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RESUMO 

 
Visibilidade em tempo real e confiabilidade na informação contribuem para melhor 

tomada de decisão, trazendo diferencial e maior competitividade ao negócio. A 

experiência do cliente é fator chave que reflete diretamente em sua satisfação, 

promovendo ou não o produto. Ter informações atualizadas é primordial para melhor 

controle das operações. É necessário coletar o dado de maneira mais efetiva para 

alimentar as bases dos softwares de análises. RFID (Radio Frequency IDentification) 

é uma ferramenta tecnológica de coleta de dados que funciona por ondas de rádio, 

mais ágil e precisa, mais automática do que a tecnologia de código de barras, 

entretanto, apesar de ser antiga, não é amplamente utilizada, ainda mais 

considerando o mercado nacional. Sendo assim, chegou-se na seguinte pergunta de 

pesquisa: quais são as oportunidades e os desafios a partir da implementação da 

tecnologia RFID? Dessa forma, essa pesquisa tem o objetivo principal de entender 

tais oportunidades e desafios, com os seguintes objetivos específicos: verificar a 

evolução da literatura sobre a tecnologia; mapear experiências aplicadas; identificar e 

entender os possíveis ganhos e barreias pós-implementação, no Brasil. Para isso, foi 

delineada uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, com 

objetivos exploratórios, com procedimentos bibliográficos e levantamento de campo. 

Dividida em três macro etapas: pesquisa bibliográfica, revisão sistemática da literatura 

e análise de conteúdo das entrevistas com os especialistas, com apoio do software 

ATLAS.ti. Chegando-se à conclusão de que RFID aumenta a eficiência operacional, 

gerando benefícios importantes e que o provedor de solução tem papel crucial no 

processo de implementação da tecnologia. Gerou-se um modelo conceitual 

recomendando os passos para uma implementação de sucesso. Por fim, tendo-se 

como sugestões para novos estudos: a revisão sistemática da literatura utilizando 

outras bases científicas; a verificação da perpetuidade da tecnologia em empresas 

nas quais já possuem RFID de forma mais madura; a aplicação do modelo conceitual 

proposto nessa pesquisa. 

 

Palavras-chave: RFID, Tecnologia, Implementação, Eficiência Operacional, Análise 
de Conteúdo, ATLAS.ti. 
 
 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Real time visibility and reliable information contribute to a better decision making, 

bringing differential and greater competitiveness to the business. Customer experience 

is a key factor that directly reflects on customer satisfaction, whether or not promoting 

the product. Having up-to-date information is essential for better control of operations. 

It is necessary to collect data more effectively to feed the analysis software database. 

RFID (Radio Frequency IDentification) is a technological data collection tool that works 

by radio waves, more agile and precise, more automatic than barcode technology, 

however, despite being old, it is not widely used, even more considering the national 

market. Therefore, it comes across the following research question: what are the 

opportunities and challenges from the implementation of RFID technology? Thus, this 

research has the main objective of understanding such opportunities and challenges, 

with the specific objectives: check the evolution of the literature on technology; map 

applied experiences; identify and understand possible gains and barriers to 

implementation in Brazil. For this, an applied research was designed, with a qualitative 

approach, with exploratory objectives, with bibliographic procedures and field survey. 

Divided into three macro steps: bibliographic research, systematic literature review, 

and content analysis of interviews with experts, supported by ATLAS.ti software. 

Coming to the conclusion that RFID increases operational efficiency, generating 

benefits and that the solution provider plays a crucial role in the technology 

implementation process. A conceptual model was generated recommending the steps 

for a successful implementation. Finally, with suggestions for further studies: a 

systematic literature review using other scientific bases; verification of the perpetuity 

of the technology in companies in which they already have RFID in a more mature 

way; the application of the conceptual model proposed in this research. 

 

Keywords: RFID, Technology, Implementation, Operational Efficiency, Content 

Analysis, ATLAS.ti. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O mundo está cada vez mais conectado, a velocidade da Internet aumenta 

constantemente e a busca pela informação torna-se imprescindível para a tomada de 

decisões; os empresários, diretores e gestores almejam a visibilidade das suas 

operações em tempo real, em todos os setores, resultando em um diferencial ao 

negócio. Nesse ambiente de mudança constante, torna-se difícil para as empresas 

manterem uma vantagem competitiva por um longo período (Bonn, 2018). 

A experiência do cliente acaba sendo um fator decisivo, ainda mais em um 

mundo no qual a propaganda “boca-a-boca” traduz-se em aplicativos de bate-papo e 

em rede sociais, estando disponível na palma da mão do cliente e, que em poucos 

segundos, pode disparar todo o tipo de comentário e avaliação de um produto ou 

serviço, positivo ou negativo. As organizações enfrentam pressões competitivas e o 

aperfeiçoamento de sua eficiência operacional acaba sendo ponto chave para 

responder aos desafios do mercado, já que essa busca pela melhoria da eficiência 

operacional resulta em maior valor agregado aos produtos e serviços, com mais 

qualidade, no tempo certo e preço competitivo (Santa, Hyland & Ferrer, 2014). 

Por exemplo, as lojas, tanto virtuais (e-commerce), quanto físicas, são onde os 

consumidores podem, de fato, terem a percepção daquela marca, daquele produto, 

comprovando ou não o que veem em propagandas e em comentários. É um dos 

pontos de contato mais importante com o cliente e ela precisa estar de acordo com as 

políticas de marketing e comercial da empresa. Entre vários pontos, a loja busca por 

ter produtos que reflitam a campanha atual, mostrando os seus tipos e modelos, cores, 

tamanhos. 

E isso implica em ter o estoque controlado e preciso, pois, sem estoque não há 

venda, por outro lado, se há estoque excessivo, o custo sobe, podendo ocasionar em 

peças sem giro que, em um futuro próximo, terão que entrar em liquidação, diminuindo 

a margem do produto, interferindo diretamente na eficiência operacional e, por 

conseguinte, refletindo nas vendas e no lucro (Chuang, Oliva & Heim, 2019). 

Algumas lojas expõem somente os modelos, sendo que mantém as variedades 

desses produtos armazenados no estoque; outras lojas expõem todos os produtos, 
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sem a necessidade de estoque separado dentro da loja ou em proporção muito 

grande. Independentemente do modelo, o estoque necessita estar atualizado, esteja 

exposto ou não. Estoques desatualizados, desabastecidos, podem resultar em perdas 

nas vendas, pois pode ficar difícil para o cliente comprar o que não vê ou não poder 

levar o que não estiver exposto. Esse tipo de problema, relacionado aos estoques e à 

logística, ao longo de toda a cadeia de suprimentos, também se estende aos demais 

setores, para a indústria, inclusive. 

A tecnologia pode ajudar a economizar mão-de-obra, reduzir custos 

operacionais (Want, 2008), dar mais eficiência aos processos e contribuir para o 

aumento das vendas, através do melhor entendimento do negócio, garantindo melhor 

qualidade da informação, como por exemplo, atualização do estoque em tempo real. 

Complementando, o aumento da produtividade, o aumento da eficiência operacional 

e a redução de custos estão ligados à uma tecnologia de coleta de dados que seja 

mais efetiva (Yazici, 2014). 

Manter o estoque atualizado pode ser uma tarefa árdua e contínua para a cadeia 

de suprimentos da empresa, responsável pela compra, armazenagem, distribuição e 

reposição dos produtos. Ainda mais quando a empresa dispõe de várias lojas e 

centros de distribuição – CD, pois existem fatores que podem mudar de loja para loja, 

influenciados pela regionalidade e pelos costumes sociais, assim como também pelo 

clima, pois nem sempre uma mesma empresa, com lojas espalhadas pelo país, 

mantém os mesmos produtos em suas lojas nas diferentes regiões. 

Para controlar os estoques e garantir que os produtos estejam atualizados ao 

longo de toda a cadeia, as empresas contam com softwares de análises de dados, 

com softwares específicos nos centros de distribuição e nas lojas. Entretanto, esses 

softwares dependem da coleta de dados. O dado coletado será tratado e irá compor 

um conjunto de dados que será transformado em informação – em gráficos, históricos, 

modelos matemáticos e curvas de tendências – que será utilizada pelos gestores nas 

tomadas de decisões referente ao negócio. 

Algumas empresas já têm usado até machine learning e inteligência artificial para 

lidar com esses dados, a fim de aprimorar o entendimento e o conhecimento do próprio 

negócio (Kiron & Schrage, 2019). Logo, a coleta desses dados necessita ser ágil e 

acurada. Dados errados podem ser transformados em informação errada ou 

deficiente, impactando diretamente na questão da atualização dos estoques, podendo 
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também, por consequência, interferir nos resultados da organização. Por exemplo, um 

inventário de uma loja que foi efetuado de forma imprecisa, devido ao tipo de coleta 

de dados utilizada, reportando que deveria ser reposto o produto A e não o produto B; 

porém, na realidade, o B também precisaria de reposição e, talvez, o A não. Ou, o 

controle impreciso do estoque de insumos produtivos de uma fábrica, impactando 

diretamente e negativamente na manufatura, interferindo no prazo de entrega, em 

risco comercial relacionado às expectativas do cliente. 

As empresas esforçam-se para aumentar a eficiência de seus negócios, 

reorganizando e otimizando as operações internas e externas, como compra, 

armazenamento, gerenciamento e distribuição de materiais na produção e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos (Liukkonen, 2015). A coleta de dados 

durante todas as etapas é indispensável.  

Existem várias maneiras de se coletar dados, desde uma simples anotação em 

uma prancheta com uma caneta, com o uso de coletores ópticos de códigos de barras, 

até leituras por ondas de rádio. Quanto mais automatizada for a coleta, mais ágil e 

precisa será a informação. 

A tecnologia RFID, acrônimo para “Radio Frequency IDentification”, que teve 

origem na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), possibilita a coleta de dados por 

ondas de rádio. É possível ler o dado gravado na memória do circuito integrado (chip) 

a partir de sua antena, um conectado ao outro e inseridos em uma etiqueta – chamada 

de tag passiva, pois não tem circuito eletrônico que gere radiofrequência por si só – a 

qual está aplicada ao item e, então, fazer a sua identificação através de um 

equipamento que emite e recebe o sinal de rádio, enviando o dado coletado para o 

sistema (Hessel, Villar, Rampim & Baladei, 2011). 

Essa tecnologia vem sendo amplamente utilizada em vários setores industriais, 

estimando-se um tamanho de mercado de mais de 11,6 bilhões de Dólares em 2019 

e podendo chegar em 13 bilhões em 2022 (Das, 2018), incluindo, além da indústria, o 

varejo vestuário, que é um dos maiores usuários dessa tecnologia. No Brasil, como a 

tecnologia ainda não está amplamente difundida e, devido ao fato de ainda existirem 

poucos players no mercado – fábricas de tags e equipamentos RFID, integradores e 

provedores de solução –, seria possível estimar o tamanho do mercado através da 

implementação da tecnologia considerando-se as organizações que possam adotar a 

tecnologia; porém, ainda não existem dados e números disponíveis. Além disso, a 
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partir de revisão da literatura, nota-se escassez de publicações de trabalhos em 

âmbito nacional. 

A visibilidade e rastreabilidade em tempo real permitem uma melhor cooperação 

entre as diferentes partes envolvidas nos processos, melhorando a eficiência geral do 

negócio (Zhong, Li, Pang, Pan, Qu & Huang, 2013). 

Assim, a automação da coleta de dados tem papel importante e direto no negócio 

e nos resultados, considerando os processos operacionais de todas as cadeias, 

possibilitando maiores agilidade e precisão na coleta de dados. 

Partindo-se dessa introdução e levando-se em conta o fato de que ainda existem 

poucas empresas capazes de implementar essa tecnologia no mercado nacional até 

então, considerando-se que é utilizada por algumas organizações como Zara, Renner, 

C&A, Pernambucanas, Havan, Centauro, Oxford Porcelanas, HP, entre outras, 

segundo o website especializado RFID Journal (https://www.rfidjournal.com), ainda 

levando-se em conta que o ecossistema, que facilitaria a propagação da tecnologia, 

está em formação, este trabalho procura entender se existem e quais são as 

oportunidades e os desafios a partir da implementação da tecnologia RFID no Brasil. 

 

1.2 Problema de investigação 

 

A pesquisa científica parte de um problema a ser resolvido, uma inquietação, 

algum fenômeno que se deseja compreender melhor (Forza, 2002). 

Dessa forma, a partir do que foi exposto no tópico anterior, na Contextualização, 

o problema existente dentro do tema escolhido é a necessidade que as empresas 

apresentam em coletar dados de maneiras mais eficazes e eficientes para 

alimentarem as bases dos softwares de análises de dados (analytics). A fim de 

poderem direcionar o negócio com mais certeza na tomada de decisão, através da 

busca de melhoria operacional, refletindo no aumento da sua competitividade. 

Considerando que RFID é uma ferramenta tecnológica para coleta de dados que 

possibilita tal condição, chega-se na seguinte indagação: quais são as 

oportunidades e os desafios a partir da implementação da tecnologia RFID? 
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1.3 Objetivos 

 

Dado o problema, este trabalho tem como objetivo principal: identificar se 

existem oportunidades e desafios a partir da implementação da tecnologia RFID. 

E, como objetivos específicos: 

1) Verificar a evolução da literatura acadêmica sobre a tecnologia RFID. 
2) Mapear experiências aplicadas, relacionadas à implementação da 

tecnologia no Brasil. 
3) Identificar possíveis ganhos pós implementação. 
4) Entender as possíveis barreiras com a implementação. 

