Muitas  vezes  as  informações  obtidas  pelos  estudos  de  mercado  são 

superabundantes, apresentam lacunas, ou são contraditórias. É preciso filtrar 

os fatos mais importantes. Logo, o marketing é muitas vezes um exercício de 

síntese.  Os  dados  objetivos  inventariados  pelos  estudos  são  observações 
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sobre a evolução passada dos mercados, e nunca do futuro. Assim como no 

marketing, o êxito de uma pesquisa resulta, muitas vezes, da formulação da 

pergunta e do método empregado. A exploração dos dados deve ser precedida 

de uma análise crítica do método de busca de informação. Nesta caso uma 

estrutura de obtenção de dados de mercado de forma automática representa 

uma redução no custo de novas ações de marketing, maximizando o potencial 

de desenvolvimento de novos produtos de uma empresa.

5. Vigiar a concorrência

A maioria dos mercados caminha para a saturação e as empresas lutam por 

fatias  cada  vez  menores  de  mercado.  Em  conseqüência,  o  marketing  de 

fidelização torna-se mais importante do que o marketing de conquista. Desde 

o  início  do  ciclo  de  vida  de  um  produto,  é  fundamental  impedir  que  os 

clientes partam para a concorrência em busca do melhor preço, qualidade do 

produto e do serviço,  ou seduzidos pela imagem de marca.  Por isso,  deve 

apostar-se  na  vigilância  constante  da  concorrência,  posicionando 

corretamente  as  marcas  nesses  mercados  saturados.  Todos  os  estudos 

mostram que os consumidores são cada vez menos fiéis às marcas. Portanto 

para  resguardar  o  valor  de  um  produto  no  mercado,  a  integração  e 

colaboração entre os diferentes elos da cadeia são absolutamente críticos nos 

dias de hoje. Atender aos clientes e melhorar a percepção das qualidades do 

produto além de distribuí-lo corretamente são diferenciais importantes hoje 

em dia.  Não apenas  a  tecnologia  deve  estar  atualizada,  mas  os  processos 

também. Na verdade tecnologia e processo estão cada vez mais unidos e só 

fazem sentidos se estiverem assim, na mesma unidade.

6. Ousar, com riscos calculados

As técnicas de marketing, por mais sofisticadas que sejam, não conseguem 

suprimir todas as incertezas. O marketing é feito de inovações e, portanto, de 

riscos. Inovar é tentar oferecer um diferencial para o cliente. Segmentar um 

mercado  é  decidir  especializar-se  junto  de  uma  categoria  específica  de 

consumidores.  Posicionar  uma  marca  é  definir-lhe  um  território  próprio 

entre os concorrentes. Comunicar é destacar certos traços distintivos de uma 

marca, de um produto ou de um serviço. Para se diferenciar num universo de 
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extrema concorrência é preciso ser audacioso, avaliando, simultaneamente, 

os riscos já que o investimento em pesquisa e desenvolvimento, produção, 

comercialização e comunicação são consideráveis  e  a taxa de insucesso  é 

elevada (70% a 80% para novos produtos). A atitude de marketing é feita de 

uma audácia calculada. Para que esta audácia seja mais efetiva, os processos 

devem ter uma transparência e apresentarem uma facilidade de rastreamento 

dos eventos ocorridos,  para isso um suporte para obter e compartilhar os 

dados como a tecnologia de RFID pode reduzir a taxa de insucesso e mitigar 

os  riscos de um novo produto,  maximizando o resultado de marketing de 

uma empresa.

7. Ser constante

As  empresas  cometem  um  erro  gigantesco  quando  fazem  alterações 

permanentes  às  políticas  de  produto,  de  preço,  de  distribuição  e  de 

comunicação. Constância não significa imobilidade. É preciso saber adaptar-

se às mutações do mercado, ou mesmo antecipá-las, preservando ao mesmo 

tempo  a  personalidade  das  marcas.  Ter  uma  infra-estrutura  focada  na 

distribuição  e  coleta  de  dados  do  mercado  podem  ajudar  a  reduzir  a 

variabilidade da oferta dos produtos no mercado afetando positivamente o 

resultado da empresa.

5.3 Evidenciando o progresso

Conforma constatado em [POIERER(2005)]: o fato de introduzir uma nova 

tecnologia nem sempre rende bons resultados inicialmente. A necessidade de 

se adaptar a uma nova filosia de trabalho ou a se adaptar a novos contextos 

gera incerteza, desmotivação e resistência.

Para justificar o investimento no projeto é necessário comprovar o seu valor 

através do resultado positivo que pode ser medido logo nos primeiros meses 

de  uso.  Muitas  das  possibilidades  de  retorno  que  RFID  proporciona,  se 

corretamente  implantado,  só  se  manifestam  a  longo  prazo:  como  uma 

melhoria  na  obtenção  de  dados  do  mercado  e  o  aumento  do  nível  de 
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integração  entre  os  parceiros  na  cadeia.  Mas  geralmente  é  necessário 

comprovar que o investimento feito foi válido com resultados no curto prazo. 

Uma boa heurística de onde começar a procurar por resultados são em áreas 

que precisavam de intervenção e devido ao estudo que foi realizado para a 

introdução de RFID agora estão com seus processos reformulados.

Os prejuízos mais comuns e simples de se perceber em processos logísticos 

são:

1. Retrabalho: quando o fornecedor é inadequado para a tarefa, criando 

uma solução que não atende. Ou até mesmo não entregando o que foi 

contratado.

2. Financeiro: quando o trabalho que não atende tem que ser refeito por 

outro fornecedor,  o  contratante pode pagar  duas vezes pelo mesmo 

serviço.

3. Tempo: quando o tempo gasto para realizar o serviço pela segunda vez 

poderia  ser  usado  para  aperfeiçoar  o  serviço  anterior,  progredindo 

ainda mais na solução do problema.

4. Concorrência:  quando  se  perde  tempo  fazendo  o  que  já  devia  está 

sendo aperfeiçoado, a concorrência pode crescer de forma irreversível 

no mercado.

5. Descontinuidade:  quando  o  fornecedor,  mesmo  ao  apresentar  uma 

solução  adequada,  não  possui  estrutura  de  atendimento  para  dar 

continuidade  ao serviço,  paralisando ou tornando inoperante  o que 

havia sido feito.

6. Desgaste: para o fornecedor que, além de não atender corretamente a 

demanda do contratante, tem prejuízo e pode sofrer desgastes em sua 

imagem no mercado.

Rastreando por este problemas nos processos atuais (após o uso de RFID) 

podem evidenciar a rápida identificação e coleta de dados para a resolução 

destes  problemas com o uso desta  nova  tecnologia  e  com isto justificar  o 

investimento  feito.  Utilizar  a  relação  custo-benefício  como  critério  de 
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avaliação de um serviço especializado pode até tornar mais lento o processo 

de  decisão,  mas  permite  melhor  utilização  dos  recursos  financeiros  e 

obtenção do resultado desejado para todas as partes envolvidas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Retorno dos pilotos

“Quando a escuridão é suficiente,

a gente pode ver as estrelas”

Ralph Waldo Emerson

Até agora existe um número considerável de projetos de RFID que ou estão 

em  execução  ou  foram  executados,  porém  seus  dados  reais  não  são 

divulgados ou são divulgados apenas parcialmente. Devido à maioria destes 

projetos  serem  estratégicos  para  a  empresa,  é  normal  que  isto  aconteça, 

mesmo  assim  alguns  números  foram  consolidados  e  apresentados  ao 

mercado.  Com  isto  podemos  usar  como  referência  o  payback de  alguns 

projetos  divulgados  realizados  até  agora.  Uma  boa  fonte  são  sites 

especializados  na  internet  em  fornecer  dados  sobre  esta  tecnologia  como 

RFID  Journal,  LogisticsIT e  IDTechEx.  Em  seus  conteúdos,  mais 

especificamente  no  site  da  LogisticsIT  em  [HARROP(2006)],  podemos 

observar o payback que algumas áreas obtiveram nos EUA, Asia e Europa:

