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Dentre muitas definições para a tecnologia RFID podemos dizer
que se trata de um sistema completo que utiliza as ondas de
rádio para transmissão de dados, o sistema composto de duas
partes principais, o leitor e a TAG, precisa de um suporte para
integrar os sistemas o que é feito através de um programa
chamado middleware, apesar de parecer nova, essa tecnologia
que pretende revolucionar as cadeias de suprimentos, não é
nova, tendo suas bases nos radares da segunda guerra mundial.
Seu Funcionamento é relativamente simples, o leitor usa a rádio
freqüência para ativar a antena e a TAG, a fim de trocar as
informações, existem muitas características diferentes para cada
uma das aplicações que variam de acordo com o objeto a ser
identificado. A maior parte dos estudos sobre o assunto são as
aplicações logísticas, porém existem projetos de implantação de
chips até em seres humanos, sendo esses estudados com cautela
pelos profissionais da área. Fazendo um comparativo entre a
tecnologia RFID e os códigos de barras, considerado hoje seu
concorrente direto, podemos identificar algumas diferenças
básicas como, o custo inicial de implantação do sistema RFID é
relativamente alto, se comparado com o sistema de códigos de
barras, porém seu custo de manutenção será mais baixo. A vida
útil de uma TAG RFID é alta enquanto o código de barras não
tem reutilização. Podemos dizer que a maior diferença entre os
dois sistemas é a forma de leitura, pois o RFID não exige
contato visual com o objeto a ser identificado.
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A utilização do RFID nas operações logísticas

1.

INTRODUÇÃO
Com as rápidas mudanças do cenário mundial e a globalização, as organizações se
tornaram mais competitivas, adequar-se a essa realidade é uma questão de sobrevivência.
A utilização de tecnologias de ponta permite a quem as domina alguma
vantagem competitiva, neste contexto e devido à busca permanente na redução de custos,
assim como os tempos da suplay chain, a utilização da tecnologia RFID tende a estender
suas aplicações, tornando-se importante um aprofundamento no tema para conhecer
melhor suas tendências e possibilidades.
O presente trabalho enfoca a utilização do RFID (Identificação por rádio
freqüência) nas operações logísticas e como essa utilização auxilia os processos dentro da
organização.
O primeiro capítulo, específica melhor no que consiste a tecnologia, logo após é
feito um breve histórico de seu surgimento, para detalhar o seu funcionamento são
apresentados as etiquetas inteligentes e os leitores que auxiliam o uso da tecnologia.
Como todas as tecnologias de informação existem vantagens e desvantagens,
onde a gestão organizacional por meio de ferramentas administrativas, controla as
diversidades, obtendo melhor resultado possível.
São apresentados casos de sucesso no uso da tecnologia, como a HP a rede WallMart e o Supermercado Pão de Açúcar, onde se pode compreender melhor os ganhos
efetivos, tanto nos níveis de estoque quanto no tempo total de sua cadeia.
São apresentados também, os resultados adquiridos com a pesquisa de campo,
feita na empresa TRW Automotive da cidade de Limeira.
A TRW é uma das únicas empresas do interior paulista que já utiliza a tecnologia
em sua logística. Sendo possível visualizar as facilidades que essa tecnologia representa
para a organização.

2.

OBJETIVO
O projeto teve como objetivo estudar com mais profundidade as possibilidades de
aplicação da tecnologia das etiquetas inteligentes, também chamadas de RFID (Rádio
Frequency Identification).
Registrar suas aplicabilidades atuais e tendências, registrar os ganhos de
competitividade possíveis com a aplicação desta tecnologia.
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Formular um material de consulta, que possa ser utilizado de forma didática, a
todos os interessados em entenderem melhor as possíveis aplicações e as vantagens
competitivas que esta tecnologia pode proporcionar.

3.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada se deu através de pesquisas bibliográficas, coleta de informações
em internet e artigos de revistas da área.
A partir destes identificar as aplicações mais imediatas da tecnologia, as
aplicações futuras e possíveis ganhos com sua implantação.
Foi elaborada pesquisa de campo na empresa TRW Automotive, a fim de
identificar os resultados da implantação realizada.

4.