 

1.4 Delimitação do Escopo 

 

Esse trabalho tem foco na implementação da tecnologia RFID, em empresas 

nacionais que a adotaram e a implementaram ou a estão implementando para buscar 

ganhos operacionais, através da automação da coleta de dados, podendo ser em 

qualquer setor ou segmento, considerando os processos de conferências, englobando 

movimentação interna e/ou externa de mercadoria, separação, distribuição e 

reposição de produtos, inventários, recebimento e expedição, dentro das cadeias de 

suprimentos e produtiva. 

Delimitando o estudo da tecnologia como coleta de dados, sem foco específico 

nos softwares e sistemas de controle e gerenciamento organizacional, como por 

exemplo Wharehouse Management System – WMS, Enterprise Resource Planning – 

ERP, entre outros. 

 

1.5 Justificativa 

 

As empresas estão sempre em busca de melhorias em seus processos, visando 

redução de custo e aumento de performance. Buscam por softwares cada vez mais 

poderosos, compram espaço em servidores virtuais ou locais, capacitam seu pessoal 

e, também, buscam melhorar a sua coleta de dados. Isso acontecendo em conjunto 

com a questão da transformação digital, como inovação na digitalização dos 

processos (Burt, 2021). Tendo-se como seu principal impulsionador ou incentivador o 

consumidor. 
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Complementando, as empresas enfrentam forte concorrência em um mercado 

cada vez mais globalizado (Kwok, Ting, Tsang & Cheung, 2010). A visibilidade, em 

tempo real, de tudo o que acontece em qualquer negócio empresarial, independente 

do seu tamanho ou segmento, faz parte da lista de desejos de seus líderes, que 

almejam ter seus estoques e processos eficientes, atualizados e controlados, ainda 

mais quando se consideram todos os pontos de contato e interação que as empresas 

dispõem para os clientes, em um mundo onde a informação trafega muito rapidamente 

e tem muito valor. A busca desses líderes por informações constantes e com maior 

qualidade faz-se cada vez mais necessária para manter a empresa à frente das 

demandas e da dinâmica do mercado. 

Na era do Big Data, as organizações são capazes de capturar, processar, 

gerenciar e analisar grandes volumes de dados e transformá-los em informações 

valiosas, resultando em percepções gerenciais que podem ajudar a projetar serviços 

e produtos de maior qualidade, trazer mais eficiência às operações e às tomadas de 

decisões (Cheng & Kuo, 2016). Assim, a tecnologia RFID pode ajudar na coleta 

desses dados, agregando precisão e agilidade a todo esse processo, já que o cerne 

acaba sendo o próprio dado. 

Com essa pesquisa será possível entender a importância da automação da 

coleta de dados, traduzida na tecnologia RFID, através da sua implementação, 

procurando mostrar os ganhos e os desafios enfrentados pelas empresas que já 

passaram por tal etapa. Pois, mesmo a coleta de dados sendo corrente dentro das 

empresas, muitas vezes não consegue acompanhar a velocidade dos processos e a 

velocidade do negócio, fazendo-se necessário investigar e investir em sua automação, 

ainda mais em um cenário onde a velocidade da Internet está cada vez maior, 

possibilitando uma alavancagem para que a informação chegue mais rapidamente aos 

gestores e de forma mais confiável. Ainda assim, com esse trabalho será possível 

entender se as oportunidades e os desafios encontrados na literatura aplicam-se em 

empresas no Brasil.  

Através da inovação tecnológica, as empresas podem adquirir ferramentas para 

auxiliar na busca pelo ganho de competitividade e a tecnologia RFID pode ser um 

componente importante nesse processo pela busca de melhoria da eficiência 

operacional e melhoria da informação, a partir da coleta de dados mais eficiente, 

portanto, entender como as implementações foram ou estão sendo realizadas, por 
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meio dos especialistas, em nível nacional, torna-se útil para que mais e mais empresas 

possam compreender os motivos pelos quais outras decidiram implementar a 

tecnologia RFID, a fim de obterem os ganhos desejados, conhecendo-se as 

oportunidades e, também, os desafios encontrados. 

 

1.6 Esquema geral da dissertação 

 

Cinco capítulos compõem essa dissertação, estruturados da seguinte forma: 

capítulo atual, o de Introdução, traz uma visão geral do trabalho, fazendo a 

contextualização para o objeto de estudo e o problema a ser resolvido, além dos 

objetivos, delimitações e justificativas da pesquisa. 

O capítulo 2, Referencial Teórico, aborda os temas de eficiência operacional, 

inovação tecnológica e RFID, agregando a fundamentação teórica para suportar o 

estudo, contendo o modelo conceitual teórico. 

Capítulo 3, Metodologia da Pesquisa, explica o procedimento para a revisão 

sistemática da literatura envolvendo a implementação da tecnologia RFID, 

considerando seus ganhos/benefícios e desafios/impedimentos, a partir de artigos da 

base científica. Mostra como o instrumento de pesquisa foi construído e será aplicado 

no campo, gerando os insumos para a discussão. E, demonstra como foi feita a 

análise desses achados, a partir do método de análise de conteúdo. 

Capítulo 4: Análise e Discussão dos Resultados, apresenta os achados 

encontrados na pesquisa de campo, correlacionando-os com o que foi obtido a partir 

do estudo teórico, incluindo a pesquisa bibliográfica e a revisão sistemática da 

literatura – com a complementação do modelo conceitual teórico que foi construído no 

Capítulo 2 – para a composição das análises e discussão dos resultados finais. 

Capítulo 5: Considerações Finais, traz as reflexões e ponderações gerais e 

sugestões de pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Levando-se em conta que RFID é uma tecnologia que busca melhorar a coleta 

de dados, o referencial teórico deste trabalho foi construído considerando-se os 

constructos: eficiência operacional e inovação tecnológica. 

Dessa forma, neste capítulo, estes conceitos pesquisados foram organizados na 

sequência a seguir para o embasamento do estudo, contribuindo integralmente para 

a formação teórica dessa pesquisa. 

 

2.1 Eficiência operacional 

 

Este tópico aborda a eficiência operacional, para as empresas, como forma de 

agilizar seus processos, reduzindo custos, trazendo ganhos ao negócio e garantindo 

a qualidade do produto. 

A busca por maior eficiência operacional ocupa o tempo dos administradores e 

pesquisadores desde o início da era industrial, crescendo ao longo dos anos, onde 

cada vez mais aparecem empresas capazes de entregar produtos e serviços com 

maior qualidade e menor preço (Trad & Maximiano, 2009). 

Antes de tratar diretamente da eficiência operacional, inicia-se com uma 

abordagem explicativa: para Porter (1996), eficácia operacional, ligada à eficiência 

produtiva, significa executar atividades como: criar, produzir, entregar o produto ou 

serviço, da melhor maneira possível, mais rapidamente, com poucas entradas de 

processo ou com poucos defeitos, em comparação aos seus competidores, obtendo 

enormes vantagens mercadológicas. Procurando fazer melhorias contínuas na 

eficiência operacional para alcançar maior lucratividade, atendendo ou superando as 

expectativas dos clientes. 

Na esfera organizacional, eficiência está relacionada ao aprimoramento dos 

processos, para que a empresa consiga atingir seus objetivos. Para Lee e Johnson 

(2013), eficiência operacional é a habilidade que a organização possui de transformar 

as entradas de um processo, em saídas esperadas, com o mínimo de recurso possível 

e com a capacidade de entregar produtos ou serviços, sem comprometer a sua 

qualidade. Para Khan (2018), a eficiência operacional é obtida pelo gerenciamento de 
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dados, de risco e da comunicação com o cliente, buscando pelo crescimento do 

negócio, mantendo a lucratividade. 

Crescer mantendo a lucratividade é um desafio comum para todas as empresas 

e, devido ao ambiente global em rápida e constante mudança, é essencial para as 

empresas adaptarem-se e melhorarem continuamente a sua eficiência operacional 

para manterem-se competitivas (Suhong, Godon & Visich, 2010). 

 Assim, segundo Ghalayini e Noble (1996), para medir a eficiência operacional, 

utilizavam-se medidas mais tradicionais de performance, centradas basicamente em 

fatores financeiros como investimento, lucro e produtividade, com um olhar mais 

voltado à rentabilidade. Porém, viu-se a necessidade de medir a eficiência operacional 

da empresa utilizando indicadores não somente financeiros, como por exemplo: 

inovação tecnológica, desenvolvimento de produtos, avaliação de fornecedores, 

quantidade de defeitos no processo produtivo, tempo de fabricação e distribuição, 

satisfação de clientes; para tentar traduzir melhor a questão da concorrência, já que 

fabricar bastante não era mais o suficiente, era preciso fabricar considerando todos 

os fatores ligados à empresa, ao longo de toda a cadeia, seja ela de suprimentos, 

produtiva ou de valor. 

Pode-se aumentar a performance produtiva a partir da análise do processo e 

ajustes dos equipamentos envolvidos, buscando-se redução de custos e perdas 

operacionais, com ferramentas que facilitem o seu mapeamento e entendimento, que 

auxiliem nas implementações de ações, nos indicadores e medidores, adquirindo-se 

mais conhecimento sobre o processo e apoiando os gestores na tomada de decisão 

(Prates & Bandeira, 2011; Gupta & Vardhan, 2016). 

Ressaltando-se que a redução de custos operacionais, envolvendo tempo, 

dinheiro e pessoas, é obtida com a otimização da operação, através da melhoria da 

sua eficiência, a qual resulta em aumento da qualidade dos produtos e serviços e, 

consequentemente, da lucratividade, contribuindo para tornar a empresa mais 

competitiva, uma vez que a competição está mais acirrada, pelo fato de os clientes 

estarem cada vez mais exigentes (Khan, 2018). 

Logo, melhorar continuamente a questão operacional é essencial para evitar 

desvantagens competitivas, traduzindo tais ganhos em lucros sustentáveis, 

entretanto, manter-se competitivo é mais difícil, pois é preciso criar competências 

dentro da organização, de tal forma que sejam a fonte da vantagem competitiva em 
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si, visando redução de custo, melhoria da qualidade e da eficiência, pois, quanto mais 

eficiente for a operação, mais valor será agregado ao produto ou serviço (De Mast, 

2006).  

Seguindo na mesma linha de aplicação, Golobovante, Ribeiro e Gomes (2018) 

afirmam que o tempo rápido de resposta de uma empresa para colocar um produto 

no mercado é fator decisivo no setor têxtil, de vestuário, que atende ao segmento 

chamado de fast fashion, pois, demanda elevada eficiência operacional, visando 

agilidade e flexibilidade em todos os processos, desde o desenvolvimento, cadeia de 

suprimentos, fabricação, gestão de estoques, até a distribuição, através da redução 

de tempos operacionais. A gestão da demanda em relação à capacidade operacional 

é ponto estratégico para a organização de toda a cadeia de suprimentos, visando a 

rápida tradução das necessidades do mercado, chegando-se até os fornecedores, de 

modo a possibilitar o balanceamento da parte operacional da empresa ao longo de 

toda a cadeia (Melo & Alcântara, 2012). 

Machado-da-Silva e Barbosa (2002) provêm uma discussão da eficiência 

operacional sob a ótica do meio ambiente, ressaltando a importância de também olhar 

para questões ambientais, envolvendo políticas sociais e de tecnologia, como fatores 

que influenciam diretamente na eficiência operacional, afetando diretamente na 

competitividade organizacional, e não somente dependentes de fatores técnicos e de 

chão de fábrica. Sendo que cada empresa precisa entender e desenvolver 

capacidades para atingirem os índices de desempenho e de eficiência operacional 

que estejam alinhados com as expectativas de seus atores sociais. Pois, segundo Luiz 

Romano, Tatiana Teixeira, Alves Filho e Luís Helleno (2015), as questões 

relacionadas à sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e preservação do meio 

ambiente adicionaram complexidade à gestão em empresas de todos os setores da 

economia. Tornando a questão da sustentabilidade dentro das organizações em 

oportunidades para a melhoria da eficiência operacional, para obtenção de vantagem 

competitiva. 

Existem vários estudos, em diversos segmentos, falando sobre os ganhos na 

questão da eficiência operacional, nas mais variadas etapas dos processos, 

chamando-se a atenção para a sua importância. Em 2002, Iannoni e Morabito, fizeram 

um estudo mostrando como os sistemas logísticos, durante a recepção da cana-de-

açúcar em uma usina, são primordiais para melhoria da eficiência operacional. Lopes 
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e Beuren (2017) realizaram um estudo com o objetivo de identificar a relação entre 

custos e eficiência operacional em empresas nacionais de aviação, salientando o 

reflexo nas decisões gerenciais e o impacto na competitividade. Silva e Pedron (2018) 

falaram sobre a eficiência da operação como meta básica para as empresas tornarem-

se cada vez mais competitivas nacional e internacionalmente, em um estudo de caso 

em um determinado fabricante de couro, mostrando a relvância em introduzir-se 

corretamente uma inovação nos processos por meio da automação de etapas 

produtivas. Soschinsk, Schlup e Domingues (2019) realizaram um estudo com o 

objetivo de verificar a eficiência operacional em distribuidoras de energia elétrica, onde 

apontaram os custos e as despesas operacionais, em razão da eficiência, sendo que 

esse bom desempenho é vital e precisa ser contínuo para que as empresas tornem-

se competitivas.  

Portanto, a competitividade, a qual cresce constantemente, acaba sendo um dos 

gatilhos para as empresas buscarem, cada vez mais, por redução de custos e de 

desperdícios, levando as organizações a entenderem melhor os seus processos, com 

o objetivo de otimizá-los e ampliar a produtividade, aumentando a sua eficiência 

operacional, para garantir certa estabilidade perante os seus concorrentes (Assis 

Costa, Silva Drumond, Neto, Diniz Alves e Damacena Silva, 2020).  

A eficiência operacional, considerando suas dimensões, traduzidas em ganhos 

operacionais, como, por exemplo, produtividade, qualidade, tempo de reposta, 

acurácia dos estoques, entrega, é habilitada pela tecnologia, a qual acaba trazendo 

mudanças no fluxo e processamento da informação (Mcafee, 2002), através de 

sistemas, envolvendo hardware e software, integrados com as atividades da empresa. 