Tabela 5 - Payback por setor

Setor Payback
Varejo 1 ano
Manufatura Pouca evidência a nível de item, 2 anos
Anti-fraude em remédios Aproximadamente 2 a 3 anos
Cadeia de suprimentos em remédios Aproximadamente 1 ano
Sangue (gerenciamento de amostras) 1 ano
Livros 2 anos para editores e de 1 a 2 anos para 

distribuidores

Militar Pouca  evidência,  mas aproximadamente 
2 anos

Postal Pouca evidência até o momento
Partes de aeronaves 1 ou dois anos
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Pneus Aproximadamente 1 ano

Um fato interessante que pode ser observado é que empresas que investiram 

nesta  tecnologia  estão  obtendo  retornos  pela  aplicação  desta  em  seus 

processos como nos casos abaixo:

Tabela 6 - Payback em empresas

Organização Payback Origem
Scotish Courage brewing –
UK

1 ano 6% de aumento em venda 
ela  redução  de  90% 
refilling  ilegal  (US$10M 
ao ano)

Singapore Library Board – 
Singapura

1 ano US$28M  ao  gerenciar  10 
milhões de livros

Marks and Spencer – UK, 
Mitsukoshi etc – JP

1 ano 2-6%  por  capturar  novas 
oportunidades  de  vendas, 
Mitsukoshi  obteve  um 
aumento  de  20%  em 
vendas  devido  a  melhor 
disponibilidade do produto 
e  funcionários  passarem 
mais tempo com clientes.

Portmouth  Genereal 
Hospital – UK

Potencialmente  10-15% 
nos  custos  de  gerenciar  2 
bilhões  de  amostras  de 
sangue  todos  os  anos 
(US$40-80M  apenas  no 
Reino Unido)

Redução  de  erro  e 
retrabalho

Good Shepherd Hospital – 
USA

Redução  de  25%  no 
aluguel de equipamentos, e 
46%  em  custo  dos 
equipamentos

Rápida  alocação,  menor 
perda  e  furto de  recursos. 
Redução  do  seguro  de 
comprar  e  alugar 
equipamentos 
sobressalentes.

Exército – USA  De 6 a 12 meses Menor  perda  de  objetos, 
disponibilidade

Wall-Mart – USA Boa  percentagem  das 
vendas

Eficiência  nos  processos, 
perdas  relativos  a  furto, 
sem  estoque,  inventário 
entre outros. 
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Como  podemos  identificar,  a  maioria  do  ganho  veio  da  incorporação  e 

aplicação da tecnologia de RFID nos processos atuais das empresas, e não da 

aplicação de pacotes padronizados como ERPs e WMSs, o que significa que a 

maioria  dos  projetos  de  RFID  ainda  é  um  silo  dentro  da  corporação,  os 

ganhos  vêem  da  revisão  dos  processos  e  não  da  integração  destes.  A 

tendência  é  que  com  a  disseminação  do  conhecimento  adquirido,  esta 

filosofia  se  espalhe  pela  organização  começando  a  contagiar  os  sistemas 

corporativos  criando uma demanda  pelo  foco em cada produto  e  não em 

SKU. Outro fator interessante de se notar é que a adoção de RFID é maior 

onde  o  mercado  é  fortemente  regulamentado  como  o  setor  farmacêutico, 

saúde, militar e aeronáutico. Nestes setores os sistemas devem obedecer uma 

grande quantidade de regras o que os torna mais padronizados diminuindo a 

diferença entre cada um deles e aumentando a facilidade de integração entre 

os diferentes elos da cadeia de suprimentos.

6.2 Tendencia das implantações

No esforço de agregar informações sobre projetos de RFID sendo realizados 

pelo mundo,  encontrei  vários  sites com vários  dados consolidados ou não 

sobre o resultado de projetos de implantação desta tecnologia. Dentre estes 

existe um site que por ter um foco parecido com o desta monografia,  um 

estudo sobre a adoção de RFID pela cadeia de suprimentos, forneceu dados 

bastantes interessantes sobre as implantações realizadas ao longo do mundo. 

Este site é o  www.rfidbase.com da IdTechEx. Embora ele seja um site cujo 

acesso é pago, ele disponibiliza artigos com a consolidação do resultado até o 

instante.  Como é o caso deste tópico que é baseado em um artigo que foi 

realizado quando o banco de dados do site chegou a 2000 estudos de caso 

(em janeiro de 2007).

Segundo o estudo a maioria de projetos com tags em pallets ou caixas foi 

resposta  a  mandatos  de  grandes  varejistas  como  Wall-Mart  nos  Estados 

http://www.rfidbase.com/
http://www.rfidbase.com/
http://www.rfidbase.com/


111

Unidos e Metro na Europa, entretanto identificação de produtos hoje em dia 

é responsável pela mesma quantidade de projetos do que os de identificação 

de caixas e pallets porém são vendidos a clientes que estão precisando de 

controlar suas operações com maior controle (como no caso de bibliotecas, 

hospitais,e  bancos de sangue).  Os preços ainda não estão atrativos  porém 

empresas  que  estão  enxergando  o  payback  destes  projetos  já  estão 

considerando o investimento nesta tecnologia.

O uso de RFID em cartões vem ganhando bastantes usuários, o foco primário 

da aplicação não é a cadeia de suprimentos e suas aplicações são isoladas 

(identificação, segurança e meios de pagamento32) mas este é um exemplo de 

um mercado que antes  não era explorado e agora começa a  se  formar.  O 

surgimento do E-passport é um caso que exemplifica bem a necessidade de 

interoperabilidade  de  um  sistema  de  RFID.  Para  que  este  projeto  tenha 

sucesso  a  adoção  de  padrões  claros  e  a  comunicação  entre  os  diferentes 

sistemas é crucial para o seu sucesso.

A adoção de padrões, como no caso do EPC, é rápida e vem sendo um caso de 

sucesso em todo o mundo. Uma projeção realista é que a codificação EPC seja 

usada em um terço de todos os projetos de RFID em todo o mundo, e este é 

um forte  indicador  de  que  no  futuro,  as  empresas  que  optaram  por  esta 

codificação, terão seus investimentos preservados.

Em relação à distribuição geográfica, estão presentes no banco de dados de 

projetos de RFID referências a 76 países. O maior projeto de RFID registrado 

é o da China: um projeto para identificação dos cidadãos deste país. O maior 

contrato com uma empresa privada foi fechado entre o exército americano e a 

empresa Savi Technologies recentemente comprada pela Lockheed Martin e 

seu foco principal é na visibilidade da cadeia de suprimentos (militar) em 

tempo real.

Recentemente China e Coréia estão aumentando seu percentual de projetos 

de RFID mais rapidamente do que qualquer outro país devido a projetos de 

identificação de veículos  e  de cartões.  Embora o Japão seja  o  país  com o 

32 Estes mercados são fortemente regulamentados o que faz com que os projetos sejam focados em 
integração e não em novas funcionalidades e facilidades que já estão todas pré-definidas (pela 
legislação).
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terceiro maior percentual de projetos, este país não cresceu sua participação 

devido  a  problemas  encontrados  relativos  à  regulamentação  de  faixas  de 

freqüência  UHF.  A  Europa  continental  está  surpreendentemente  lenta  na 

adoção  de  RFID:  França,  Inglaterra,  Alemanha,  Itália  e  Países  baixos  se 

destacam neste continente.

Os  Estados  Unidos  continuam  sendo  um  centro  de  desenvolvimento  de 

projetos  de  RFID.  Continuam  atraindo  empresas  importantes  em  outros 

países  como Austrália,  Israel  e Europa que montam seus escritórios neste 

país para participarem do constante desenvolvimento tecnológico da área.

Tags  ativos  se  tornam  o  mercado  de  maior  crescimento  da  tecnologia  de 

RFID. O maior contrato fechado por uma empresa, a Savi Technologies,  é 

todo baseado em tags ativos, um destaque é para o Parasistic WiFi RFID que 

uma invenção disruptiva e já foi  implantado em 50 localidades apenas no 

último ano.