METODOLOGIA

4.1. O que é RFID
RFID identificação por rádio freqüência é uma tecnologia de controle de estocagem e
armazenagem que utiliza a freqüência de rádio para transmissão e recebimentos de dados
que permite o rastreamento e controle de estoque de materiais de diversas categorias.
Diferente do código de barras o RFID utiliza etiquetas conhecidas como TAG ou
etiquetas inteligentes devido a sua forma de utilização, a etiqueta contém um chip de
silício, e uma antena permite enviar respostas aos sinais de rádio freqüência enviados pela
base, além da etiqueta o sistema utiliza uma leitora de sinal de rádio e um servidor que
transmite e recebe as informações para o sistema através de um middleware, que é um
programa intermediário de informações, as leitoras podem ser utilizadas também com
etiquetas de códigos de barras comuns, permitindo maior flexibilidade à utilização de
todo o sistema.
A RFID não é simplesmente uma substituta do código de barras, é uma tecnologia de
transformação que pode ajudar a reduzir desperdício limitar roubos, gerir inventários,
simplificar a logística e até aumentar a produtividade. Uma das maiores vantagens dos
sistemas baseados em RFID é o fato de permitir a codificação em ambientes hostis e em
produtos onde o uso de código de barras não é eficiente. (Bernardo 2004 on-line)
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4.2. Surgimento da tecnologia RFID
Essa tecnologia foi desenvolvida pelo MIT (Massachussetts Institute Of Tecnology) nos
Estados Unidos, mas as idéias iniciais surgiram durante a segunda guerra mundial, sendo
utilizada pelos alemães para identificar aeronaves aliadas através de sinais invertidos de
rádio sendo considerado este o primeiro sistema passivo de RFID. O primeiro projeto
surgiu com o Sir. Robert Alexander Watson - Watt em 1937 para identificação de
aeronaves amigos ou inimigos.
A primeira etiqueta ativa de RFID recebeu a patente em janeiro de 1973 mesmo
ano em que Charles Walton inventou o cartão magnético para abertura de portas em
hotéis sem necessitarem de chaves, a fechadura registrava os códigos contidos nos cartões
e o receptor liberava a trava.
O início da utilização comercial do sistema foi utilizar as ondas de rádio para
identificar furtos em lojas utilizando as TAGs.
O sistema foi viabilizado de fato na década de noventa quando os engenheiros da
IBM desenvolveram um sistema de RFID que utilizava o UHF (Ultra High Frequency), por
ter maior alcance de leitura, a tecnologia ainda vista como onerosa não recebeu apoio
internacional; em 1999 grandes empresas assumiram a pesquisa no Instituto de
Tecnologia de Massachusetts, formando o auto ID Center, seus participantes iniciais eram
a Gillete, EAN internacional, Uniform Code Concil e a Procter & Gamble.
O objetivo principal desse projeto foi minimizar os custos da tecnologia
desenvolvendo uma etiqueta com apenas um microchip e um número de serial.

4.3. Funcionamento
O funcionamento do sistema tem principalmente três partes, um transponder, um leitor e
um programa para intercâmbio de dados. O transponder é conhecido também como TAG
ou etiqueta inteligente, que fica no objeto de rastreamento, o leitor, e os dados são
transmitidos da TAG para o leitor e sua aplicação se dá através de programa de
middleware que integram o sistema de gestão com a captura de dados, feita através das
antenas.
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Fonte: http://www.hightechaid.com/tech/rfid/rfid_technology.htm

Figura 1 – Sistema Básico de RFID.
A RFID também pode ser definida como uma tecnologia de identificação que
utiliza a rádio freqüência para o intercambio de dados, permitindo realizar
remotamente o armazenamento e recuperação de informações usando um
dispositivo chamado de etiqueta de rádio identificação, um pequeno objeto que
poderá ser afixado a ou incorporado em um produto, bem ou até num ser vivo.
(STANTON, 2004)

As etiquetas inteligentes, TAGs
A etiqueta inteligente é o dispositivo que concentra os dados do sistema da RFID, contém
uma antena e um microchip eletrônico, essa etiqueta pode ou não conter uma bateria
(fonte própria de energia).
Quando existe essa fonte de energia podemos chamá-las de RF TAGs ativas, elas
podem ser modificadas com novas informações de escrita e leitura. Sua vida útil é
limitada em aproximadamente 10 anos e seu custo é um pouco maior que a RF TAG
passiva.
As RF TAGs passivas diferentemente das ativas não necessitam de bateria, ela
opera com as ondas eletromagnéticas retirada dos leitores, sua vida útil é ilimitada e seu
custo é menor, porem necessita de um leitor com mais potência.
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Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/index.htm

Figura 2 – Modelos de etiquetas: Ativo e passivo.

Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/index.htm

Figura 3 – Modelo de micro-chip RFID.

Fonte: http://www.technovelgy.com/.../rfid-ear-tag.jpg

Figura 4 – Modelo de etiquetas utilizadas em animais.

Voltado para o uso em orelhas de animais, notadamente gados bovinos, suínos e
ovinos, o Button Tag é fixado no animal com um macho que o trava na orelha do mesmo.
Pode ser lido a distâncias de ao menos 80 cm com leitores especiais.
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Fonte: http://www.acura.com.br/prod_etiqueta.php

Figura 5 – Etiquetas de bagagens.

Essas etiquetas são transponders chamados de Smart Labels, possuem uma gama
de modelos e formatos podendo ser modificadas conforme a necessidade, como no
exemplo acima que mostra o modelo das etiquetas utilizadas nas companhias aéreas.

Fonte: http://www.coxacreme.com.br/.../2007/08/rfid.jpg

Figura 6 – Modelo de etiqueta com micro-chip.

Os leitores
O leitor completo é um conjunto com a antena, o transcrever e o decodificador, o sinal de
rádio enviado pela antena ativa a TAG, e seu código é decodificado passando os dados
para o computador. Sendo que a antena pode estar separada do leitor no caso de um leitor
mais simples ou com fio.
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Fonte: http://www.mobiledataforce.com/ceoblog/uploaded_imag

Figura 7 – Modelo de Leitor coletor de dados.

Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/index.htm

Figura 8 – Modelo de esteira com leitor RFID.

5.

VANTAGENS E DESVANTAGENS
Assim como toda tecnologia a utilização da rádio freqüência tem seus pontos fortes e suas
vulnerabilidades, cabendo ao gestor da organização neutralizar as desvantagens e
maximiza as vantagens da utilização.
As principais vantagens são:
•

reutilização das etiquetas;

•

precisão das informações;

•

rastreamento e leitura remota;

•

controle de estoque e inventários imediatos;

•

agilidade nos processos;

•

redução de custo;
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redução de tempo na cadeia logística.

As principais desvantagens são:
•

custo de implantação;

•

o alcance das transmissões das antenas pode ser diminuído no caso das
etiquetas estarem fixadas em materiais metálicos e condutivos;

•

interferência por pessoas não autorizadas (hackers);

•

aumento de custo total dos produtos;

•

a TAG não responde a dois leitores ao mesmo tempo, se esses estiverem
próximos pode ocorrer uma colisão de leitores.

A TAG de rádio freqüência não veio substituir o código de barras, mas
complementá-lo dependendo da utilização necessária, abaixo temos um breve resumo das
diferenças entre elas. Não podemos afirmar que uma é melhor que a outra e sim que cada
uma tem sua característica própria e sua utilização está ligada a necessidade de cada
organização e seus produtos, podendo inclusive uma mesma organização utilizar os dois
tipos de etiquetas dependendo do produto específico.
Tabela 1 – Comparativo entre o Código de Barras e a RFID.
RFID
Alta
Variados
Não
Alta
Sim
Sim
Alta
Sim
Alta
Alto
Baixo
Sim

Características
Resistência Mecânica
Formatos
Exige Contato Visual
Vida Útil
Possibilidade de Escrita
Leitura Simultânea
Dados Armazenados
Funções Adicionais
Segurança
Custo Inicial
Custo de Manutenção
Reutilização

Código de Barras
Baixa
Etiquetas
Sim
Baixa
Não
Não
Baixa
Não
Baixa
Baixo
Alto
Não

Fonte: Acura Technologies LTd. http://www.acura.com.br/sup_rfid.php

6.