Assim, o próximo tópico aborda a questão da inovação tecnológica, conectada com o 

tema dessa pesquisa.  

 

2.2 Inovação tecnológica 

 

A inovação tecnológica, a qual está representada aqui nesse estudo pela 

tecnologia RFID, pode trazer vantagens competitivas à organização, através de 

ganhos, como o aumento da eficiência operacional (Hokkanen, Walker & Donnelly, 

2020). 
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A tecnologia ajuda a alcançar resultados mais eficientes e sustentáveis, 

possibilitando melhor gestão do negócio (Engelmann, Paes Nascimento & Assunção 

Sousa, 2020). Isso deve ocorrer de forma constante, daí a importância da inovação, 

que, segundo Shuen e Sieber (2009), pode ser classificada das seguintes formas: 

inovação incrental – quando há algum avanço em tecnologia já existente em mercado 

antigo; inovação distuptiva – uma nova tecnologia em um mercado já existente; radical 

– nova tecnologia em mercados novos ou emergentes. Complementando, segundo 

Damanpour e Wischnevsky (2006), as inovações incrementais referem-se à melhoria 

contínua de produto ou processo, a partir de tecnologias já existentes e, as inovações 

radicais consistem em uma ruptura do padrão tecnológico vigente até então, 

originando novos produtos ou processos. 

A inovação é fator chave quando a empresa quer estar na vanguarda, à frente 

dos seus concorrentes, com certa vantagem competitiva e de forma sustentável. 

Entretanto, é comum deparar-se com empresas dizendo que passam por dificuldades 

para inovar de forma recorrente e sustentável; muitas delas acabam seguindo receitas 

de sucesso, olhando para o que outras empresas têm feito, tentando aplicar o mesmo 

formato. Chegam a tomar iniciativas de montar um departamento de inovação, 

contratam consultorias, investem em ferramentas, mas acabam não tendo o mesmo 

resultado das outras empresas nas quais espelharam-se devido ao fato de tratarem 

inovação como um produto. Inovação não é um produto, é uma competência, sendo 

que o foco da gestão deve estar em fortalecer os elos fracos da cadeia da inovação, 

investindo e estimulando a geração, conversão e difusão de ideias (Hansen & 

Birkinshaw, 2007). 

Segundo o Manual de Oslo, da Organization for Economic Co-Operation and 

Development (OCDE), traduzido pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

inovações tecnológicas de produto e de processo compreendem a implementação de 

produtos e de processos tecnologicamente novos e a realização de melhorias 

tecnológicas significativas em produtos e processos, sendo que só se considera uma 

inovação implementada se foi introduzida no mercado – inovação de produto – ou 

usada em um processo de produção – inovação de processo (FINEP, 2005). 

A inovação tecnológica ajuda a tornar as empresas mais competitivas e 

resilentes em relação ao mercado, preparando-as para responder às condições de 

adversidade, elevando o seu nível de estabilidade, por isso é sugerido criar um 
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ambiente dentro da organização que seja favorável e que estimule a inovação, através 

de agentes inovadores, de forma colaborativa e que aconteça nos campos 

relacionados aos indivíduos, ao da própria organização, no tecnológico e no científico 

(Vasconcelos, Irigaray, Leal & Carvalho, 2019). 

Silva e Gazolla (2016) relataram em seu estudo que a inovação pode não ser 

percebida pela organização como o aumento de competitividade e sim como na forma 

de aumento de lucrativadade; por outro lado, adicionam que as organizações não 

estão preparadas para suportar tal processo de inovação, pois dependem de uma 

série de fatores como, por exemplo, da sua própria força de trabalho, da sua estratégia 

e das alianças com outras empresas – fornecedores e clientes – assim como, também, 

de como é sua estruturação interna para esse tema. 

A inovação tecnológica pode causar influência direta no crescimento econômico, 

impulsionado pelo empreendedorismo por parte das empresas (Bahia & Sampaio, 

2015). Quando refletida em processos e em serviços, a inovação tecnológica, 

impulsiona o crescimento e a produtividade organizacional, estendendo-se tais 

ganhos para todos os elos da cadeia a ela conectados. Sendo que escolas e 

universidades podem contribuir nesse sentido para a formação e estímulo do capital 

humano, melhorando o nível de criação/inovação e desenvolvimento dentro e fora das 

empresas. 

No Brasil, para apoiar a transferência de tecnologia entre a academia e a 

empresa, existe o Sistema Nacional de Inovação (SNI), que atua através da Lei da 

Inovação Federal – Lei 10.973/2004, atualizada em 2016 pela Lei 13.243, de 

11/01/2016 – com o objetivo de induzir a colaboração entre os componentes do 

sistema de inovação, incluindo instituições de pesquisa e o setor empresarial, por 

meio de um conjunto de medidas que crie e incentive um ambiente propício à inovação 

(Renato Pakes, Aires Borrás, Vitale Torkomian, Okumoto Gomes & Bezerra Silva, 

2018). 

Também foi criada a Lei do Bem – Lei n° 11.196 de 21/11/2005 – habilitando 

incentivos fiscais específicos à inovação tecnológica, que  define inovação tecnológica 

como sendo a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, capaz de 

agregar novas funcionalidades ou características, resultando em melhorias, ganho de 

qualidade e competitividade (Torkomian & Bueno, 2014). 
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Dessa forma, a inovação pode ocorrer quando os setores científicos, industriais 

e governamentais estiverem integrados (Matui, Amaral, Sacomano Neto & Candido, 

2019). Porém, existem algumas características como, por exemplo, incerteza e 

intangibilidade, atreladas à inovação tecnológica, que podem tornar não trivial a 

avaliação do resultado a ser obtido, dificultando o seu processo de desenvolvimento 

(Sousa de Abreu, Bruni, da Silva Gomes & Brazileiro Paixão, 2015). E, sobre um 

exemplo de resultado que pode ser obtido, tem-se a patente, a qual é difícil de ser 

valorada por tratar-se de algo intangível (Tukoff-Guimarães, Knies, Maccari & 

Quonian, 2014). 

Mensurar o nível de inovação de uma organização ainda não é algo padronizado, 

entretanto, é altamente recomendado criar-se indicadores, de acordo com a estratégia 

organizacional, para acompanhar e potencializar o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, dado que a inovação, cada vez mais, traz vantagem competitiva ao 

negócio (De Paula, Starling, Nascimento & Barbosa, 2015). 

 Buscar e implementar inovação tecnológica é importante para manter-se em 

patamar competitivo, através da melhoria de produtos, processos e serviços, ainda 

mais quando considera-se o fator da globalização que, ao passo que cria 

oportunidades e traz crescimento econômico, expõe as empresas a uma maior 

pressão competitiva, obrigando as indústrias a olharem para esse tema, que acaba 

tornando-se fator chave no negócio (Engel & Arend, 2011). 

 Em seu estudo, Saquetto e Carneiro (2011), utilizando artigos de revistas 

científicas de conceito A, no período compreendido entre 2001 e 2010, verificaram 

que os assuntos mais pesquisados e discutidos, relacionados à inovação tecnológica, 

estão relacionados aos aspectos econômicos, com foco nas questões organizacionais 

estratégicas e nas questões ambientais, e aos aspectos sociais, culturais e políticos, 

demonstrando a importância do papel da inovação tecnológica. 

 Inovar tecnologicamente requer um trabalho constante, disseminado por todos 

os níveis organizacionais, tendo como principal stakeholder a alta direção. Podendo, 

dentro da gestão da inovação, fazer uso de técnicas e ferramentas que auxiliem o 

processo e a formação dessa cultura. O funil de inovação, proposto em um estudo 

realizado por Gavira, Ferro, Rohrich e Quadros (2007), pode ser uma ferramenta 

efetiva para identificar ideias, analisar a sua viabilidade, planejar e implementá-las. 

Tendo-se em vista a necessidade de inovar, que está ligada às questões 
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supramencionadas como a competitividade, o desenvolvimento e o crescimento 

econômico, a lucratividade. 

A partir desse referencial teórico envolvendo a inovação tecnológica, 

considerando-se que nessa pesquisa a tecnologia estudada é a de coleta de dados 

através de ondas de rádio, destinou-se o tópico a seguir para tratar de RFID. 

 

2.3 RFID 

 

Radio Frequency Identification – RFID, tema central desse trabalho, é uma 

tecnologia de coleta de dados que teve origem na Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Nos anos 50, o uso da tecnologia estendeu-se a um grupo pequeno composto 

por grandes empresas privadas, deixando de ser utilizada somente por militares, 

porém os custos de implantação ainda eram extremamente altos (Hessel et al., 2011). 

Na década de 90, segundo Jaselskis, Anderson, Jahren, Rodriguez e Njos 

(1995), verificou-se que a tecnologia poderia ser aplicada em ambientes que 

possuíssem condições mais adversas, nos quais seria impossibilitado o uso do 

tradicional código de barras, já que o leitor óptico precisa de visada para capturar o 

dado contido no código de barras que está impresso na etiqueta e, como a tecnologia 

RFID opera através de ondas de rádio, acaba funcionando normalmente em 

ambientes com tais condições, como, por exemplo, no setor de construção civil, que 

pode conter pó e poeira em suspensão, com a possibilidade de sujar a etiqueta. 

Outro ponto importante da época, citado também por Jaselskis et al. (1995), é 

que havia o anseio de criar-se um protocolo padrão para o funcionamento do 

ecossistema – interação entre tag, leitor e sistemas – já que isso apresentava-se como 

uma limitação à tecnologia RFID, assim como as barreias à adoção relacionadas à 

questão psicológica, envolvendo os colaboradores: por demonstrarem sentimentos 

com uma percepção de que seria algo sofisticado e que não se encaixaria dentro de 

seus ambientes organizacionais, tendo em vista o alto custo das tags (em torno de 10 

Dólares Americanos) e do hardware; pelo fato, também, de sentirem-se mais 

controlados e monitorados, temendo maior cobrança relacionada à produtividade. 

Kriston (1999) relatou que a tecnologia RFID possibilita ganhos de ciclos 

operacionais e melhora a precisão de inventários, em comparação com a tecnologia 

de código de barras, mais comumente utilizada. 
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A GS1, uma organização com amplitude mundial, sem fins lucrativos, voltada à 

padronização, criou o padrão para implementação e uso da tecnologia RFID em 2004, 

que passou a ser adotado pelos fabricantes de chips, equipamentos e software, 

possibilitando o seu uso de forma global (GS1, 2004). 

Ross, Twede, Clarke e Ryan (2009) indicaram um crescimento na adoção da 

tecnologia RFID em diversas áreas, devido a um melhor entendimento, por parte das 

empresas, sobre o que a tecnologia pode agregar na gestão de estoque, na segurança 

dos produtos, controle de ativos, entre outras áreas; mas, indica também que a sua 

implementação ainda encontrava barreias relacionadas ao custo do investimento. 

Importante registrar que Ustundag (2010) apontou a tecnologia RFID como 

potencial substituta do código de barras na cadeia de suprimento de vários setores, 

citando como exemplo grandes empresas que fizeram os primeiros movimentos de 

adoção, como a METRO Group, Walmart e Tesco; apresentou um modelo para 

calcular o valor presente do investimento quanto aos benefícios da implementação da 

tecnologia RFID na cadeia de suprimentos, com uma abordagem de compartilhar os 

custos de identificação dos itens pelos elos da cadeia, considerando resultados como 

sendo o aumento de eficiência operacional, precisão, visibilidade e segurança. Vale 

ressaltar que, mesmo depois de muitos anos, ainda não havia muitos projetos de RFID 

implementados, levando à conclusão de que, naquela época, a adoção e difusão da 

tecnologia eram mais complexas do que inicialmente parecia ser, corroborando com 

o estudo de Rogers (1995) sobre a questão das etapas para adoção e difusão de 

tecnologia. 

Segundo Wang, Chen e Xie (2010), ao utilizar-se RFID em conjunto com o 

Warehouse Management System – WMS – agiliza-se a coleta de dados, 

possibilitando-se alcançar melhor visibilidade do armazém através de um melhor 

controle do inventário (considerado um componente crítico na gestão da cadeia de 

suprimentos), assim como melhorar a eficiência produtiva na armazenagem e 

separação, de tal modo que o gerenciamento ocorra de forma automática e precisa, 

sendo que o investimento na implementação da tecnologia RIFD, para um armazém 

ou centro de distribuição, é menor do que a sua automação completa, com uso de 

robôs, por exemplo. 

Complementando, ainda segundo Wang, Chen e Xie (2010), vale ressaltar que 

a alta direção da empresa é fator chave na implementação da tecnologia e, devido a 
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isso, fazer provas de conceito, protótipos e pilotos, acaba sendo outro fator chave, já 

que a tecnologia é inovadora, ajudando a desmistificar que o custo de implementação 

é elevado em relação aos ganhos trazidos por ela. 

Hong, Kim e Kim (2010) realizaram um estudo com redes neurais para otimizar 

a cadeia de suprimentos, através de inventários com RFID. Explicando sobre os três 

níveis de identificação, ou seja, três níveis para a utilização da tag RFID: nível de item, 

caixa e pallet; sendo o nível de item o mais preciso, pois todos os itens passam a ter 

uma identificação única, resultando no que é chamado de visibilidade em nível de 

item. 

Hozak e Hill (2010) falaram sobre a importância do uso da tecnologia RFID no 

fracionamento de mercadorias, fazendo uma comparação com o código de barras nos 

quesitos velocidade, agilidade e precisão, mostrando tais diferenças entre processos 

com pessoas fazendo a coleta de dados com o código de barras e processos 

automáticos com RFID. E, sobre a importância de pensar-se em investir na 

implementação da tecnologia RFID de forma geral dentro da organização, com novas 

políticas operacionais, de tal maneira que seja capaz de suportar os objetivos 

estratégicos da empresa, não somente dentro do departamento de TI – tecnologia da 

informação. 