As  indústrias  que  mais  estão  se  desenvolvendo  são  a  indústria  de  Saúde 

(destaque  para  o  WiFi  RFID)  e  aeroespacial  (destaque  para  a  Savi 

Technologies),  pois  são  fortemente  reguladas  por  normas  mandatórias  de 

segurança, padrões de mercado e legislação específica. Isto faz com que os 

sistemas,  que  estão  sendo  implantados,  tenham  um  foco  maior  na 

interoperabilidade  e  não  em  novas  funcionalidades.  Em  outras  palavras 

tenham foco na disponibilização de informações e na integração entre os elos 

da cadeia (rastreabilidade).

Identificação de itens vem crescendo a cada dia, puxada principalmente pela 

indústria  aeroespacial  e pela indústria  de jóias  (ambas com um alto valor 

agregado em capa peça).  Muitos projetos estão sendo executados forçando 

que projeções futuras sejam revistas, e muitas companhias de vendas para o 

varejo já estão estudando a aplicação de identificação de itens e não apenas 

de pallets e caixas.

Algumas  surpresas  foram  a  implantação  de  um  grande  projeto  de 

identificação de itens no varejo no Reino Unido (Marks & Spencer), que não 

usou a codificação EPC e sim uma proprietária além de que a Sony não aderiu 
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ao padrão ISO em sua linha de produtos para cartões de pagamentos. Este 

tipo  de  aberração  deve  ser  acompanhada  de  perto  para  que  sejam 

identificados os motivos. No curto prazo estas ações não são benéficas pois 

foram de encontro ao padrão de mercado e isso levanta dúvidas nos públicos 

mais  céticos  que  estão  acompanhando  esta  tecnologia  para  avaliar  se 

investem ou não no médio ou longo prazo.

Avanços na confecção de tags RFID vinham sendo anunciados porém ainda 

não  se  confirmaram.  A  tecnologia  UHF  de  campo  restrito  vem  sendo 

alardeado como uma opção ao RFID de HF para identificação de itens porém 

sua aplicação é pequena e ainda não provou seu potencial. O mercado está 

recebendo muitas informações de novos meios de manufaturar tags porém 

todas estes métodos ainda não estão testados mas indicam que uma queda 

nos preços poderá ser alcançada em breve.

Com o aumento das projetos de RFID os investimentos em empresas vem 

aumentando. Para se ter uma idéia, no último ano  (2006) foram investidos 

cinco vezes mais do que nos anos anteriores, esta ação é um indicador de que 

os investidores acreditam que RFID seja uma tecnologia que está evoluindo e 

tem perspectivas de retorno no longo prazo. A proliferação de projetos em 

diferentes áreas é um forte indicador de que o mercado está se consolidando 

e as aplicações estão sendo amadurecidas.

6.2.1 Sucesso postergado

O valor gasto em projetos de RFID estimado para 2007 é de US$3,1 Bilhões, 

uma estimativa 15% menor do que a anterior de acordo com um relatório da 

ABI  Research.  Embora  isto  pareça  ser  desencorajador  para  alguns 

investidores,  isto é um sinal positivo para o futuro do RFID. O motivo da 

revisão para baixo segundo a pesquisa é devida a quatro fatores: consolidação 

do mercado, soluções colaborativas, aumento da disponibilidade de pacotes 

off-the-shelf33 e melhoras na prática de estimar um projeto de RFID.

33 Off-the-shelf é um software que pode ser adquirido, instalado e usado sem a necessidade de 
customizações ou configurações complexas feitas por terceiros, como discutido no item 
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Este aumento da habilidade para estimar e conduzir projetos de RFID leva a 

toda  industria  em  pensar  não  apenas  nas  necessidades  de  hoje  mas  nas 

futuras,  reduzindo  o  re-trabalho  e  a  perda  dos  investimentos  feitos.  A 

consolidação  também  traz  beneficios  pois  elimina  a  sobreposição  de 

funcionalidades entre diferentes sistemas, remodelando todo o panorama dos 

produtos oferecidos, um sinal de maturidade.

Até  hoje  muito  da  adoção  de  RFID  foi  devido  a  mandatos  de  grandes 

distribuidores, agora o motivo começa a mudar. Devido a muitos terem um 

sistema de RFID, agora começam a explorar as possibilidades dentro de sua 

cadeia de suprimentos e começam a explorar  novos meios de obter maior 

controle  e  visibilidade  com  uma  ferramenta  que  já  tem,  um  exemplo  da 

aplicação  do conceito  de  Peter  Senge das  organizações  que aprendem em 

[SENGE(1994)] detalhado no item 7.3 do apêndice.

O próximo passo é gerar análises dos dados oriundos do RFID. Antes era 

necessário envolver a equipe de TI para obter dados do RFID, agora com a 

maior  disponibilidade  de  sistemas  que estão preparados  para  enxergar  os 

dados  da  cadeia  de  suprimentos  pela  mesma  ótica  que  RFID,  um 

envolvimento  menor  de  TI  é  esperado,  e  com possibilidade  de  usar  estes 

dados não apenas para operações mas para marketing também.

Especificamente  no  curto  prazo  é  esperado  uma extensão  dos  pilotos  dos 

anos anteriores, as mudanças mais importantes surgirão das melhorias aos 

pilotos  já  implantados  e  da  descoberta  de  revisões  nos  processos  que 

possibilitarão provar o potencial de RFID.

Os melhores projetos para aplicar RFID são os projetos onde é importante 

localizar um recurso rápida, fácil e precisamente independente de este estar 

no raio de visão ou não do operador, em recentes estudos foram identificados 

duas funcionalidades encontradas em todas as implementações de sucesso: 

rastreamento  de  ativos  com  mobilidade  e  processos  de  negócios  em 

ambientes caóticos como em hospitais e centros de exames.

3.2(Modelo de difusão de inovações), é um indicador de que a maturidade do mercado de RFID 
está aumentando e está se reformulando para a adoção dos segmentos mais conservadores como 
“maioria precoce” e “maioria tardia”.
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A chave para o sucesso a longo prazo de RFID é perceber que esta tecnologia 

não é um auxiliar aos sistemas de gerenciamento existentes, pois em muitos 

momentos RFID irá controlar um processo que antes não era controlado por 

nenhuma  aplicação.  O  verdadeiro  ganho  virá  quando  as  empresas 

perceberem que os dados de RFID não devem ser integrados às aplicações 

existentes e sim serem o centro de novos sistemas que colocarão RFID como 

fonte de dados e de eventos ocorridos, esta é a verdadeira oportunidade para 

a inovação acontecer.

6.3 Pontos a serem considerados

Como pudemos observar no item anterior, a adoção da simbologia EPC pelos 

projetos é de aproximadamente  30%. Este fato tem um profundo impacto 

não no resultado atual dos pilotos mas sim em uma fase a seguir que é a 

integração das diferentes cadeias de fornecimento. Isto indica que existe um 

ponto de falha intrínseco em todos os projetos de RFID que é estabelecer e 

adotar um consenso em torno dos padrões a serem seguidos. O fato de nem 

todos os projetos adotarem o mesmo padrão leva a uma preocupação futura 

com não apenas com questões relativas à integração destes dados entre as 

diferentes cadeias mas com o desenvolvimento e aceitação desta tecnologia 

pelo mercado. Na verdade não existe uma incompatibilidade dos dados que o 

EPC carrega e sim na infra-estrutura que ele propõe.  Este problema pode 

variar  de  um  investimento  adicional  para  compatibilizar  a  integração  até 

inviabilizar a integração como um projeto viável no curto e no médio prazo.

Outro ponto importante a ser observado é se a China e a Coréia irão adotar os 

padrões internacionais. Normalmente estes dois países não costumam adotar 

os padrões internacionais em detrimento de definir os próprios padrões. Até 

agora os  projetos  realizados foram projetos  independentes  (silos)  que não 

necessitam de integração porém existe uma grande expectativa em relação a 

projetos relacionados à cadeia de suprimentos,  pois  estes projetos  tem na 

integração um ponto crucial para serem bem sucedidos e estes dois países são 
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grandes  potências  da  área  de  manufatura  com  fortes  relações  comerciais 

estabelecidas com todo o mundo.