APLICAÇÃO LOGÍSTICA
O gerenciamento da cadeia logística de uma empresa requer prioridades de controle para
alcançar a liderança em um mundo globalizado, é necessário enfoque no planejamento
logístico.
A Figura 9 demonstra um exemplo de como o RFID pode ser utilizado em uma
operação logística dentro do estoque.
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Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/07_1/rfid/RFID_arquivos/utilidades_arquivos/image004.jpg

Figura 9 – Diagrama de funcionamento de um estoque utilizando RFID.
O gerenciamento da cadeia de suprimentos preocupa-se em satisfazer as necessidades
do cliente final, com o menor custo associado, mediante a integração do processo
comprador/fornecedor, auxiliado pelo estabelecimento de processos uniformes que
vinculem a identificação das necessidades de reabastecimento físico com a resposta Justin-time. (CRISTOPHER, 2009)

Muitas empresas vêm utilizando a tecnologia de identificação por rádio
freqüência para otimizar sua logística e reduzir seus custos com estoques.
A fonte da vantagem competitiva está, em primeiro lugar, na capacidade da organização
de se diferenciar, aos olhos do cliente, de seus concorrentes, e, em segundo lugar, em
operar a um custo menor e por tanto com maior lucro. (CHRISTOPHER, 2009).

Estudos mostram que o ganho em tempo logístico pode ser um diferencial, como
no caso da Hewlett Packard que introduziu o sistema em toda a sua cadeia logística
desenvolvendo no Brasil um centro de excelência na tecnologia RFID.
Podemos descrever a partir da base teórica já estudada que a tecnologia RFID
teve um crescimento substancial nos últimos anos, é importante ressaltar que diversas
empresas estão obtendo ganhos efetivos, principalmente no tempo total em suas
operações logísticas, como neste exemplo, em que a HP e Cannon obtiveram uma redução
da ordem de 12 a 17%.
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Apesar da visão da maioria dos executivos que dizem ser uma tecnologia cara, a
HP em contra partida encontrou boas soluções, como a lei federal que incentiva o
desenvolvimento de TAGs eletrônicas no Brasil, no início do projeto a empresa tinha um
custo de US$1 o que hoje está bem distante da realidade de US$0,10 por TAG.
Outro exemplo de sucesso na implementação da tecnologia é o caso da rede de
supermercados Wall Mart, com o uso das etiquetas inteligentes a rede poderá aumentar
suas vendas em até 287 milhões de dólares em vendas que deixaram de perder devido a
organização do estoque. Antes da implantação das etiquetas foi realizado um estudo que
demonstrou números significativos, 2% das vendas perdidas ocorrem por esgotamento no
estoque, em contra partida 41% são ocasionadas por problemas de acuracidade de
estoque. O impacto da implantação da tecnologia evita 10% desta perca.
O Supermercado Pão de Açúcar é um bom exemplo de aplicação de tecnologias
da informação, foi inaugurada em 2007 uma loja diferenciada da rede no Shopping
Iguatemi em São Paulo, a loja conta com carrinhos equipados com o PSA (Personal Shopper
Assistent) que consiste em um equipamento com tela LCD que possibilita o usuário
acessar informações como preço e localização dos produtos dentro da loja ele ainda
auxilia o consumidor somando o valor de sua compra. As etiquetas inteligentes de RFID
são utilizadas na adega de vinho, cada garrafa dos 365 tipos de vinhos presentes na loja
contém um chip, no interior da loja existem pontos de multimídia onde os clientes podem
acessar todas as informações sobre o vinho que está levando, desde a safra, procedência e
preço. As novidades tecnológicas não param por aí, a loja ainda possui leitores RFID nos
caixas, onde as etiquetas inteligentes e os códigos de barra podem ser lidos mesmo em
movimentos, assim que passam pela esteira do caixa, diminuindo o tempo de
atendimento em até 30%.

7.