Brintrup, Ranasinghe e McFarlane (2010) fizeram uma análise sobre o que a 

tecnologia RFID pode oferecer para a manufatura enxuta (Lean Manufacturing), onde 

identificaram que a tecnologia pode servir como uma ferramenta para redução de 

desperdícios, reforçando que a coleta de dados é feita sem interação humana, de 

forma automática, por ondas de rádio, em tempo real, o que traz visibilidade para toda 

a operação, com a identificação ocorrendo em nível de item, auxiliando nos inventários 

e no controle da produção. Inclusive, com a possibilidade de automatizar-se 

ferramentas de gestão, como, por exemplo, o Kanban. Ressaltaram, também, o fato 

de que ainda não havia muitos estudos sobre RFID na manufatura que 

demonstrassem de fato os benefícios que a tecnologia pode oferecer. 

Irani, Gunasekaran e Dwivedi (2010) relataram diminuição no preço da tag RFID, 

possibilitando maior adoção e uso da tecnologia em vários setores como o hospitalar 

e o público, além da cadeia de suprimentos, apesar de haver receios quanto à 

implementação da tecnologia devido à regulamentação do espectro de frequência por 
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parte das agências regulatórias de cada país e, também, devido ao custo alto dos 

equipamentos e sistemas.  

Ngai, To, Moon, Chan, Yeung & Lee (2010) examinaram que a implementação 

da tecnologia RFID é complexa e não somente por causa da parte técnica que é 

desenvolvida e implantada, levando em conta os ambientes empresarial e externo, e 

a própria operação em si, mas, também, por causa da necessidade de haver pessoas 

com habilidade e capacidade, desde o nível mais baixo até o mais alto, de 

comprometerem-se com os objetivos desejados a partir da implementação da 

tecnologia. 

Em todo o projeto é recomendado haver a formação de uma equipe, definir 

objetivos, envolver as áreas, treinar os colaboradores, levando-se em conta a cultura 

organizacional, sendo que podem existir mudanças nos processos para absorver a 

tecnologia, visando-se os benefícios que ela traz, como por exemplo: melhorias no 

processo produtivo. Pois, colocar tags RFID no item – a ser identificado, rastreado, 

monitorado e controlado – e instalar os equipamentos necessários não garantem o 

funcionamento do sistema; isso não acontece de forma mágica e automática. A 

implementação deve ocorrer por etapas, de forma gradual e evolutiva; importante 

considerar pilotos e protótipos para entender os ganhos e conseguir o aval da diretoria, 

já que trata-se de uma tecnologia inovadora. 

Este tópico trouxe uma visão geral sobre a tecnologia RFID, desde o seu 

surgimento e o que tem sido feito e publicado. O tópico seguinte mostra o modelo 

conceitual teórico da pesquisa, entrelaçando os constructos e o tema de pesquisa. 

 

2.4 Modelo conceitual teórico 

 

O referencial teórico, construído a partir da pesquisa bibliográfica, contribuiu para 

a definição e encadeamento dos constructos, sendo que, após leitura e estudo do 

conjunto de obras e artigos, o que também cooperou para a definição das categorias 

de análise, chegou-se em um modelo conceitual teórico: iniciando-se com a 

necessidade que as empresas apresentam em coletar corretamente, agilmente e 

precisamente os dados, a partir da implementação da tecnologia RFID, resultando em 

maior eficiência operacional, auxiliando na tomada de decisão. 
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A leitura dos artigos, provenientes da revisão sistemática da literatura, que é um 

dos objetivos específicos dessa pesquisa, também contribuiu para a identificação das 

categorias, criando-se um modelo que será verificado nas entrevistas com os 

especialistas, compondo como categorias de análise: “Oportunidades” e “Desafios”, 

junto de seus indicadores, seguindo coerência com o tema dessa pesquisa, 

encontrados com a implementação da tecnologia, considerando que RFID é uma 

tecnologia de coleta de dados, a qual traz automação a esse processo de coleta, além 

de agilidade e precisão, facilitando a rastreabilidade. 

O modelo conceitual é indicado na Figura 1, ilustrando as interações entre os 

seus elementos. 

Nesse modelo, pode-se observar a empresa ou cliente, através da coleta de 

dados pela implementação da tecnologia RFID, tendo-se como resultado o aumento 

da sua eficiência operacional, o que possibilita a contribuição da melhoria da tomada 

de decisão. As setas indicam as relações de cada elemento com as categorias e as 

suas influências no fluxo, que inicia-se com a empresa e vai até a tomada de decisão. 

 

 
Figura 1 – Modelo conceitual teórico inicial. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Neste capítulo, Referencial Teórico, apresentou-se os conceitos para a 

sustentação da pesquisa, tendo-se a tecnologia RFID como uma forma de coleta de 

dados eficiente, capaz de agregar ganhos à operação, desde a concepção do produto 

até o ponto de venda e em várias aplicações e utilizações, resultando diretamente no 

aumento da eficiência operacional, ilustrado na forma de um modelo conceitual 

teórico, mostrando-se a relação entre estes conceitos: coleta de dados influenciando 

a eficiência operacional, com a tecnologia RFID, como sendo a automação da coleta 
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de dados moderando esse sistema, agregando inovação ao processo da organização 

que a implementa, na forma de agilidade, precisão e rastreabilidade. 

O próximo capítulo, Metodologia da Pesquisa, explica como o estudo foi 

delineado, visando a investigação do problema para chegar-se à sua resolução. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pergunta de pesquisa surge a partir de um problema, cujo melhor modo de 

solução pode ser obtido através do método científico (Marconi & Lakatos, 2003). Em 

complemento, Vergara (1998) esclarece que, se o problema é uma questão a 

investigar, o objetivo é um resultado a alcançar. 

O tema dessa pesquisa gira em torno da automação da coleta de dados, através 

da implementação da tecnologia RFID, como ferramenta para agilizar a transformação 

do dado em informação, dando subsídios mais ágeis e precisos para a tomada de 

decisões nas organizações. Identificar se existem e quais são as oportunidades e os 

desafios a partir da implementação da tecnologia RFID no Brasil, como sendo o 

objetivo principal dessa pesquisa. E, como objetivos secundários, verificar a evolução 

da literatura acadêmica sobre a tecnologia RFID, mapear experiências aplicadas, 

relacionadas à implementação da tecnologia no Brasil, identificar possíveis ganhos 

pós implementação e entender as possíveis barreiras com a implementação. 

Neste capítulo é apresentada a tipologia da pesquisa, assim como os 

procedimentos utilizados para responder à pergunta de pesquisa, alinhados aos 

objetivos dessa pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Escolher o método é fator chave para conduzir a pesquisa, pois reflete o estilo 

do pesquisador quanto a sua capacidade de encontrar maneiras para atingir e analisar 

os objetivos que definiu. Em adição, o método traz certa garantia de que o pesquisador 

adotará instrumentos e ferramentas que fazem com que o seu viés não seja fator que 

possa deturpar o que está sendo estudado e que, também, para que o pesquisador 

não se afaste da proposta inicial da pesquisa (Pizzolatti & Rocha, 2004). 

Importante ressaltar que o pesquisador tem algumas opções a serem escolhidas 

quanto à classificação da pesquisa. Segundo Nielsen, de Faria Olivo e Morilhas 

(2017), a pesquisa pode ser classificada em quatro dimensões: quanto à sua natureza 

(básica; aplicada); quanto à sua forma de abordagem (qualitativa, quantitativa); quanto 

aos seus objetivos (exploratória, descritiva, explicativa); quanto aos procedimentos 
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técnicos (bibliográfica, documental, experimental, ex post facto, levantamento, focus 

group, estudo de caso, pesquisa-ação, participante, etnográfica, grounded theory). 

Assim, essa pesquisa é classificada como aplicada, pois tem-se a preocupação 

de desenvolver aplicação imediata para o conhecimento encontrado, ou seja, de 

aplicar-se os conhecimentos adquiridos em solução de problemas específicos; 

qualitativa, pois busca-se compreender em profundidade o fenômeno estudado; 

exploratória, pois deseja-se conhecer e explorar melhor o fenômeno, incluindo seus 

aspectos específicos, descrevendo as caraterísticas de tal fenômeno ou experiência. 

Com um formato inicial bibliográfico, para verificar publicações disponíveis sobre o 

objeto da pesquisa, passando por uma revisão sistemática da literatura, criando 

arcabouço científico sobre o assunto e evoluindo para um formato de levantamento, 

para conhecer a opinião de determinado grupo de pessoas em determinada situação; 

a partir de roteiro semiestruturado de entrevista com especialistas da área, 

considerando unidade de amostra por conveniência ou intencional. Envolve fonte de 

dados primários e secundários. Tendo-se o processo de implementação da tecnologia 

RFID como unidade de análise. 

 

3.2 Delineamento das etapas da pesquisa 

 

Essa pesquisa está dividida em três macros etapas: pesquisa bibliográfica, 

revisão sistemática da literatura e análise de conteúdo das entrevistas com os 

especialistas. 

Para uma visão geral da estruturação da pesquisa, foi elaborado o esquema da 

Figura 2, a fim de observar o desencadeamento das etapas, dentro de um fluxo de 

trabalho, partindo-se da caracterização da pesquisa e definição dos objetivos, 

passando-se pela revisão sistemática da literatura e pela criação do modelo conceitual 

teórico, adquirindo-se elementos para a montagem do roteiro de entrevistas, 

culminando no material de análise. Chegando-se nos resultados e na análise, 

amarrados e integrados com a pergunta inicial de pesquisa e, também, com o 

referencial teórico. 
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Figura 2 – Esquema geral da pesquisa. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Nesse diagrama, além das características da pesquisa, que teve início com a 

situação problema, observa-se as relações entre os objetivos, resultados, análises e 

discussão, indicando a metodologia e as etapas adotadas. 

 

3.2.1 Revisão sistemática da literatura 

 

Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma revisão sistemática da literatura, 

considerada como uma parte importante do projeto de pesquisa, já que houve estudos 

científicos que trouxeram evidências e achados importantes sobre o assunto à 

literatura, agregando-se considerável conteúdo ao trabalho que está sendo realizado, 

de tal maneira que possa ser replicada e de forma transparente, minimizando-se 
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vieses que possam aparecer por parte do pesquisador (Tranfield, Denyer & Smart, 

2003). 

O processo da revisão sistemática, descrito a seguir, englobando os passos 

recomendado por Tranfield, Denyer e Smart (2003), desde a seleção dos artigos, 

aplicação dos filtros e sua categorização, apresenta-se na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Fluxograma da revisão sistemática da literatura. Fonte: elaborado pelo autor. 
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EBSCOhost foi a base científica de dados selecionada, tendo a busca ocorrida 

em abril de 2021. Selecionou-se os tipos de documentos em periódicos científicos e 

revistas acadêmicas, sem limitação de tempo. 

Efetuou-se buscas usando palavras-chaves relacionadas a esse estudo e, 

também, combinando-as entre si. Iniciou-se buscando por “rfid”, onde foram 

encontrados 2.837 artigos, entre 1993 e 2021. Em função do objetivo dessa pesquisa, 

sem delimitar os campos a serem buscados, de acordo com o tema desse estudo, 

“implementação da tecnologia RFID”, selecionou-se as palavras-chave para efetuar a 

busca: [rfid AND implement* AND benefit] OR [rfid AND implement* AND gain] OR [rfid 

AND implementation AND barrier] OR [rfid AND implementation AND challenge]. 

Chegando-se em um total de 482 artigos, dos quais 236, compreendidos entre os anos 

de 2003 e 2021, são periódicos científicos e revistas acadêmicas. Para refinar ainda 

mais a busca, aplicaram-se os filtros de assunto relevantes ao tema, resultando em 

194 artigos, entre 2003 e 2021, já excluindo os repetidos. 

Em seguida, os artigos foram categorizados em alinhamento com o tema central 

desse estudo, buscando-se por artigos relacionados à implementação da tecnologia 

RFID. Nesse processo de categorização, através da leitura dos títulos e resumos dos 

artigos, foram identificadas as seguintes categorias e respectivas subcategorias: 

Implementação (Adoção, Benefícios, Benefícios e Desafios, Desafios), Tecnologia 

(Comparação, Infraestrutura, Internet das Coisas – Internet of Things – IoT, Near Field 

Communication – NFC, Privacidade, Segurança). 

 

Tabela 1 – Categorização dos artigos encontrados na RSL. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

categoria subcategoria
quantidade de 

artigos

Benefícios 61 31,4%

Implementação Benefícios e Desafios 31 16,0%

120 artigos Adoção 20 10,3%

Desafios 8 4,1%

Infraestrutura 50 25,8%

Privacidade 7 3,6%

Tecnologia IoT 5 2,6%

74 artigos NFC 5 2,6%

Segurança 4 2,1%

Comparação 3 1,5%

total de artigos 194
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A Tabela 1 representa a consolidação das categorias e subcategorias, ordenada 

pela quantidade de artigos, os quais são segregados de acordo com as suas 

categorias: Implementação e Tecnologia. 

A partir da Tabela 1, nota-se que as subcategorias Benefícios, com 61 artigos, 

correspondendo à 31,4% do total dos artigos, e Infraestrutura, com 50 artigos, 25,8%, 

representam a maior quantidade de artigos. 