Os defensores da tecnologia de RFID alardeavam que esta nova tecnologia 

iria  revolucionar  o  modo  de  como  os  processos  e  a  integração  entre  as 

empresas existem hoje. Temos que assimilar esta proposição mais como uma 

missão do que como uma visão a curto prazo. Como vimos anteriormente a 

maturidade  de  TI  na  empresa  é  um  fator  crítico  na  implantação  de  um 

projeto de RFID, não apenas pela assimilação desta nova tecnologia, mas pela 

capacidade de aplicar uma nova ferramenta (RFID) em novos sistemas de 

controle  gerenciais  que  serão  demandados  pelas  áreas  de  negócio.  Estar 

estruturado  (apresentar  alto  nível  de  maturidade)  para  atender  às  novas 

demandas que surgirão é tão importante quanto implantar o projeto piloto. 

Uma vez que esta tecnologia estiver em uso e as outras áreas perceberem os 

ganhos  que  poderão  obter,  haverá  uma  explosão  na  demanda  por  novas 

extensões e aprimoramentos. Caso a empresa não esteja em um nível elevado 

de maturidade em TI e não tiver uma arquitetura já definida, implementada e 

amadurecida, estes esforços terminarão por se anular e irão se transformar 

num grande problema para a área de TI.

Embora as projeções de adoção de RFID pelo mercado e as projeções de lucro 

pelas empresas fornecedoras de equipamentos, sistemas e serviços estejam 

sendo revisadas para baixo, isto é um fato benéfico e indica uma maturação 

do  mercado.  No  começo  desta  tecnologia  haviam  muitos  boatos  e  muita 

expectativa  em  torno  da  venda  de  equipamentos  e  serviços,  porém  foi 

negligenciado  um fato  primordial  em qualquer  tecnologia:  os  sistemas de 

suporte e integração. Como não haviam padrões nem uma infra-estrutura a 

ser seguida cada esforço de RFID era um esforço isolado e isto gerava um 

ônus muito grande no desenvolvimento de qualquer novo projeto (de RFID). 

Com  o  passar  do  tempo  este  problema  vem  sendo  solucionado:  foram 

propostos  dois  padrões  para  a  integração  desta  tecnologia  (Savant  e  na 

seqüência  ALE)  e  a  integração  agora  tem  uma  interface  bem  definida, 

permitindo que diferentes provedores de soluções possam interoperar com 

menos problemas, aumentando a oferta de sistemas aos clientes. Como vimos 
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no item 3.2, a adoção de uma nova tecnologia ocorre em fases, começando 

pelos  Inovadores e  continuando  nos  Seguidores  precoces.  Nestas  fases 

iniciais  de  adoção,  esta  tecnologia  é  desenvolvida  e  uma  aplicação  mais 

madura surge, porém a adoção pela  Maioria precoce só ocorre quando esta 

tecnologia mostra o seu verdadeiro valor. A  Maioria precoce se caracteriza 

por valorizar não a tecnologia mas sim a aplicação e o retorno desta. Eles não 

estão levando em conta se a tecnologia é RFID ou qualquer outra coisa, o que 

eles  querem é  ver  o  resultado  do projeto.  Devido  a  isto  um indicador  de 

adoção por este segmento é o achatamento das margens dos fornecedores de 

equipamentos,  sistemas  e  serviços,  pois  agora  esta  tecnologia  não  será 

avaliada  pelas  suas  possibilidades  e  sim pelo seu retorno competindo por 

aprovação com outros projetos de outras tecnologias.

Um fator que é de extrema importância porém geralmente não é levado em 

conta em um projeto de RFID na cadeia de suprimentos é a sua profunda 

interdependência  com os processos  logísticos.  Geralmente este  fato ganha 

pouca atenção pois  é  a  área  de  TI  é  que faz  a  análise  (técnica)  inicial  da 

tecnologia  e  não  leva  em  conta  esta  interdependência.  Como  pudemos 

evidenciar  ao  longo  desta  monografia,  o  verdadeiro  ganho  de  RFID  é 

possibilitar a criação de um novo canal de informações em tempo real e sem 

distorções do que realmente está acontecendo nos processos logísticos.

6.3.1 RFID se aplica ao seu negócio?

É  importante  considerar  se  realmente  uma  nova  tecnologia  se  aplica  ao 

negócio da empresa. O fato de uma nova tecnologia existir não é o bastante 

para que ela deva ser implantada em larga escala em toda a indústria. Pior do 

que ter um problema não resolvido é ter uma solução para um problema que 

você não tem!

Dois fatos que devemos observar são a maturidade e a missão da organização. 

Se a vocação de seguir padões de excelência e a vontade de se diferenciar da 



118

concorrência  estiver  no  DNA  da  empresa,  esta  tecnologia  tem  muito  a 

oferecer. 

A  vontade  de  se  diferenciar  é  muito  importante  pois,  uma  vez  que  os 

processos estão cada vez mais difundidos no mercado, ser melhor do que os 

outros em alguma área é de extrema importância não apenas para se destacar 

no  mercado,  mas  para  obter  vantagens  decorrentes  desta  excelência 

operacional em qualquer área. Se esta vontade de se diferenciar refletir na 

missão  da  empresa,  toda  a  gerência  estará  empenhada  em  não  apenas 

controlar  os  processos  mas  também  no  benchmarking  destes,  estar 

constantemente vigilante em relação às melhores  práticas  realizadas  pelas 

outras empresas e se aplicável, usá-las em seus processos.

Porém se a empresa não tem a vocação nem a capacidade de buscar novas 

tecnologias (geralmente pouco conhecidas), para aplicar em seus processos e 

manter  uma  equipe  que  consiga  suportar  e  resolver  a  quantidade  de 

problemas relativos à integração e a operacionalização desta nova tecnologia, 

é melhor não ousar e esperar para que esta nova tecnologia amadureça e se 

torne mais difundida no mercado.

Uma avaliação que deve ser feita antes da decisão de investir ou não nesta 

tecnologia é se a empresa conhece realmente todos os seus processos e qual 

seria o impacto da implantação desta nestes. Adotar esta tecnologia como um 

modismo, sem ter uma forte motivação por traz, é um grande desserviço para 

a organização pois como toda mudança ela traz um alto grau de incerteza e 

deve ser cuidadosamente gerenciada e acompanhada pela alta gerencia.

A empresa deve ter a consciência do seu perfil e de sua maturidade. Caso seja 

uma empresa “inovadora” ou “seguidora precoce” (conforme descrito em 3.2) 

ela provavelmente já sabe o que significa implantar uma nova tecnologia em 

seus  processos.  Caso  seja  uma  empresa  mais  conservadora  (“maioria 

precoce”, “maioria tardia” e “retardatários”),  ela precisa entender que uma 

nova  tecnologia  apresenta  desafios  não apenas  na definição  do  escopo da 

implantação,  mas  também  do  acompanhamento  e  desenvolvimento  do 

projeto  devido  aos  diversos  problemas  encontrados  relativos  ao  ambiente 
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(físico, computacional e legal) e relativos ao escopo (escolha do que deverá 

ser implementado).

6.4 Conclusão

“Se o vento não for favorável,

pegue os remos”

provérbio latino

A Seal, empresa onde adquiri a experiência relatada nesta monografia, vem 

desenvolvendo  projetos  usando  a  tecnologia  de  identificação  por  rádio 

frequência  em  diversas  aplicações  desde  2003,  o  que  para  o  mercado 

brasileiro  representa  estar  na  vanguarda  desta  tecnologia.  Ao  enfrentar 

diariamente  os  desafios  de  entregar  os  projetos  em  tempo  hábil  e  com 

qualidade, sempre enfrentávamos conjunto semelhante de desafios, tanto no 

domínio  técnico  quanto  no  gerencial,  por  mais  diferentes  que  fossem  as 

aplicações. Desde a automação de coleta de dados em processos logísticos e o 

acompanhamento da execução da manufatura até a identificação de pessoas 

ao  passar  por  regiões  com  interrogadores,  sempre  existiam  desafios  em 

comum tanto no gerenciamento do projeto quanto na integração deste com 

os sistemas legados da empresa.