RFID NA TRW AUTOMOTIVE
A TRW Automotive é uma empresa líder no setor de segurança automotiva,
mundialmente reconhecida, sua matriz brasileira localizada na cidade de Limeira interior
de São Paulo, que é líder no setor de segurança e autopeças, atuando junto às grandes
montadoras, com faturamento de R$ 1,2 Bilhões/ano possui 4700 colaboradores, sendo
cerca de 2000 deles na cidade de Limeira, no mundo a marca TRW possui 200 fábricas e 63
mil funcionários.
A empresa investe na melhoria contínua da tecnologia de seus produtos, a TRW
é líder no mercado de freios, e a segunda maior no segmento de suspensão.
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Fomos a TRW Automotive Limeira para estudar os impactos que a utilização da
tecnologia RFID tem causado em sua logística. Para nos auxiliar na pesquisa contamos
com a ajuda de três membros da organização, o Sr. Claudinei Tetzner é líder de logística e
está na empresa há 19 anos, o Sr. Gabriel Andrade monitor logístico está na empresa há 04
anos e o Sr. Prof. José Lazarini supervisor de fábrica que há 20 anos trabalha na empresa.
Segundo Gabriel, o procedimento de utilização e manuseamento dos
equipamentos obedece ao padrão da empresa, é gerado um relatório com a requisição de
solicitação de materiais para as linhas de produção, esse relatório é enviado por meio de
check-list ao coletor de dados, os porta páletes são endereçados e as caixas de peças são
padronizadas e identificadas, o colaborador que separa os materiais requisitados, utiliza o
coletor de dados via RFID lendo os códigos de barras dos itens, separando todo o
material, após a separação ele fecha o pedido e envia para o sistema de controle de
estocagem a baixa dos itens via rádio freqüência, o mesmo procedimento é adotado na
entrada de materiais no estoque, cada conferente trabalha com um leitos e a medida que
os lotes vão sendo conferidos o sistema é alimentado automaticamente.
A maior vantagem desde que a tecnologia foi implantada é a agilidade que
trouxe ao processo de entrada de materiais, separação e expedição das peças, também
houve uma grande diminuição dos erros de estoque e organização dos materiais.
O desafio encontrado foi o treinamento e qualificação dos operadores para uma
tecnologia relativamente nova, foram encontrados problemas de instalação das antenas de
transmissão de informações que inicialmente eram poucas para a área da fabrica, o que
pode ser rapidamente resolvido com a instalação de novas antenas.
O Sr. Prof. José Lazarini nos informou sobre alguns dados históricos da
implantação de tecnologias na empresa, na década de 90 quando ele ainda trabalhava no
setor de expedição o próprio sugeriu a padronização das embalagens, quando o controle
ainda era feito manualmente. Alguns anos depois em 1996 foi iniciado o endereçamento
das peças, sendo possível saber sua localização e quantidade através do código alfa
numérico presente no cadastro do sistema, a partir desse momento cada peça tinha seu
próprio endereço. Em 1998 a empresa passou pela informatização do estoque adotando o
código de barras em seus produtos, a maior mudança porém aconteceu 10 anos depois
com a implementação do sistema RFID que ocorreu em 30 de Outubro de 2008. O tempo
de implantação do sistema foi de 06 meses entre codificação, treinamento e início efetivo
das operações.
Todos estão satisfeitos com o resultado da nova tecnologia, que facilita os
resultados e trabalhos das operações logísticas.
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Sede no Brasil – Mecanismos direção, suspensão, sistemas de freio e cintos de segurança.
Via Anhanguera, km 147 - Bairro dos Pires. Limeira, SP. Fonte: http://www.trw.com.br

Figura 10 – Planta da TRW Automotive de Limeira.

8.

RESULTADOS
A gestão e o controle eficiente da cadeia de suprimentos e da logística é a meta de toda
organização, utilizar as tecnologias existentes como ferramenta administrativa é essencial
para a sobrevivência em um mundo globalizado onde as mudanças são contínuas e a
concorrência é acirrada.
O código de barras é uma boa solução para o controle de estoque, mas existem
muitas limitações a sua utilização, acerca disso a identificação por rádio freqüência vem
preencher as lacunas que dificultam os trabalhos a serem desempenhados.
O estudo dos cases e das pesquisas realizadas demonstram excelentes números
quanto ao seu funcionamento, comprovando que o investimento, considerado alto por
muitas empresas, revela-se um custo benefício relevante a médio e longo prazo, com
reduções significativas nas percas e aumento substancial da acuracidade do estoque.

9.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As operações logísticas que utilizam o sistema de RFID, em toda a sua cadeia, tem obtido
resultados satisfatórios, pois a redução nos tempos de embarque , nos tempos de
verificação dos inventários e identificação dos produtos no estoque é altamente reduzidos.

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 13, Ano 2009 • p. 245-258

ANUIC_N13_miolo_marcas.pdf 257

13/4/2010 12:25:31

258

A utilização do RFID nas operações logísticas

Conseguimos com a pesquisa observar que, existem muitas vertentes da
tecnologia, e que cada aplicação dentro da organização requer um estudo detalhado do
custo X benefício a ser empregado.
Dentro da base teórica do tema, pode ser encontrado muitas informações
relevantes ao seu estudo, inclusive o contato com estudiosos da tecnologia, os quais
estamos em contato para mais informações e detalhamento de suas pesquisas e cases.
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