As subcategorias da categoria Tecnologia, com base nos resumos de cada 

artigo, foram identificadas pelo autor da seguinte forma, alfabeticamente: i) 

Comparação – estudos que comparam tecnologias, código de barras versus RFID, 

que comparam cenários, com e sem RFID, mas que não necessariamente estudam 

os resultados a partir da implementação da tecnologia RFID; ii) Infraestrutura – 

equipamentos, protótipos e tags; arquitetura e composição dos sistemas envolvendo 

RFID; integração entre sistemas, tipos, protocolos e padrões de comunicação; iii) 

Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) – conceito abrangente que consiste em 

fazer com que todos os itens e coisas estejam conectados à Internet, reportando seus 

dados, status e eventos, para interação e integração com os sistemas; iv) NFC (Near 

Field Communication) – tipo de tecnologia RFID, operando em faixa de frequência 

menor e em curta distância, por meio de aproximação, com leitura de uma tag por vez; 

v) Privacidade – artigos que tratam da questão de produtos e pessoas utilizando tags 

RFID, discutindo sobre a associação e divulgação dos seus dados; vi) Segurança – 

codificação dos dados na memória do chip e na comunicação entre tag, equipamentos 

e sistemas. Entretanto, por essas subcategorias não abordarem questões 

relacionadas à implementação, toda essa categoria, Tecnologia, foi desconsiderada. 

Logo, a partir desse processo de categorização, 120 artigos compostos pelos 

artigos da categoria Implementação, foram selecionados para a sua leitura na 

íntegra, por estarem alinhados ao tema da pesquisa, analisando-se principalmente 

seus dados primários, com a intenção de verificar o que tem sido estudado e publicado 

na literatura, em relação à implementação da tecnologia RFID, para servir como base 

ao roteiro de entrevistas com os especialistas. 
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3.2.2 Estratégia de coleta de dados 

 

A pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa e o pesquisador é o 

responsável por estabelecer as fronteiras para o estudo, coletar informações, bem 

como estabelecer o protocolo para registrá-las (Creswell & Creswell, 2007), sendo que 

a coleta de dados consiste em obter as perspectivas e os pontos de vistas dos 

participantes, de tal forma que esse dado possa contribuir com o objetivo da pesquisa 

(Collado, Lucio & Sampieri, 2013). 

 Os dados para esse estudo foram coletados a partir de fontes primárias e 

secundárias. Como fonte secundária, estão inclusos os artigos advindos da pesquisa 

bibliográfica, parte integrante do referencial teórico, assim como os artigos da revisão 

sistemática da literatura. Para os dados primários, a forma de coleta ocorreu-se por 

meio de entrevistas em profundidade com os especialistas. Estes, como sendo 

profissionais que já implementaram algum projeto de RFID no Brasil, logo, tratando-

se de amostra intencional. 

  A seleção da amostra, considerando-se especialistas com experiência em 

implementação da tecnologia RFID, deu-se pelo fato por buscar estar mais próximo 

possível da realidade dessa camada do negócio, que é a parte que integra a 

tecnologia aos processos da organização, ou seja, quem de fato vivencia a 

implementação da tecnologia, podendo trazer sua percepção quanto aos possíveis 

ganhos e dificuldades encontrados. 

Foram identificados, através de pesquisa na Internet e, também, a partir do 

networking do pesquisador, 20 profissionais que atuam no mercado, os quais já 

implantaram e implantam projetos de RFID no Brasil, inclusive, alguns também 

atuando em outros países. Pretendeu-se entrevistar no mínimo 10 especialistas para 

compor o material de análise desse estudo. Sendo que foram entrevistados 14 

especialistas no total. Os entrevistados estão relacionados na Tabela 2. 

 As entrevistas foram guiadas a partir de um roteiro, com perguntas 

semiestruturadas, para dar foco ao tema, sem a intenção de delimitar a resposta do 

entrevistado. Iniciando-se com um teste piloto (pré-teste), que foi feito com um 

especialista específico, com o intuito de validar e ajustar as questões, verificando se 

as respostas contribuíram para responder aos objetivos dessa pesquisa. Dando 

seguimento para as entrevistas com os demais profissionais selecionados. 
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Tabela 2 – Perfil dos entrevistados. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

# Especialista idade cargo empresa experiência na 
implementação

qte de projetos 
implementados

projeto implementado 
siginificativo

data da 
entrevista

horário duração formato

1 Gino Olivato 45 Diretor comercial 
de exportação e 
pedágios

Beontag desde 2000 4 Tags para CGMP 
SemParar

20/dez/21 16h30 58 min presencial

2 Roberto Moreira 66 Sócio-diretor Parson desde 2013 15 Oxford Porcelanas 10/jan/22 13h10 47 min remoto

3 Ray da Costa 49 Arquiteto de 
sistemas

Wrapper desde 2012 4 Pernambucanas 10/jan/22 19h00 30 min remoto

4 Maurício Strasburg 55 CEO/CTO Synergy-Identix desde 2007 15 Hospital Oncomed 
de Belo Horizonte

11/jan/22 17h00 45 min remoto

5 Alexandre Mandina 55 Service manager 
LATAM

Mojix desde 2010 10 Centauro 13/jan/22 18h30 46 min remoto

6 Guilherme Barbosa 43 Líder de projeto e 
PMO

Consultor na 
Pernambuacanas

desde 2010 10 Grande varejista 
brasileiro com 
mais de 450 lojas

14/jan/22 16h15 48 min presencial

7 Sergio Gambim 45 CEO/Analista de 
projeto

Itag desde 2007 450 Havan 18/jan/22 17h00 45 min remoto

8 Pedro Moreira 53 Fundador SmartX desde 2004 200 Grande varejista 
brasileiro com 
fábrica, CD e lojas

20/jan/22 17h00 53 min remoto

9 Guilherme Carrapatoso 38 CEO Inovacode desde 2004 1000 Conterlub 20/jan/22 21h10 51 min remoto

10 Renata Rampim 50 Diretora RF Consulting desde 2007 10 ArcelorMittal 21/jan/22 15h00 43 min remoto

11 Ricardo Monteiro 61 Sócio-diretor Parson desde 2014 15 Oxford Porcelanas 24/jan/22 17h00 42 min remoto

12 Cláudio Oliveira 41 Diretor de 
tecnologia

Mosaiko desde 2012 8 Aurora Alimentos 24/jan/22 18h00 57 min remoto

13 Marcos Romani 34 Diretor comercial AKR Sistemas desde 2008 15 Multinova 25/jan/22 14h00 41 min remoto

14 Bruno Calaça 39 Gerente comercial Beontag desde 2010 3 Grande varejista 
do Sul do Brasil

31/jan/22 16h00 40 min remoto
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Para facilitar o agendamento, pensando na disponibilidade, agilidade e 

facilidade, a maioria das entrevistas ocorreu no formato remoto, através de plataforma 

de videochamada, havendo duas entrevistas no formato presencial. 

 

3.2.3 Análise de conteúdo 

 

Selecionou-se o método de análise de conteúdo para analisar as entrevistas com 

os especialistas. 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória 

e aumenta a propensão à descoberta. A referida técnica consiste em um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, resultando em ensinamentos a 

partir do tratamento e análise dos dados. Em outras palavras, é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições das mensagens. 

As etapas dessa técnica são organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Dessa forma, através das entrevistas, na primeira fase – fase de organização – 

foi executada a sistematização das ideias a partir de um primeiro contato com os 

dados, na forma de uma verificação flutuante, escolhendo o conteúdo para a definição 

do corpus de análise (material a ser submetido à análise), em acordo com a pergunta 

e com os objetivos da pesquisa, a fim de relacionar as categorias (ou índices) com os 

seus indicadores (ou varáveis), que trazem fundamento à interpretação final do 

material. 

Vale ressaltar que a formação do corpus de análise, segundo Bardin (1977), 

pode ocorrer seguindo-se essas principais regras: i) da exaustividade, procurando 

esgotar a totalidade do texto, detendo-se no fato de não deixar fora da pesquisa 

qualquer um de seus elementos, sejam quais forem as razões; ii) da 

representatividade, podendo a análise ser feita a partir de uma amostra, desde que 

represente rigorosamente o universo, sendo que os resultados obtidos serão 

generalizados ao todo; iii) da homogeneidade, obedecendo à critérios de escolha que 

não sejam demasiadamente singulares, sem misturar categorias completamente 
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diferentes; iv) da pertinência, estando o corpus adaptado ao conteúdo e ao objetivo, 

verificando se a fonte documental corresponde adequadamente ao objetivo requerido 

pela análise, ou seja, precisa estar em consonância com o que se propõem o estudo; 

v) da exclusividade, não podendo ser classificado aleatoriamente em duas categorias 

diferentes um mesmo elemento do conteúdo; vi) da objetividade, sendo que 

codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais. 

Na segunda fase, a de exploração do material coletado a partir das entrevistas, 

é essencialmente realizada a operação de codificação, em função do que foi 

inicialmente formulado na fase anterior. E, por fim, na terceira fase, a de tratamento e 

interpretação dos resultados, é possível propor inferências, confrontando com o 

referencial teórico e com as categorias previamente definidas e estabelecidas, através 

de análise dedutiva, tendo como base os objetivos da pesquisa e o referencial teórico. 

De modo geral, para evidenciar o procedimento em uma visão macro, foram 

realizadas as etapas: 1) codificação para formulação de categorias de análise, a partir 

do referencial teórico; 2) verificação geral do material coletado nas entrevistas; 3) 

constituição do corpus de análise; 4) estabelecimento da relação das categorias e 

indicadores, para atribuição dos códigos; 5) recorte do material, em unidades de 

registro comparáveis; 6) estabelecimento e agrupamento de categorias que se 

diferenciam, tematicamente, nas unidades de registro – passagem de dados brutos 

para dados organizados; 7) inferência e interpretação, respaldadas no referencial 

teórico. 

Essas etapas, dentro de cada fase, podem ser observadas na Figura 4 como 

forma sintetizada para compreensão. 

 

 

Figura 4 – Etapas do método de análise de conteúdo. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

1) Definição de categorias e indicadores de acorodo com a 
teoria (codificação vs  referencial teórico)

2) Verificação geral do material coletado

3) Constituição do corpus  de análise

4) Relação entre categorias e indicadores

5) Recorte do material

6) Estabelecimento e agrupamento em categorias

7) Inferência e interpretação

Exploração do material

Tratamento dos resultados, 
inferência e interpretação

FASE 2

FASE 3

Pré-análiseFASE 1
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Na prática, para a análise de conteúdo das entrevistas, utilizou-se o software de 

análise qualitativa de dados (QDA – qualitative data analysis) chamado ATLAS.ti 

(versão 22.0.5.0), considerando-se os conceitos que emergiram do referencial teórico. 

Sendo que foram identificadas as unidades de análise no texto, a partir das 

entrevistas, para atribuição dos códigos, com o intuito de vincular as categorias e os 

indicadores. 

A partir da pesquisa bibliográfica e da revisão sistemática da literatura, foram 

definidas as categorias: Oportunidades e Desafios, com seus respectivos indicadores 

que as explicam, em um total de 31, sendo 21 relacionados às oportunidades e 10 

relacionados aos desafios, logo, por haver categorias já pré-definidas, a análise é 

classificada como lógica dedutiva. As Figuras 5 e 6 demonstram a codificação utilizada 

no software. 

 

 
Figura 5 – Codificação da Categoria Oportunidades e suas dimensões. 
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Figura 6 – Codificação da Categoria Desafios e suas dimensões. 

 

Como referência cronológica para as entrevistas, foi cumprido o seguinte plano 

de execução, distribuído em nove semanas, apresentado na Figura 7, indicando cada 

etapa: 

 

 

Figura 7 – Cronograma das entrevistas com especialistas. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A codificação ocorreu em dois níveis: o primeiro, codificação linear, na qual foi 

feita a atribuição de códigos, de acordo com os conceitos e categorias que nasceram 

do referencial teórico; o segundo, codificação axial, onde foi realizado o agrupamento 

dos códigos em categorias e subcategorias, considerando a frequência com que o 

código apareceu, integrando ou eliminando códigos, contribuindo para a inferência e 

interpretação do conteúdo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a. Pré-teste com especialista específico

b. Análise do material do pré-teste

c. Ajuste do roteiro de entrevista

d. Entrevista com especialistas

e. Formação do corpus  de análise

f. Análise do material e resultados
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3.3 Matriz de amarração 

 

Para apresentar a conexão entre os elementos da pesquisa, de forma sintética, 

elaborou-se uma matriz de amarração que, segundo Telles (2001), a matriz de 

amarração fornece relevante instrumento conceitual para a análise metodológica, 

além de procurar trazer um conceito com tendência unificadora de perspectiva sobre 

a abordagem da qualidade da metodologia. 

 

 
Figura 8 – Matriz de amarração. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Situação problema:  coleta de dados mais eficiente, ágil e precisa.

Pergunta de pesquisa:  quais são as oportunidades e os desafios a partir da implementação da tecnologia RFID?

Tipologia da pesquisa:  aplicada, qualitativa, exploratória.

Objetivo principal:  identificar se existem oportunidades e desafios a partir da implementação da tecnologia RFID.

Constructos:

Visibilidade, gestão, 
tomada de decisão, 
competitividade.

Entendimento e 
conhecimento técnico, 
apoio da direção, 
integração de sistemas.

Análise de conteúdo das 
entrevistas.

3) Identificar possíveis 
ganhos pós implementação. 

4) Entender as possíveis 
barreiras com a 
implementação.

Moretti et al. (2019), Yazici (2014), Ngai 
et al.  (2010), Wang & Xie (2010), Chavadi 
& Kokatnur (2009), Ross et al.  (2009), 
Attaran (2007), Bean, L. (2006), Wicks et 
al.  (2006), Jaselskis et al.  (1995).

Casamayor-Pujol et al.  (2020), Musa & 
Dabo (2016), Ting et al.  (2013), Zelbst et 
al.  (2012), Suhong Li et al.  (2010), 
Mehrjerdi (2011), Siror et al. (2011), 
Visich, et al.  (2009), Dutta & Whang 
(2007), Barut et al.  (2006).