Com o passar do tempo e com uma maior experiência no domínio técnico, 

vimos  que  a  simples  superioridade  técnica  da  solução  não  bastava  para 

garantir  o  resultado  do  projeto  como  um  todo.  Às  vezes,  mesmo  com  a 

implantação impecável de ordem técnica, o cliente ainda estava insatisfeito 

ou por não conseguir dominar e entender a tecnologia e suas vantagens ou 

por não conseguir aumentar os ganhos em sua cadeia de valor ou por sua 

área de TI não estar apta a assimilar esta nova tecnologia.

Informações  conflitantes,  falsas  expectativas  e  a  falta  de  outros  projetos 

locais  para nos balizarmos estava comprometendo a percepção de sucesso 

por parte de alguns clientes. Da necessidade de superar as expectativas dos 

clientes  relacionados  à  implantação  desta  tecnologia,  verificamos  que  não 
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bastava apenas implantarmos os sistemas, tínhamos que transferir também o 

conhecimento para que o próprio cliente pudesse vislumbrar mais aplicações 

desta nova tecnologia em sua operação e com isto conseguir  defender sua 

implantação frente a sua diretoria. O desenvolvimento desta monografia foi 

realizado neste contexto: buscar um modo de agregar mais valor à cadeia de 

valores dos diferentes clientes.

Neste esforço surgiram vários insights que nortearam as ações seguintes, mas 

entre eles um dos mais importantes é o de que uma implantação de RFID não 

é comum aos outros projetos da empresa. A maioria dos outros projetos eram 

inovações evolutivas que traziam novas funcionalidades, mas não alteravam o 

modo de como o usuário interagia com o sistema, não era necessário uma 

mudança na forma de como o operador realizava as operações antes e depois 

de o projeto implantado.

A diferença é como migrar de uma televisão analógica de última geração para 

uma televisão digital.  O último modelo de televisão (analógica)  possibilita 

uma  melhor  recepção,  uma  maior  qualidade  na  imagem  e  mais 

funcionalidades, mas continuamos a assistir a televisão do mesmo modo, o 

controle segue o mesmo padrão que a televisão antiga e o sinal é o mesmo 

que o  anterior.  Neste  tipo  de  mudança  o usuário  não precisa  de  nenhum 

treinamento  nem  mudança  de  costume.  Já  para  o  usuário  migrar  de  sua 

televisão analógica para uma televisão digital muita coisa deve ser repensada. 

As  promessas  de  interatividade  com a  programação  digital  são  inúmeras, 

porém, para que o usuário desfrute destas funcionalidades ele deve fazer um 

curso ou estudar o manual, pois as novas funcionalidades (que não existiam 

antes)  devem  ser  incorporadas  aos  seus  antigos  costumes  para  que  a 

migração para esta nova tecnologia lhe renda o retorno prometido. Este novo 

usuário  deverá  estar  ciente  de  que  esta  tecnologia  ainda  está  sendo 

desenvolvida  e  problemas  relativos  a  isto  podem  comprometer  o 

investimento feito. Este risco é uma consideração que para algumas pessoas 

serve  para  rejeitar  o  produto,  porém para  outras,  a  possibilidade  de  uma 

maior  interação  já  basta  para  justificar  o  esforço.  Outro  ponto  a  ser 

observado desta nova tecnologia é que a programação (que será difundida) 



121

deve ser feita de forma totalmente diferente da atual tecnologia analógica. A 

televisão digital é um exemplo de tecnologia disruptiva, que representa um 

salto em comparação à tecnologia em uso e é justamente fazer esta transição 

que representa o principal desafio da implantação de um projeto de RFID, 

mostrar que esta nova tecnologia traz possibilidades fantásticas, mas obriga 

ao tanto ao usuário quanto ao patrocinador do projeto e sua infra-estrutura 

que  repensem  como  os  processos  devem  ser  realizados.  Esta  é  uma 

oportunidade excelente para que a empresa passe de uma operação regular 

para uma operação de classe mundial., porém ela deve estar ciente de que 

esta transição não é simples e que padrões de mercado em processos e na 

implantação de projetos devem ser seguidas para atenuar os riscos inerentes 

a  adoção  de  qualquer  nova  tecnologia,  ainda  mais  se  tratando  de  uma 

inovação disruptiva.

Um dos maiores problemas sempre foi dissuadir os clientes de que RFID não 

é uma nova forma de código de barras e sim uma tecnologia que possibilita 

visibilidade e fomenta a integração de toda a cadeia de valor da empresa em 

tempo real, pois vários clientes vinham com a proposta de substituir o atual 

código de barras com RFID. Este é o pior tipo de projeto para RFID, pois o 

retorno é muito lento e a mudança necessária para adaptar RFID ao processo 

anterior é contra-producente, cara e arriscada. Devido ao código de barras ser 

extremamente barato, eficiente e amplamente difundido,  um projeto deste 

tipo geralmente tem pouquíssimas chances de sucesso.

Ao  longo  do  atendimento  de  diferentes  mercados  pudemos  verificar  as 

diferentes necessidades de cada um, porém o modo de como a implantação 

era feita tinha muitos aspectos em comum. A necessidade de disseminar a 

tecnologia de identificação automática por RFID era uma delas. Em todos os 

projetos pudemos evidenciar que somente depois de entender os benefícios 

desta  nova  tecnologia  é  que  todos  ficavam  alinhados  com  o  objetivo  do 

projeto. Até que todos chegassem a este patamar, cada um vinha com idéias 

que na maioria das vezes não se aplicavam ao processo ou ao projeto ou à 

tecnologia. Muitas vezes pessoas escutavam boatos no mercado de que esta 

tecnologia  possibilitaria  uma  enorme  gama  de  aplicações,mas  não  se 
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preocupava em verificar a idoneidade e a origem desta informação, nem se 

ela seria possível de ser introduzida dentro do contexto em que o processo 

estava inserido. Por isso o esforço de disseminar o que realmente a tecnologia 

de captura automática por rádio freqüência é capaz e quais são as limitações 

desta  devido  ao  ambiente  em  que  estamos  inseridos  (leis  físicas, 

regulamentações,  recursos, etc.) são de extrema importância para que não 

sejam criadas expectativas irreais do resultado do projeto.

No decorrer de vários projetos pudemos notar que algumas características 

em  comum  que  facilitavam  a  implantação  da  tecnologia  de  RFID  eram 

comuns a vários  projetos independente  da indústria  onde eram aplicados. 

Sumarizar  esta  experiência  junto  ao  estudo  de  casos  e  projetos  em 

andamento  no  exterior  reunindo  as  melhores  práticas  do  mercado,  foi  a 

motivação desta monografia. Uma característica comum em todos os projetos 

de sucesso era o foco em integração e processo bem definidos. Pudemos notar 

que as empresas que seguiam os padrões de mercado e tinham a preocupação 

de estarem sempre se atualizando tanto em tecnologia quanto em processos, 

tinham  um  foco  melhor  definido  do  objetivo  do  projeto  e  mesmo  em 

momentos críticos era mais fácil de administrar eventualidades. Assim como 

nos casos estudados: as indústrias com maior rigidez nas regulamentações e 

maior nível de maturidade em seus processos como a indústria farmacêutica 

e a de saúde na esfera civil e os departamentos de defesa na esfera militar, 

são os que demandaram projetos de RFID que exigiam integração entre os 

diferentes elos da cadeia de valor,  ao contrário de projetos  isolados como 

identificação de ativos  em um local  delimitado.  Um fato importante  a  ser 

notado é que o que mais conta na implantação de RFID não é a atualização 

tecnológica da empresa e sim a definição e maturidade de seus processos. Na 

indústria  farmacêutica,  conhecida  por  seu  conservadorismo,  o  hardware 

usado não é o de última geração, mas seus processos foram cuidadosamente 

estudados e melhorados ao longo do tempo, possibilitando assim identificar 

áreas onde a integração com parceiros faz diferença e pode levar a ganhos 

significativos para o negócio.
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Os grandes varejistas fomentaram a adoção de RFID por seus fornecedores, 

iniciativas  de  empresas  como  Wall-Mart,  Tesco  e  Metro  coagiram  seus 

fornecedores a adotá-la. Estes grandes varejistas vêem nesta tecnologia um 

meio de controlar suas enormes cadeias de suprimentos obtendo não apenas 

a visibilidade em tempo real da movimentação de ativos ao longo da mesma, 

mas também aumentar a qualidade da informação e a integração de ponta a 

ponta, numa iniciativa de diminuir o risco de suas operações investindo em 

controle e redução do nível de estoques. Neste mesmo caso se enquadra o 

departamento de defesa americano com seus fornecedores. O que notamos 

nestes casos são grandes conglomerados repassando o ônus da gestão de suas 

complexas cadeias de suprimentos aos seus fornecedores, que, estando em 

uma posição menos privilegiada, não podem recusar.