Referências principais:

Assis Costa et al . (2020), Soschinsk et 
al .(2019), Khan (2018), Hessel et al . 
(2011), Ustundag (2010), Trad & 
Maximian (2009), Kriston (1999), 
Ghalayini & Noble (1996), Porter (1996). 
Tranfield, Denyer & Smart (2003).

Collado et al . (2013), Creswell & Creswell 
(2007), Bardin (1977).

1) Verificar a evolução da 
literatura acadêmica sobre a 
tecnologia RFID.

2) Mapear experiências 
aplicadas, relacionadas à 
implementação da tecnologia 
no Brasil.

Objetivos específicos: Metodologia:

Bibliográfica. Revisão 
sistemática da literatura.

Roteiro de entrevistas. 
Levantamento. Entrevistas 
com especialistas que 
participaram de 
implementação da tecnologia 
RFID no Brasil.

Eficiência Operacional, 
Inovação tecnológica, 
RFID.



 

 
44 

 

Os constructos Eficiência Operacional, Inovação Tecnológica e RFID foram 

decorrentes do referencial bibliográfico, relacionados com o tema da pesquisa. E, os 

demais constructos, Visibilidade, Gestão, Tomada de Decisão, Competitividade, 

relacionados às Oportunidades, juntamente com os constructos Entendimento e 

Conhecimento Técnico, Apoio da Direção, Integração de Sistemas, pertencentes aos 

Desafios, os quais todos, estando relacionados com a Implementação da Tecnologia 

RFID, foram extraídos da revisão sistemática da literatura. 

 

3.4 Roteiro de entrevista e entrevistados 

 

Como instrumento utilizado na pesquisa de campo, definiu-se o roteiro de 

entrevistas, elaborado a partir do referencial teórico e a partir da revisão sistemática 

da literatura, considerando-se as categorias de análise e seus indicadores. Optou-se 

por roteiro de entrevistas semiestruturado, que pode ser verificado no Apêndice A – 

Roteiro de Entrevistas, para que o entrevistado tivesse a liberdade de melhor expor 

suas ideias, com o objetivo de obter-se maior profundidade nas respostas. 

Realizou-se um pré-teste para validar a coerência e aderência das perguntas em 

relação aos objetivos do trabalho, onde verificou-se alguns ajustes quanto ao tamanho 

das questões que tem opções para serem selecionadas, mas o conteúdo do 

questionário foi mantido, entendendo-se que, como instrumento de pesquisa, seria 

capaz de reunir dados suficientes para atender aos objetivos propostos, estimulando 

os entrevistados a trazerem insumos relevantes para as análises. A entrevista 

realizada como pré-teste foi considerada parte integrante dos resultados. 

Esse capítulo 3, o de Metodologia da Pesquisa, apresentou a forma e o 

instrumento utilizado na coleta dos dados, no trabalho de campo, assim como o perfil 

dos entrevistados. O próximo capítulo trata de mostrar os resultados, fazendo sua 

análise e discussão. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados obtidos, assim como sua análise e 

discussão, descrevendo e interpretando os achados, relacionando-os com a teoria e 

com os objetivos da pesquisa. 

 

4.1 RSL – revisão sistemática da literatura 

 

A partir da revisão sistemática da literatura, para retratar a distribuição desses 

artigos ao longo dos anos de suas publicações, de janeiro de 2003 até abril de 2021, 

contabilizando o total de 22 jornais, foi construído o gráfico ilustrado na Figura 9. 

Ficando evidente uma maior concentração de artigos entre os anos de 2008 e 2011, 

somando 48, correspondente à 40% do total. 

 

 
Figura 9 – Quantidade de artigos por ano de publicação. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os 120 artigos foram classificados e agrupados de acordo com as áreas: Cadeia 

de Fornecimento, Operacional, Manufatura e Ciclo de Vida, conforme a Tabela 3. Não 

há algo de especial quanto a essa classificação; foi determinada pelo autor com o 

propósito específico de facilitar o processo de revisão da literatura. Outros autores, 

que estudam ou trabalham nesta área, podem decidir usar diferentes esquemas de 

classificação. 

A maioria dos artigos está relacionada à Cadeia de Fornecimento, somando-se 

um total de 70, com 58,3%, seguidos de artigos relacionados à área Operacional, com 
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29, sendo 24,2% de representatividade e, depois, com a área de Manufatura, com 20 

artigos e 16,7%, seguido pelo Ciclo de Vida, com 1 artigo e 0,8% do total do número 

de artigos, como pode-se observar na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Classificação e agrupamento dos artigos. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A distribuição dos jornais ao longo do tempo pela quantidade de artigos está 

representada na Tabela 4. Onde pode-se observar que o Emerald Publishing, com 33 

artigos, o Elsevier B.V., com 26 artigos e o Taylor e Francis Ltd, com 21, somam juntos 

66,7%, logo, verifica-se maior concentração dos artigos nesses 3 jornais. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos jornais ao longo do tempo pela quantidade de artigos. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Importante ressaltar que somente 2 artigos foram elaborados a partir de 

pesquisas no Brasil e somente um deles foi publicado em revista internacional. 

Reforçando-se a necessidade desse estudo, que foca em implementações locais. 

As Tabelas 5 e 6, respectivamente sobre “Oportunidades” e 

“Desafios/Impedimentos”, consolidam os dados obtidos a partir da revisão sistemática 

da literatura, apresentando o percentual que cada indicador representa em cada 

categoria, em relação à quantidade total de 120 artigos. E, como produto desse 

trabalho, foi criado o modelo conceitual teórico, conforme apresentado no Capítulo 2, 

o de Referencial Teórico. 

 

Tabela 5 – Resultado consolidado da RSL: definição da categoria de análise “Oportunidades”. 

Oportunidades qte % 

1) Gestão Operacional   

1.1 Aumento da eficiência operacional 89 74% 
1.2 Redução de custos operacionais 48 40% 
1.3 Redução de MO 31 26% 
1.4 Redução de erros operacionais e agilidade nas movimentações de mercadorias 21 18% 
1.5 Redução de falsificação de produtos 17 14% 
1.6 Redução da logística reversa 4 3% 

2) Gestão de Estoque   

2.1 Redução do tamanho do estoque 40 33% 
2.2 Aumento da acurácia do estoque 35 29% 
2.3 Redução de perdas 29 24% 
2.4 Redução de ruptura de estoque 28 23% 
2.5 Ganho na reposição de mercadorias (velocidade e precisão) 19 16% 

3) Gestão do Negócio   

3.1 Aumento da visibilidade do negócio 55 46% 
3.2 Aumento da rastreabilidade 43 36% 
3.3 Melhoria no atendimento/relacionamento com o cliente (interno e externo) 36 30% 
3.4 Habilitação da informação em tempo real 35 29% 
3.5 Aumento do volume de receita/vendas 27 23% 
3.6 Contribuição positiva para a tomada de decisão 16 13% 
3.7 Ganho na agilidade/velocidade no processamento da informação 11 9% 
3.8 Ganho na confiabilidade da informação 10 8% 
3.9 Melhora dos prazos de entregas 4 3% 
3.10 Geração de valor para stakeholders 2 2% 
3.11 Redução de erros administrativos  1 1% 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Um achado que tem grande relevância e que deve ser chamada a atenção, está 

relacionado ao indicador 1.1) aumento da eficiência operacional, totalizando 74%, ou 
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seja, dos 120 artigos, 89 apontaram o aumento da eficiência operacional, 

proporcionado pela implementação da tecnologia RFID. 

Outro dado relevante é o que mostra o indicador 4.1) custo de implantação, que 

representou 40%, sendo discutido em um total de 48 artigos, apontando que ainda é 

um desafio presente na implementação da tecnologia. 

 

Tabela 6 – Resultado consolidado da RSL: definição da categoria de análise 

“Desafios/Impedimentos”. 

4) Desafios/impedimentos     

4.1 Custo de implantação 48 40% 
4.2. Padronização mundial 30 25% 
4.3 Adequação de processo e/ou infraestrutura 22 18% 

4.4 Tecnológicos - problemas/limitações voltados à tecnologia (interferências e 
atenuações de sinal, precisão na leitura das tags, materiais como líquidos e metais) 

21 18% 

4.5 Apoio da alta direção 19 16% 
4.6 Entendimento do ROI 19 16% 
4.7 Integração com sistemas e infraestruturas existentes - não é um sistema “plug & 
play” 

19 16% 

4.8 Sistema capaz de receber e processar maior quantidade de dados de forma 
contínua e coerente 

18 15% 

4.9 Despreparo e/ou resistência dos colaboradores 17 14% 

4.10 Falta de experiência/entendimento pela empresa e/ou pelos provedores de 
solução de como fazer 

15 13% 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir da definição das categorias, com o intuito de constatar a sua coerência 

com o estudo, como uma espécie de dupla verificação, foram eleitos os artigos que 

mais apareceram nas divisões Oportunidades e Desafios, de forma separada e, 

também, de forma conjunta, além dos artigos mais interessantes de acordo com o 

autor, totalizando 23 artigos, para que fossem lidos novamente, como uma forma de 

revisão mais aprofundada, levando em conta as Categorias definidas. Após essa 

etapa, evidenciou-se que a definição das categorias e suas subcategorias estão 

alinhadas com os achados desse estudo. 

O modelo conceitual teórico apresentado no Capítulo 2, Referencial Teórico, foi 

complementado com as subcategorias e seus indicadores. Esse modelo é 

apresentado na Figura 10: 
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Figura 10 – Modelo conceitual teórico completo. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O processo de implementação da tecnologia RFID está associado aos Desafios 

e às Oportunidades, as quais, por conseguinte, está destrinchada em três frentes, 

sendo a Gestão Operacional, Gestão do Estoque e Gestão do Negócio. 

Dessa forma, para a categoria “Oportunidades”: 1) na Gestão Operacional – 1.1) 

aumento da eficiência operacional, 1.2) redução de custos operacionais, 1.3) redução 
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de mão-de-obra, 1.4) redução de erros operacionais e agilidade nas movimentações 

de mercadorias, 1.5) redução de falsificação de produtos, 1.6) redução de logística 

reversa; 2) na Gestão de Estoque – 2.1) redução do tamanho do estoque, 2.2) 

aumento da acurácia do estoque, 2.3) redução de perdas, 2.4) redução de ruptura de 

estoque, 2.5) ganho na reposição de mercadorias na forma de velocidade e precisão; 

3) na Gestão do Negócio – 3.1) aumento da visibilidade do negócio, 3.2) aumento da 

rastreabilidade, 3.3) melhoria no atendimento e relacionamento com o cliente interno 

e externo, 3.4) habilitação da informação em tempo real, 3.5) aumento dos volumes 

de vendas e de receita, 3.6) contribuição positiva para a tomada de decisão, 3.7) 

ganho na agilidade e velocidade no processamento da informação, 3.8) ganho na 

confiabilidade da informação, 3.9) melhoria dos prazos de entregas, 3.10) geração de 

valor para stakeholders, 3.11) redução de erros administrativos;  

E, para a categoria “Desafios”: 4.1) custo de implantação, 4.2) padronização 

mundial, 4.3) adequação de processo e/ou infraestrutura, 4.4) problemas e limitações 

voltados à tecnologia – interferências e atenuações de sinal, precisão na leitura das 

tags, materiais como líquidos e metais, 4.5) apoio da alta direção, 4.6) entendimento 

do ROI – Return Over Investment, 4.7) integração com sistemas e infraestruturas 

existentes – não é um sistema “plug & play”, 4.8) sistema capaz de receber e 

processar maior quantidade de dados de forma contínua e coerente, 4.9)  despreparo 

e/ou resistência por parte dos colaboradores, 4.10) falta de experiência e/ou 

entendimento pela empresa e/ou pelos provedores de solução de como fazer a 

implementação. 

 

4.2 Análise do conteúdo das entrevistas 

 

Os entrevistados, com faixa etária entre 34 e 66, com 8 a 22 anos de experiência 

em implementação da tecnologia RFID, contribuíram com um material rico em 

conteúdo para a formação do corpus de análise, em consonância com os achados na 

revisão sistemática, com algumas particularidades para o mercado nacional. 

Vale ressaltar que, apesar da tecnologia ser antiga, ainda não está totalmente 

madura e isso pode ser percebido na quantidade de empresas capazes de realizar a 

sua implementação, considerando que o Brasil é um país de proporções continentais, 
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com muitas empresas que poderiam utilizar a tecnologia como forma de melhorar seus 

processos e produtos, essa quantidade teria que ser maior. 

 Como uma parte introdutória desse capítulo, apresentam-se as oportunidades 

e, também, os desafios mais comentados pelos entrevistados, divididos nos 

subtópicos subsequentes. Em seguida, em outro tópico, serão apresentados e 

discutidos os resultados obtidos através da análise das entrevistas, feita com o auxílio 

do software ATLAS.ti. 

 

4.2.1 Oportunidades mais comentadas nas entrevistas 

 

Em relação ao questionário semiestruturado, verificou-se que, em termos de 

oportunidades, o aumento da eficiência operacional foi uma das mais citadas, 

corroborando com o que foi encontrado na revisão sistemática da literatura, trazendo 

como exemplo a pesquisa de Mehrjerdi (2011), a qual mostra que as empresas já 

buscavam RFID para melhorar a eficiência de suas operações, muitas delas com a 

finalidade de obter vantagens competitivas ao longo do tempo. 

 Esse ponto da eficiência operacional pôde ser constatado ao perguntar-se aos 

entrevistados o que as empresas buscam com a implementação da tecnologia. Eles 

citaram os seguintes fatores: melhoria dos processos existentes; melhoria e 

aprimoramento do controle dos processos e das operações; ganho de tempo nos 

processos; ganho operacional; otimização de processos; execução de etapas de 

forma paralela e não serial; redução de custos operacionais; redução de mão-de-obra 

(MO). Elementos que podem ser obtidos a partir do aumento da eficiência operacional. 