Os  “seguidores  precoces”  (conforme  discutido  no  item  3.2),  encontraram 

vários obstáculos para a implantação desta tecnologia. Empresas como DHL 

e  HP  se  encontram  reformulando  processos  e  repensando  a  adoção  da 

tecnologia, devido a problemas com taxas de leitura. No caso da DHL, ela não 

consegue migrar de código de barras para RFID pois ela precisa de que 100% 

das leituras sejam feitas. Já para a HP este problema foi minimizado através 

de mudanças em seu processo.  Porém estas empresas tem a vocação para 

resolverem os problemas encontrados em seus projetos.  Tendo em vista a 

perspectiva  de  desvendarem  o  potencial  desta  tecnologia,  continuam 

investindo  e  maturando seus  processos  na busca  de  sempre  agregar  mais 

valor ao negócio. Ser pioneiro em uma nova tecnologia não é uma tarefa fácil, 

a empresa deve ter o perfil de inovadora e solucionadora de problemas, deve 

controlar os riscos que está assumindo de forma eficiente para que este não 

comprometa o resultado de suas operações.

Ao  lado  de  empresas  conhecidas  como  pioneiras  aparecem  outras  pouco 

conhecidas  ou sem reputação de  pioneira;  Mas se observarmos  com mais 

detalhes,  todos  estes  projetos  são  projetos  isolados  que  não  requerem 

integração  entre  diferentes  parceiros  e  sim  projetos  como  o  da  China  de 

identificação de sua população e o  de empresas  que usaram RFID para o 

controle de seus documentos como escritórios de advocacia e bibliotecas. Por 
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outro lado projetos de controle de ativos não estão usando RFID, como é o 

caso do terminal 5 do aeroporto de Heathrow na Inglaterra, após avaliação, 

optaram  por  usar  código  de  barra  3D,  isto  mostra  que  nem  todos  estão 

investindo  na  tecnologia  e  estão  aguardando  os  primeiros  resultados 

positivos de real obtenção de valor com a tecnologia.

A principal mensagem desta monografia é que RFID é uma tecnologia cujo 

pré-requisito é que o departamento de TI esteja alinhado com o negócio da 

empresa. Dentro deste setor, a infra-estrutura é a área que deve receber a 

maior atenção por parte dos administradores, pois é ela que determinará se 

RFID  será  disseminada  ou  não  na  empresa  e  na  cadeia  de  suprimentos 

estendida. Dentro desta, três fatores devem ser considerados: gerenciamento 

dos dados, o gerenciamento da rede e de dispositivos do usuário final e o 

gerenciamento de sensores e interrogadores. Todos estes elementos devem 

ser geridos de forma integral além de se integrar às aplicações legadas. Um 

desafio que apenas um setor de TI bem estruturado e com uma arquitetura 

definida e alinhada ao negócio conseguirá.

O retorno sobre o investimento é o índice mais usado para validar projetos de 

RFID. Porém este índice pode ser um problema para a medição deste tipo de 

projetos  (disruptivos),  pois  ele  não  leva  em  conta  os  problemas  que  são 

encontrados durante a fase de implantação, que devido a pouca maturidade 

desta  tecnologia  ocorrem  em  grande  quantidade  e  são  difíceis  de  serem 

estimados.  Segundo este  critério  se  os  problemas  não forem devidamente 

documentados e separados, sua presença pode prejudicar a prova do sucesso 

do mesmo.

Como vimos anteriormente, esta tecnologia tem pré-requisitos críticos para 

sua  incorporação  na  cadeia  de  suprimentos.  Por  outro  lado  quando 

implantada  em projetos  que  não  precisam  de  integração  (projetos  “turn-

key”),  tem se mostrado bastante promissora.  Isto de certa forma explica o 

motivo da difusão desta tecnologia estar mais lento do que o esperado. Por 

depender  de  um  alto  grau  de  maturidade  de  TI  e  de  um  alto  nível  de 

integração  entre  os  parceiros,  sua  adoção  na  cadeia  de  suprimentos  está 

muito lenta ainda. Como vimos em no item 3.2, e segundo Geoffrey Moore, 
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uma tecnologia precisa ser oferecida em um pacote único34 para que consiga 

se  difundir  nos  mercados  “Maioria  precoce”  e  “Maioria  tardia”.  Estes 

mercados  são  aproximadamente  70%  de  todo  o  volume  (segundo 

[MOORE(1999)]). Acompanhando reportagens, sites especializados, blogs e 

estudos de caso podemos concluir que esta tecnologia ainda não chegou a 

este patamar ainda.

O  futuro  da  aplicação  de  RFID  ainda  está  se  delimitando.  Agora  que  a 

primeira fase de projetos piloto estão sendo operados, será possível medir se 

esta tecnologia tem a capacidade de fornecer o que vem sendo prometido. 

Ainda devemos acompanhar o impacto desta tecnologia nas áreas de TI e 

negócio  como  o  desenvolvimento  de  tecnologias  satélite  (EPCIS)  que 

possibilitem  uma  maior  facilidade  de  integração  entre  RFID  e  sistemas 

legados ao longo da cadeia. Ainda existirão debates acirrados sobre a adoção 

de padrões internacionais que são necessários para que sua difusão ocorra.

Portanto RFID é uma tecnologia que oferece benefícios com capacidade de 

alavancar a competitividade de cadeias de suprimentos que a adotem, porém 

esta tecnologia traz uma cláusula escondida que é o de ter de atingir um alto 

grau  de  maturidade  em  TI  e  integração  em  toda  a  cadeia  para  que  seus 

benefícios sejam apropriados.  Como observamos,  esta tecnologia tem uma 

correlação muito forte com a maturidade dos processos e se a disciplina de 

gestão  de  mudança  não  for  aplicada  corretamente,  sua  aplicação  estará 

severamente comprometida.

6.4.1 Sugestão para pesquisa futura

Devido à abrangência da aplicação da tecnologia de RFID fica muito difícil 

fornecer  uma visão  aprofundada  de  todo  o  leque  de  aplicações.  Para  não 

perder o foco da monografia, algumas perguntas relativas a esta tecnologia 

ficaram em aberto como por exemplo segurança, privacidade, localização de 

34 Do inglês “whole package”, um pacote onde todas as funcionalidades necessárias para a 
implantação e operação estão presentes, engloba hardware, software e serviços de suporte, 
desenvolvimento, integração e treinamento
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ativos  e  meios  de  pagamento. Acompanhar  iniciativas  como  a  de 

organizações  como  a  CASPIAN  que  influenciam  o  desenvolvimento  da 

tecnologia  de  RFID,  pois  tendem a limitar  a  sua adoção dando atenção a 

aspectos negativos que a tecnologia pode causar em áreas como segurança e 

privacidade.

Outras aplicações que não foram aprofundadas são a aplicação de RFID em 

localização  de  ativos  em  tempo  real,  meios  de  pagamento  e  também 

monitoramento de ativos em sistemas anti-furto (EAS).

A motivação política da não adoção de padrões abertos e internacionais por 

países asiáticos também deve ser observada, uma vez que estes países tem 

um  forte  parque  industrial,  mas  são  reticentes  na  adoção  de  novas 

tecnologias. Este fato influenciará o tempo e o modo de como esta tecnologia 

se consolidará no longo prazo.
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7 APÊNDICE

7.1 Gen2

O padrão EPCGlobal UHF Generation 2 é o primeiro padrão global livre de 

royalties. O intuito de sua criação é possibilitar que as empresas o adotem 

livremente e assim consigam obter uma maior visibilidade de seus produtos 

ao longo da cadeia de suprimentos.  Com a visibilidade aumentada de sua 

cadeia de suprimentos, poderão se beneficiar da redução da falta de itens nas 

lojas, medicamentos mais seguros e produtos mais frescos, entre outros. O 

padrão  foi  desenvolvido  em  um  processo  colaborativo  com  mais  de  60 

empresas que se associaram ao EPCGlobal Inc.,  uma organização sem fins 

lucrativos cujo foco é a criação de padrões.

Alguns dos aspectos mais significantes são:

● Operação global: produtos aderentes ao novo padrão devem trabalhar 

em  qualquer  região  do  mundo,  o  padrão  UHF  Geração  2  usa 

frequências  de  operação  que  obedecem  a  grande  maioria  das 

regulamentações vigentes;

● Segurança aumentada:  para melhor proteger os dados armazenados 

nas  tags,  produtos  aderentes  à  geração  2  irão  prover  entre  outras 

características uma avançada tecnologia de encriptação, proteção por 

senha e autenticação;

● Projetada para a realidade: irá prover uma velocidade compatível com 

as  aplicações  logísticas  do  dia-a-dia,  assim  como  trabalhar  em 

ambientes densos em leitura como centros de distribuição e armazéns.

A  retificação  deste  padrão  é  um  marco  importante  para  a  adoção  da 

tecnologia  de  RFID.  Com a adoção em massa  e  a  padronização,  analistas 

acreditam na redução de até 80% nos custos de produção do chip, além de 

baratear sua implantação na cadeia de suprimentos.
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Esta implementação do protocolo foca na correção de algumas limitações o 

protocolo UHF Classe 1 inicial definindo variações que possibilitam que este 

opere  segundo  as  regulamentações  européias(CEPT  e  ETSI)  e 

americanas(FCC).

Também  especifica  variações  no  protocolo  para  ambientes  com  alta 

densidade de  leitura  (grande quantidade  de  leitores  dentro  do  alcance  de 

leitura uns dos outros).

Este protocolo suporta uma singularização muito maior do que o protocolo 

anterior,  com  taxas  de  leitura  na  ordem  de  1.600  tags por  segundo  nos 

Estados Unidos de 600 tags por segundo na Europa (devido às restrições na 

ocupação de faixas de frequência e de potência). A principal preocupação foi 

a segurança.

7.1.1 Memória

O protocolo Gen2 reconhece uma  memória opcional adicional e um TID (tag 

identifier) em adição ao CRC+EPC.

Em  adição  ao  “kill  code” cada  tag deve  ter  uma  senha  de  acesso.  O 

interrogador  ao selecionar  um anco  de  memória  poderá  apenas  trabalhar 

naquele banco até que envie um comando para mudar de banco.

Tabela 7 - Bancos de memória Gen2

Banco Conteúdo
00 Reservado (senha de acesso, kill code, protocol bits, etc.)
01 OID (CRC+EPC).
10 TID (número serial do fabricante – ISO 15693).
11 Memória do usuário.
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7.2 EPCGlobal network – diagrama

Figura 7: rede EPCGlobal
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7.3 Organização que aprende

Peter Senge em seu livro “A quinta disciplina” estudou as formas de resolução 

de  problemas  em  grupo  usando  pensamento  sistêmico,  de  modo  a 

transformar empresas em organizações que aprendem.

As cinco disciplinas de uma organização que aprende são:

1. Domínio pessoal: tornar as pessoas eficazes deve ser a motivação para 

aprender a expandir as capacidades pessoais para obter os resultados 

desejados  e  criar  um  ambiente  empresarial  que  estimule  a  todos 

alcançar as suas metas escolhidas;

2. Modelos mentais: é um meio de expressar processo de pensamento de 

uma pessoa de como algo funciona realmente, é uma representação da 

realidade externa. Esta técnica é usada para estimular não apenas a 

criatividade,  mas também se preparar para a mudança, consiste em 

refletir, esclarecer e melhorar a imagem que cada um tem do ambiente 

que o cerca a fim de verificar como moldar atos e decisões;

3. Visão  compartilhada:  é  importante  definir  uma  estratégia  a  ser 

seguida por todos. Por estratégia entendemos que é um plano de longo 

prazo para  alterar o ambiente ao redor ou adaptar os programas e as 

ações  atuais  de  modo  que  sejam  obtidos  resultados  melhores  no 

futuro. Portanto deve-se estimular o engajamento de todos do grupo 

em  relação  ao  futuro  e  elaborar  os  princípios  e  diretrizes  que 

permitirão que esse futuro seja alcançado;

4. Aprendizado  em  equipe:  aprender  é  o  processo  de  adquirir  novo 

conhecimento,  habilidade,  atitude  ou  valor  através  de  estudo  ou 

experimentação  que  provoca  mudanças  no  comportamento  de 

maneira persistente e detectável, aplicar isto à equipe com uma visão 

em comum apresenta grandes resultados ao longo prazo, pois faz com 

que o conhecimento adquirido por uma pessoa se espalhe pela equipe 

e pela organização como um todo e a soma das capacidades seja maior 

do que a soma dos talentos individuais;
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5. Pensamento  sistêmico:  é  a  disciplina  que  une  todas  as  outras,  que 

permite ver a organização de forma sistêmica e holística fazendo parte 

do ambiente em que está presente. É criar uma forma de analisar e 

uma  linguagem  para  descrever  e  compreender  as  forças  e  inter-

relações  que modelam o  comportamento  do sistema.  É  essa  quinta 

disciplina que permite mudar o sistema com maior eficácia.

A  medida  que  os  negócios  se  tornam  mais  interligados,  complexos  e 

dinâmicos,  o  trabalho  está  cada  vez  mais  ligado  ao  aprendizado,  não 

bastando  ter  uma  única  pessoa  responsável  por  aprender  por  toda  a 

organização. Fica cada vez mais difícil que a “cúpula” resolva e todos sigam as 

suas  diretrizes,  as  melhores  organizações  do  futuro  serão  aquelas  que 

conseguirem despertar em todos os seus níveis o empenho e a capacidade de 

aprender dos indivíduos.

Um  exemplo  da  aplicação  na  cadeia  de  suprimentos  é  o  modo  como 

abordamos  os  problemas  dentro  dela.  No  modo  convencional  geralmente 

tende-se a dividir o problema em partes menores e tentar solucionar cada 

parte de forma independente. Quando todas as partes forem solucionadas, o 

problema  estará  resolvido.  Esta  abordagem  para  cadeias  de  suprimento 

modernas tende a ser ineficaz e insuficiente, pois o efeito das ações tomadas 

localmente podem aparecer em outros elos da cadeia e a economia alcançada 

por esta ação local pode causar uma erosão de margem em toda a cadeia que 

só é percebida mais tarde quando analisada de forma holística. A forma de 

analisar a cadeia de suprimentos segundo Peter Senge seria de formar um 

grupo multidisciplinar (para que se tenha uma visão de ângulos diferentes 

para o mesmo problema) e que aborde a cadeia de suprimentos não como 

uma sequência linear de operações e sim um conjunto integrado destas que 

está inserido em um contexto em constantes mudanças, onde forças externas 

como  concorrência,  regulamentação  e  escassez  de  recursos  selecionam  os 

mais bem preparados.

As leis da quinta disciplina:

1. Os problemas de hoje foram originados nas soluções de ontem.
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2. Quanto mais você força, mais o sistema resiste.

3. O sistema melhora antes de piorar.

4. O modo mais fácil geralmente não resolve o problema.

5. A cura pode ser pior do que a doença.

6. Mais rápido significa mais devagar.

7. Causa  e  efeito  não  estão  fortemente  relacionadas  no  tempo  ou  no 

espaço.

8. Pequenas mudanças podem causar grandes resultados, mas as áreas 

cujo retorno é maior são geralmente as menos óbvias.

9. Você pode fazer o seu bolo e comê-lo também, mas não ao mesmo 

tempo.

10. Dividir um elefante em dois não produz dois elefantes menores.

11. Não existe culpa.
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7.4 Teoria das restrições

A Teoria das Restrições é uma nova visão sobre problemas complexos ligados 

a administração e a cadeia de suprimentos.