O entrevistado #1, de acordo com sua experiência, deixou claro que o principal 

impacto, a partir da implementação da tecnologia, é na eficiência operacional, devido 

à constante busca pela melhoria contínua: 

 

As empresas buscam melhorar os processos existentes, principalmente no que 

tange processo e tempo: tempo de execução de tarefa e o processo com a qual 

elas executam essa tarefa. A experiência mostra que o principal impacto é na 

eficiência operacional. 

 

Mesmo separando por setores mercadológicos, pois, como os entrevistados 

atuam no varejo, sendo a maioria, e também atuam na indústria, alguns deles 
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acabaram mostrando que as empresas, dependendo do setor, tem objetivos 

específicos, como colocado pelo entrevistado #12, embora o objetivo principal acaba 

sendo a busca pela eficiência operacional: 

 

A indústria busca controle de processo e rastreabilidade detalhada do item. O 

varejo, principalmente no CD, busca agilizar as operações; no fundo a busca é 

pela eficiência operacional pura. 

 

O entrevistado #8 também trouxe uma visão que aponta para as duas verticais 

separadamente: varejo e indústria; colocando objetivos específicos, de acordo com o 

que tem vivenciado em suas implementações: 

 

Depende da vertical, cada uma tem as suas necessidades e forma de atuação, 

se for varejo, eles buscam a acuracidade de estoque e velocidade nos 

processos logísticos e, se for indústria, buscam a rastreabilidade. 

 

Ainda falando sobre o que as empresas buscam, os entrevistados citaram: 

visibilidade de estoque, acuracidade de estoque, tempo de conferência, velocidade 

nos processos logísticos, redução de perdas. Além de: consolidação e confiabilidade 

de dados, rastreabilidade, potencial aumento em vendas, diferencial no mercado. O 

que pode ser observado na fala do entrevistado #2: 

 

A implementação traz acuracidade, tempo de checagem, consolidação e 

confiabilidade de dados, rastreabilidade. Os projetos estão ligados a estoque, 

inventário, expedição, erros de expedição, controle de entradas e saídas de 

estoque, movimentação...em termos gerais, o que as empresas buscam é ter 

melhor controle. Outro ponto importante é que as empresas, antes da 

implementação, achavam que tinha informação e não tinham; elas começam a 

descobrir a informação sobre si mesmas a partir do momento que elas passam 

a implementar RFID. 

 

Esse entrevistado acabou trazendo um fator que não foi observado na revisão 

sistemática: melhor controle, sob os processos e sob o negócio em si, pois, com a 

melhoria dos processos, através da eficiência operacional, habilitada pela coleta de 
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dados mais ágil e precisa, a informação torna-se mais confiável, resultando no melhor 

controle. 

 Complementando a pergunta sobre o que as empresas buscam, quando 

perguntado aos entrevistados qual o maior benefício a partir da implementação, 

destacaram novamente a eficiência operacional e o maior controle sobre as operações 

e os negócios, além de fatores como: informação na palma da mão; visibilidade em 

tempo real; agilidade, acuracidade nos processos; rastreabilidade do ciclo de vida do 

produto; redução de desvios e perdas; acuracidade e reposição do estoque; maior 

gerenciamento; competitividade. 

Também foi citada a questão da melhoria na qualidade da informação, através 

da automação, em relação à identificação pelo código de barras, conforme colocado 

pelo entrevistado #8: 

 

Automação da identificação, em relação à identificação pelo código de barras: 

antes tinha que fazer um-a-um e agora pode fazer em lotes. Esse é o maior 

benefício, pois acaba trazendo velocidade nos processos de identificação, nos 

processos de coleta de dados. 

 

Essa questão da automação foi reforçada pelo entrevistado #9, afirmando que a 

implementação da tecnologia permite a automação dos processos, passando a 

depender menos das pessoas. Complementada pelo entrevistado #11, dizendo que, 

apesar de os processos de manufatura já estarem mais desenvolvidos do que os 

processos logísticos, a automação traz ganhos para todo o negócio: 

 

O maior benefício é a automação dos processos, principalmente o logístico. 

Pois, os processos de manufatura já estão mais desenvolvidos. Porém, os 

processos logísticos estão atrasados em termos de automação. Isso traz 

ganhos de forma geral para a empresa. 

 

RFID pode ser definida como uma tecnologia de coleta de dados, podendo-se 

dizer, ainda, que é a automação da forma como o dado é coletado. Barut, Brown, 

Freund, May e Reinhart (2006) já afirmavam, desde a época de sua pesquisa, há 

muitos anos, que RFID possibilita maiores facilidade, agilidade, precisão e eficiência 
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de leitura do que a tecnologia de código de barras, trazendo ganhos e benefícios aos 

processos. 

De acordo com os achados nas entrevistas, com perguntas voltadas às 

oportunidades, mostrando os benefícios através da implementação da tecnologia, 

como forma consolidada, pôde-se criar o esquema apresentado na Figura 11, 

englobando gestão operacional, gestão de estoque e gestão do negócio, seguindo a 

mesma categorização utilizada na revisão sistemática da literatura. 

 

 
Figura 11 – O que as empresas buscam. Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.2.2 Desafios mais comentados nas entrevistas 

 

Em relação aos desafios encontrados, ao se perguntar qual o maior impedimento 

a partir da implementação da tecnologia, os entrevistados citaram os seguintes 

fatores: adequação do processo à nova tecnologia; capacitação e ausência de 

conhecimento por parte de quem implementa e de quem solicita; players do projeto 

com dificuldade de entender o que cada um está oferecendo; reeducação da mão-de-

obra, vícios da mão-de-obra; não é “plug & play”; integração da tecnologia com os 

sistemas da empresa; custo vs o ROI (Return Over Investment); mudança de cultura. 

 Um dos fatores impeditivos à implementação da tecnologia que mais apareceu 

na revisão sistemática foi a questão do custo de implantação, envolvendo 
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infraestrutura, software, tag e serviços. Já, nas entrevistas com os especialistas, o 

fator mais citado como sendo o maior desafio foi a falta de experiência dos 

implementadores. Ainda nas entrevistas foi verificado, também, entre outros pontos, 

que existem dificuldades voltadas às questões relacionadas ao custo, todavia isso já 

não é o maior impacto e está ligado diretamente em como calcular-se o ROI. 

O entrevistado #10 trouxe a questão da integração com os sistemas, dizendo 

que a empresa precisa estar preparada para receber a tecnologia RFID: 

 

A infraestrutura de TI, a integração da tecnologia com os sistemas da empresa. 

Muitas vezes, antes de iniciar a implementação, a empresa precisa fazer 

investimentos em TI, para poder seguir. 

 

 O entrevistado #12 dividiu a questão do custo em duas partes: para empresas 

de pequeno e de grande porte. Sendo que cada um desses dois grupos acaba tendo 

que lidar com impedimentos diferentes, ressaltando também o lado dos integradores 

que, frente a uma grande empresa de sistemas, não conseguem solicitar mudanças: 

 

Para os clientes pequenos, a barreira é o custo de hardware, de etiquetas, de 

tudo. Para os clientes de grande porte o problema é o processo de integração 

com os sistemas, pois eles utilizam sistemas que nem sempre estão dispostos 

a fazerem alterações e adaptações em sua plataforma, sendo necessárias 

algumas customizações e isso envolve custos, além de ter que lidar com as 

atualizações dos sistemas, na maioria dos casos, não contemplam as 

customizações e acaba havendo quebra na utilização, gerando dor de cabeça 

maior ainda. E os integradores acabam não tendo tamanho e musculatura para 

fazer determinações junto às grandes empresas de software. 

 

Altos custo de implantação, segundo Wicks, Visich e Suhong (2006), incluem a 

obtenção de tags, aplicação de tags aos itens, compra de equipamentos de leitura, 

desenvolvimento de programas de software e sistemas de banco de dados, integração 

com sistemas existentes e manutenção do sistema. Em relação ao custo de 

implementação, na ótica do preço da etiqueta RFID, que no passado tinha preços 

elevados e que acabavam inviabilizando o investimento no projeto, hoje é considerada 

como um fator a ser analisado, mas que pode ser justificado com os benefícios que a 
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tecnologia provê, entretanto, ainda persiste a dificuldade de se calcular o ROI. O 

entrevistado #11 trouxe essa visão em uma de suas falas: 

 

Apesar do custo ter baixado muito fortemente nos últimos anos, o preço da 

etiqueta RFID ainda é 10, 12 vezes superior ao preço de uma etiqueta comum 

e isso assusta, porque as pessoas veem que vão gastar menos com MO, mas 

que irão gastar mais com etiquetas, então, as pessoas não entram na conta do 

retorno do investimento e não percebem essa relação. 

 

O entrevistado #13 comentou que a integração com os sistemas acaba trazendo 

maior impedimento ao projeto, em relação ao custo da tag: 

 

Antigamente era o preço da tag, agora o impedimento está atrelado mais às 

questões de integração com os sistemas da empresa. RFID não é mais 

novidade, é realidade. 

 

 Sobre a questão relacionada ao funcionamento da tecnologia, antigamente 

havia dúvidas quanto à sua funcionalidade, mas, com a evolução dos dispositivos de 

leituras, das próprias tags e dos sistemas, essa barreira já não é mais um problema. 

Um dos maiores problemas encontrados atualmente passou a ser o entendimento da 

real necessidade do cliente com o que de fato pode ser oferecido, sendo um grande 

desafio encontrado nas implementações. 

As empresas sabem das suas dores e necessidades, mas, na maioria das vezes, 

não sabem como resolvê-las, cabendo ao provedor de solução ou integrador analisa-

las e entregar a ferramenta adequada para cada situação. Nesse ponto, ainda existe 

falta de conhecimento e, inclusive, falta de lugares para se capacitar. O entrevistado 

#1 comentou sobre a falta de experiência dos integradores, levando em conta o fato 

de a tecnologia, apesar de toda a sua evolução, ainda apresentar certa complexidade 

na sua integração: 

 

O negócio ainda não é algo que seja “plug & play” e a falta de experiência do 

integrador é um dos impedimentos que vejo no Brasil e no mundo. 
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O despreparo dos integradores é um fator que vem assolando o processo de 

implementação, pois ainda não existe uma estrutura robusta para a sua capacitação. 

Os cursos de graduação, especialização, quando muito específicos, como por 

exemplo, os que são voltados à produção, gestão do estoque, gestão da cadeia 

logística, acabam abordando o tema, mas, de maneira superficial, mostrando que a 

tecnologia existe, sem o aprofundamento necessário e sem falar sobre 

implementação. O conhecimento acaba ficando para a empresa que implementa a 

tecnologia, como sendo parte de seu know-how, utilizado como vantagens nas 

negociações de projetos. O entrevistado #2 ressaltou essa questão da capacitação 

como desafio à implementação da tecnologia: 

 

A capacitação de quem recebe e de quem implementa a tecnologia é um 

impedimento. Mas, quem está implementando, tem a obrigação de analisar 

processo, analisar o que está acontecendo, ver qual a melhor solução. Precisa 

ter essa responsabilidade, pois, não existe uma parte responsável, seja a 

etiqueta, o leitor, o software, é tudo junto. A função de quem implementa é fazer 

a integração de todas as partes; esse é o maior desafio, pois não existe essa 

cultura. É preciso conhecer as limitações técnicas, mas o pessoal acaba não 

sabendo delas por não entender o que deve ser feito, pois não tem uma receita 

de implementação padrão. É preciso saber encaixar a tecnologia no processo 

para não queimar a tecnologia perante o cliente. 

 

A adequação dos processos, incluindo adequação das pessoas da operação à 

nova tecnologia, também foi citada como impedimento pelos entrevistados. Trazendo 

como exemplo o que foi dito pelo entrevistado #3, que comentou sobre esse desafio, 

em relação à adequação dos processos: 

 

Para implantar RFID, depende de um monte de outras coisas em volta. As 

mudanças necessárias em processos e produtos acabam sendo o maior 

desafio, para que se possa viabilizar a implantação. 

 

A resistência dos colaboradores é um fator chave, que supera a questão do 

despreparo dos colaboradores, pois eles pensam que após a implementação estarão 

mais controlados, sentindo-se com seus empregos em risco devido às mudanças que 
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serão trazidas pela tecnologia (Ngai et al., 2010), pois, por estarem diretamente 

ligados à operação, conseguem perceber os ganhos mais rapidamente. O 

entrevistado #7 falou sobre a necessidade de reeducação da MO, por acabarem 

exercendo resistência a tais mudanças e, que muitas vezes, ficam com receio em 

aceitar uma nova tecnologia: 

 

O novo traz espanto. É preciso treinar o pessoal que vai utilizar a tecnologia. 

Reeducação da MO. Vícios da MO: “eu sempre fiz assim”. As pessoas tem 

dificuldade de aprender e tem dificuldade de sair da zona de conforto. 

 

Assim como também foi colocado pelo entrevistado #14, chamando a atenção à 

questão da mudança cultural que precisa acontecer por todos os níveis da empresa: 

 

A maior barreira é a empresa não entender o projeto de RFID como uma gestão 

da mudança, é a falta de entendimento da tecnologia sobre o valor e o 

diferencial que ela pode trazer. O como fazer as pessoas usarem esta nova 

tecnologia e medirem, acompanharem KPIs, aprenderem, disseminarem 

conhecimento, treinarem as pessoas no uso, essa é a dificuldade. 

 

Implementar RFID ainda não é algo simples como implementar uma coleta de 

dados usando código de barras. As mudanças de processos acabam sendo 

necessárias pois a velocidade e a precisão são mais apuradas, muitas das operações 

acabam sendo simplificadas e, também, há espaço para melhorias que antes não 

podiam acontecer. A empresa precisa compreender que existirão adequações, 

alterações e trabalhar para que isso seja disseminado por todos que fazem parte do 

processo. 