Na segunda metade dos anos 70 um físico israelense chamado Eliyahu M. 

Goldratt,  aplicou o “principio do caos” e as relações de “causa e efeito” de 

forma  totalmente  inovadora  para  a  resolução  dos  problemas  ligados  aos 

negócios.

Através  de  suas  observações  e  análises  ele  conseguiu  resolver  inúmeros 

problemas clássicos de forma simples e eficiente. Esta nova metodologia ou 

forma de encarar  os problemas da programação de fábrica  foi  o inicio  da 

Teoria das Restrições (Theory of Constraints).

Sua grande contribuição não foi apenas a criação de uma metodologia, mas 

principalmente  de  criar  um processo  lógico de  raciocínio  empregado para 

abordar o problema, este processo permitiu a criação de outras aplicações 

dentro da TOC e disponibilizou um algoritmo genérico para a resolução de 

problemas.

A Teoria das restrições é uma filosofia global de gerenciamento empresarial 

com o propósito de promover e continuar a otimização do desempenho de 

uma organização que tenha uma META bem definida, através do enfoque das 

ações gerenciais nos elementos que a restringem.

Esta filosofia parte do principio de que todas as organizações tem um objetivo 

bem definido que é  o de obter  lucro não só no presente  mas também no 

futuro. Se o objetivo é este, então devem ser tomadas as decisões que levem a 

empresa  nesta  direção,  redefinindo  o  conceito  de  produtividade.  Ser 

produtivo  é  fazer  com que  a  empresa  se  aproxime  cada  vez  mais  de  seu 

objetivo.

Sabemos que estamos ganhando dinheiro  através de  medições  financeiras 

como lucro líquido, retorno sobre investimento e também pelo fluxo de caixa, 

deste modo todas as ações estratégicas devem ser analisadas em função de 
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seu  impacto  nestas  medidas,  porém  nem  sempre  é  simples  associar  ou 

relacionar  o  impacto  de  um  determinada  ação  a  estes  indicadores.  Para 

solucionar este problema a TOC define três medidas que em conjunto servem 

para balizar as ações,e são elas:

● Ganho: índice pelo qual a empresa gera dinheiro sobre as vendas;

● Investimento:  todo o dinheiro que a empresa investe na compra de 

coisas que pretende vender (CAPEX);

● Despesa  operacional:  todo  o  dinheiro  que  a  empresa  gasta  para 

transformar investimento em ganho (OPEX).

Analisando os indicadores acima, podemos concluir que a ação ideal é aquela 

que consegue de forma simultânea aumentar o ganho, reduzir o investimento 

e reduzir a despesa operacional.

Um  exemplo  que  podemos  usar  para  comparar  esta  teoria  com  o  senso 

comum é a abordagem de cortar custos e reduzir investimentos, o corte de 

custo e a redução nos investimentos tradicionalmente é feito em todos os 

departamentos,  fazendo  com que  a  empresa  opere  com a  sua  capacidade 

mínima. Esta abordagem dá resultado no curto prazo, mas ao longo prazo 

cria  mais  problemas  do  que  resultados.  Os  cortes  nos  custos  e  nos 

investimentos são feitos até o patamar mínimo necessário para a empresa 

operar.  Por  outro  lado  aumentar  o  ganho  significa  promover  vendas, 

melhorar o desempenho, aumentar a participação no mercado. Assim sendo 

devemos de forma prioritária melhorar o ganho mesmo que num momento 

inicial  devemos  aumentar  o  investimento  e  a  despesa  operacional  e  em 

seguida, num processo de melhoramento contínuo, tentar reduzir estes dois.

Para  melhor entendermos como a TOC traz as melhorias  nas medidas  de 

desempenho  podemos  fazer  uma  analogia  com  uma  corrente.  Cada 

departamento ou setor de uma empresa é um elo de uma corrente onde todos 

estão interligados. Desta forma todos os setores são interdependentes, isto é, 

o trabalho de cada um deles influencia o outro. A função da corrente é a de 

fornecer uma resistência à tração, esta é a sua meta. Quanto maior for a sua 

resistência mais ela se aproxima de sua meta. Como toda corrente ela sempre 
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possui um elo mais fraco e se a submetermos à sua tração limite, será este elo 

que romperá.  Este elo é a restrição que define a sua resistência como um 

todo. Não adianta em nada reforçarmos qualquer outro elo da cadeia que esta 

otimização não terá nenhum resultado na resistência geral da corrente.

Tradicionalmente  as  ações  empresariais  são  governadas  pelo  enfoque  nos 

custos. Nesta analogia o que representa o custo seria o peso de cada elo da 

corrente, cada elo tem seu peso e para calcularmos o peso total da corrente 

basta somarmos o peso de todos os elos. É uma prática muito comum reduzir 

o custo em todos os setores de uma empresa, assim se reduzirmos o peso de 

cada elo, a corrente com um todo também terá seu peso reduzido; porém isto 

irá aumentar a resistência da corrente? Obviamente que não. A resistência da 

corrente é determinada pela inter-relação de todos elos e não de cada um 

individualmente, portanto reduzir o peso não trará nenhum benefício, pelo 

contrário, haverá uma perda de foco. O enfoque deve ser o de identificar o elo 

mais fraco e qualquer ação para melhorar a resistência da corrente deverá ser 

feita neste elo e não nos outros, este é o principio da Teoria das restrições, 

uma abordagem diametralmente oposta ao enfoque dos Custos.

Uma  das  principais  contribuições  desta  teoria  é  a  de  criar  um  algoritmo 

abordar os problemas e são:

1. Identificar: encontrar no sistema a restrição que o impede de ser mais 

eficiente  em  outras  palavras:  “qualquer  elemento  que  limite  uma 

organização no seu objetivo de fazer mais dinheiro”, Ela pode ser de 

várias formas, tanto física como politica, como o mercado, a legislação, 

sua capacidade e seus materiais;

2. Explorar: uma vez identificado o elo fraco da cadeia, é sobre este elo 

que  todas  as  atenções  devem  ser  tomadas.  O  elo  mais  fraco  irá 

determinar a resistência total da cadeia, irá definir o ganho máximo ou 

seja a empresa não poderá vender mais do que é possível fluir pela 

restrição.  Explorar  a  restrição  significa  extrair  o  máximo  de  sua 

capacidade de forma a maximizar o ganho;



136

3. Subordinar:  uma  vez  estabelecido  o  nível  máximo  de  operação  da 

restrição  a  próxima  etapa  significa  sincronizar  todos  os  outros 

recursos de forma que trabalhem no ritmo da restrição, nem mais nem 

nem  menos.  Esta  etapa  é  responsável  por  garantir  um  nível  de 

atividade  com  um  mínimo  de  estoque  possível,  reduzindo  assim  o 

investimento e a despesa operacional;

4. Elevar: no processo de exploração foi determinado o elo mais fraco da 

corrente, depois este foi otimizado e todas as atenções estão voltadas 

para ele. Se mesmo após a exploração continuarem a ocorrer restrições 

de capacidade, é possível que a empresa decida quebrar esta restrição 

através de investimento para aumentar a capacidade deste elo. Uma 

vez  que  se  quebra  uma  restrição,  fatalmente  aparecerá  outra:  o 

segundo elo mais fraco.

5. Retornar ao passo 1: uma vez quebrada uma restrição deve-se retornar 

ao ponto inicial,  num processo de melhoria contínua, sem que haja 

acomodação. Veja que uma restrição não é necessariamente física a 

inércia também pode ser a restrição de um sistema.

Quando o  trabalho  é  devidamente  programado para  atingir  o  máximo na 

restrição  primária  de  capacidade  e  quando  a  liberação  de  materiais  ou 

processos  é  controlada  e  devidamente  protegida  (pulmão)  de  forma  a 

garantir o fluxo contínuo na restrição sem causar acumulo desnecessário nos 

outros  departamentos  então  a  empresa  irá  atingir  o  ótimo  desempenho 

global. O ganho será maximizado, o investimento será minimizado e o nível 

de despesas operacionais será o mínimo necessário para a operação.
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