Comparar uma etiqueta de RFID com uma etiqueta de código de barras é uma 

comparação injusta, pois uma tem um chip e a outra não. São produtos distintos, que 

trazem resultados diferentes. Os custos de implementação e o custo da etiqueta RFID 

precisam ser contabilizados levando em conta os ganhos e benefícios que a 

tecnologia vai agregar. 

Uma vez que a tecnologia está provada, quanto ao seu funcionamento, a 

dificuldade está em como implementá-la, já que ainda não existe uma fórmula que 
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sirva para todas as empresas, para todos os processos e necessidades, pois isso 

acaba refletindo em várias áreas, como: produtiva, logística, sistemas. 

 

4.3 Detalhamento das oportunidades e desafios 

 

Com o auxílio do software ATLAS.ti, fez-se a análise do conteúdo das 

entrevistas, contando com os indicadores definidos a partir da revisão sistemática da 

literatura, conforme apresentados no Capítulo 3, o de Metodologia.  

Foi possível verificar a frequência com que os indicadores apareceram, além de 

classifica-los, destacando as maiores oportunidade e os principais desafios 

encontrados no mercado nacional. Sendo que, durante o processo de codificação 

(onde é atribuído um código para cada indicador) e análise, houve o surgimento de 

novos indicadores, isto é, fatores que apareceram nas entrevistas e que não foram 

levantados nas revisões bibliográfica e sistemática, os quais são caracterizados como 

indicadores indutivos. 

Dentro da categoria Oportunidades surgiram três indicadores: automação da 

identificação e dos processos; melhor controle; melhoria na alocação de recursos, 

totalizando 24 indicadores. E, dentro da categoria Desafios surgiu o seguinte 

indicador: mudança de cultura e gestão da mudança, totalizando 11. Esses novos 

indicadores, inclusive, foram considerados na reanálise das entrevistas anteriores aos 

seus surgimentos. 

 

4.3.1 Diagramas Sankey 

 

Para ilustrar como os indicadores estão vinculados e se relacionam com as 

entrevistas, o software disponibiliza uma visão gráfica interessante, no formato do 

Diagrama de Sankey, mostrando a distribuição de cada indicador, atrelado à cada 

entrevista, onde a largura das barras é proporcional à contribuição de cada elemento 

do diagrama. As Figuras 12, 13, 14 e 15, respectivamente trazem os diagramas para 

as oportunidades relacionadas à gestão operacional, à gestão de estoque, à gestão 

do negócio e o diagrama para os desafios. 

O diagrama está estruturado da seguinte forma: do lado esquerdo estão os 

indicadores (dedutivos, o quais foram pré-definidos, e os indicadores indutivos, que 
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emergiram a partir da análise das entrevistas), representados pela cor cinza e, do lado 

direito, na cor azul, os entrevistados.  

 

 

 

Figura 12 – Diagrama Sankey, Oportunidades, Gestão Operacional. Fonte: dados da pesquisa. 

 

No diagrama da Figura 12, em relação à subcategoria Gestão Operacional, a 

qual faz parte da categoria Oportunidades, demonstra-se que o aumento da eficiência 

operacional, seguido da agilidade nas movimentações de mercadorias e da redução 

de erros nas movimentações de mercadorias, foram os mais representativos. 

Nesse diagrama também observa-se o aparecimento de um novo indicador, 

logo, classificado como indutivo, que emergiu com o entrevistado #14, como uma 

oportunidade, referente à melhoria na alocação de recursos dentro da operação. 
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Figura 13 – Diagrama Sankey, Oportunidades, Gestão de Estoque. Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Sobre a subcategoria Gestão de Estoque, conforme observar-se no diagrama 

da Figura 13, as oportunidades mais significativas, a partir das entrevistas, foram o 

aumento da acurácia, redução da ruptura e aumento da reposição de mercadorias. 

Os entrevistados #2 e #7 foram os que tiveram maior participação nessa análise, 

conforme pode-se observar do lado direito do diagrama, de acordo com a largura das 

barras. 
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Figura 14 – Diagrama Sankey, Oportunidades, Gestão do Negócio. Fonte: dados da pesquisa. 

 

 No diagrama da Figura 14, em relação à Gestão do Negócio, observa-se o 

aparecimento de dois novos indicadores (indutivos): melhor controle e automação (da 

identificação dos produtos e automação dos processos). Tendo-se a contribuição para 

tomada de decisão, ganho na confiabilidade da informação e aumento da visibilidade 

do negócio como sendo os mais significativos. 
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Figura 15 – Diagrama Sankey, Desafios. Fonte: dados da pesquisa. 

 

  A partir do diagrama da Figura 15, verifica-se o maior desafio apontado nas 

entrevistas como sendo a falta de experiência/entendimento dos provedores de 

solução de como fazer a implementação. Observa-se, também, o indicador indutivo, 

como sendo um novo desafio que não apareceu nas revisões bibliográfica e 

sistemática, como sendo a gestão da mudança e de cultura. 
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4.3.2 Co-ocorrências 

  

O software também identifica as inter-relações que aparecem juntas, durante a 

codificação, no mesmo período ou trecho de análise, chamadas de co-ocorrências, 

identificando os indicadores que são mencionados concomitantemente, possibilitando 

verificar a influência e relação entre os assuntos. Sendo que nesta análise apareceram 

duas. 

A primeira co-ocorrência, foi ilustrada em um formato de diagrama de rede, para 

melhor visualização das relações entre as oportunidades dentro da gestão do negócio, 

gestão operacional e desafios, conforme a Figura 16 e evidenciada na Figura 17. 

 

 
Figura 16 – Co-ocorrência, diagrama de rede, despreparo dos colaboradores. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Essa co-ocorrência aconteceu na fala do entrevistado #7, quando estava 

comentando sobre os desafios, falando sobre o despreparo dos colaboradores. 

Explicou que, apesar de haver despreparo, ao mesmo tempo, paradoxalmente, os 

colaboradores podem exercer influência no processo de implementação da tecnologia 

tanto positiva, quanto negativa. E, complementou dizendo sobre a importância da alta 

direção, em lidar com esse tipo de situação. Conforme evidenciado a seguir: 

 

Durante o processo de implementação, já na fase final, quando estávamos 

fazendo as primeiras operações com RFID, um colaborador me chamou e 

perguntou como ele iria pagar algumas contas, pois ele utilizava o dinheiro de 

horas extras para isso e agora não tem mais. A alta direção vislumbra os pontos 

que deseja, mas alguns colaboradores não veem os ganhos e só enxergam os 

que eles vão, entre aspas, “perder”. Então, a tecnologia traz redução de MO e 



 

 
65 

 

ela contribui para uma melhor tomada de decisão, mas a resistência e o 

despreparo dos colabores tem uma forte influência no projeto. 

 

 
Figura 17 – Co-ocorrência despreparo dos colaboradores. Fonte: dados da pesquisa. 

 

A alta direção tem papel importante em todo o processo, precisa estar presente, 

do início ao fim, e demonstrar para toda a empresa os objetivos a serem alcançados 

com a implementação. Cabe, também, ao integrador ou provedor de solução, orientar 

todos os níveis organizacionais, indo até a parte de treinar os colaboradores que, de 

fato, irão operar usando a nova tecnologia, identificando as oportunidades e vencendo 

os desafios. 

 A tecnologia, como verificado, pode sim reduzir MO e pode também otimizar os 

processos, possibilitando melhor tomada de decisão. Os colaboradores podem ser 

realocados, considerando-se em uma possível expansão das operações e, olhando 

com um viés mais crítico e lógico para o negócio, pode-se aproveitar para selecionar 

e filtrar a força de trabalho, identificando-se fraquezas e falhas, e corrigi-las. 

 A segunda co-ocorrência, ilustrada na Figura 18 e evidenciada na Figura 19, 

apareceu na entrevista #8, ao falar sobre o desafio atrelado ao apoio da alta direção, 

na qual também fazem parte alguns stakeholders: 

 

A diretoria precisa apoiar o projeto, muitas vezes vai precisar ser firme e dizer 

para o colaborador: isso aqui (se referindo à implementação da tecnologia 

RFID) não é uma opção de escolha, isso aqui é realidade. Não pode pensar 

que a tecnologia vai tirar empregos, ela veio para ajudar a melhorar os 

processos, trazer ganhos. 

 

 
Figura 18 – Co-ocorrência, diagrama de rede, apoio da alta direção. Fonte: dados da pesquisa. 

 



 

 
66 

 

 

Ou seja, ao mesmo tempo que é um desafio obter o apoio da alta direção, a 

tecnologia gera valor para os stakeholders, dessa forma, como sendo uma das partes 

que tem interesse em fazer com a que a implementação ocorra com sucesso, deve 

apoiar, sem se omitir ou sem se opor. 

 

 
Figura 19 – Co-ocorrência apoio da alta direção. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em muitos projetos, apesar de aprovar o investimento na tecnologia, a alta 

direção acaba não percebendo o mesmo valor que o pessoal da camada operacional 

enxerga, por não participar efetivamente do dia-a-dia da operação. Pode até achar 

que está apoiando, pelo fato de liberar a compra do projeto de implementação, mas 

isso não é suficiente, pois a tecnologia vai resultar em algumas mudanças sensíveis 

e, por interferirem nas atividades das pessoas, precisa de total apoio, não somente no 

começo ou no fechamento do contrato, ou na liberação do investimento. 

 

4.3.3 Comparação entre as Entrevistas e a RSL 

  

Através da revisão sistemática da literatura – RSL, como fonte de dados 

secundários, levantaram-se oportunidades e desafios. E, através das entrevistas com 

os 14 especialistas, foram adquiridos os dados primários dessa pesquisa, limitados às 

experiências desses profissionais no Brasil. 

Em relação à codificação realizada, utilizando-se o software ATLAS.ti, houve 218 

codificações para a categoria Oportunidades e 85 para a categoria Desafios, gerando-

se um total de 303 codificações. A Tabela 7 destaca a sua distribuição junto aos 

indicadores, demonstrando o percentual de frequência dentro de cada categoria. 

A partir disso, verifica-se os indicadores/códigos que mais aparecem nas 

entrevistas, ou seja, ficam evidentes quais são as principais oportunidades e quais 

são os principais desafios, conforme a experiência dos especialistas. 
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Tabela 7 – Frequência dos indicadores na codificação. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema de categorização e os 

mesmos indicadores, seguindo com uma comparação na mesma base, envolvendo 

os dados da RSL e os dados primários das entrevistas, elaborou-se a Tabela 8 para 

Oportunidades freq. %
1) Gestão Operacional
1.1 Aumento da eficiência operacional 25 11,5%
1.4 Agilidade nas movimentações de mercadorias e redução de erros operacionais 12 5,5%
1.6 Redução da logística reversa 4 1,8%
1.3 Redução de MO 4 1,8%
1.2 Redução de custos operacionais 3 1,4%
1.5 Redução de falsificação de produtos 1 0,5%
I1 Melhoria na alocação de recursos 1 0,5%
2) Gestão de Estoque
2.2 Aumento da acurácia do estoque 22 10,8%
2.4 Redução de ruptura de estoque 10 4,6%
2.5 Ganho na reposição de mercadorias (velocidade e precisão) 9 4,1%
2.3 Redução de perdas 7 3,2%
2.1 Redução do tamanho do estoque 1 0,5%
3) Gestão do Negócio
3.6 Contribuição positiva para a tomada de decisão 24 11,0%
3.8 Ganho na confiabilidade da informação 18 8,3%
3.1 Aumento da visibilidade do negócio, em tempo real 15 6,9%
3.4 Habilitação da informação em tempo real 12 5,5%
3.5 Aumento da competitividade da empresa (em receita, vendas) 11 5,0%
3.2 Aumento da rastreabilidade 11 5,0%
I2 Melhor controle 8 3,7%
3.10 Geração de valor para stakeholders 7 3,2%
3.11 Redução de erros administrativos 4 1,8%
3.9 Melhora dos prazos de entregas 4 1,8%
I3 Automação da identificação e dos processos 3 1,4%
3.3 Melhoria no atendimento/relacionamento com o cliente (interno e externo) 2 0,9%
3.7 Ganho na agilidade/velocidade no processamento da informação 0 0,0%

4) Desafios/impedimentos freq. %
4.10 Falta de experiência/entendimento pela empresa e/ou pelos provedores de solução 
de como fazer

19 22,4%

4.3 Adequação de processo e/ou infraestrutura 14 16,5%
4.9 Despreparo e/ou resistência dos colaboradores 13 15,3%

4.7 Integração com sistemas e infraestruturas existentes - não é um sistema “plug & play” 12 14,1%

4.5 Apoio da alta direção 8 9,4%
4.1 Custo de implantação 7 8,2%
4.6 Entendimento do ROI 7 8,2%
4.4 Tecnológicos - problemas/limitações voltados à tecnologia (interferências e 
atenuações de sinal, precisão na leitura das tags, materiais como líquidos e metais)

3 3,5%

I4 Mudança de cultura e gestão da mudança 1 1,2%
4.8 Sistema capaz de receber e processar maior quantidade de dados de forma contínua e 
coerente

1 1,2%

4.2. Padronização mundial 0 0,0%
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classificar as principias oportunidades dentro das suas subcategorias: gestão 

operacional, gestão de estoque e gestão de negócio, respectivamente. 

 O intuito foi o de traçar um comparativo com os achados na RSL, através das 

perguntas aos entrevistados, solicitando que elencassem dois fatores mais 

representativos, a partir das perguntas 4 e 5, e três fatores a partir das perguntas 6 e 

7, em coerência com os mesmos fatores relacionados às mesmas categorias de 

análise e indicadores utilizados na RSL. Enquanto que a RSL contou com 120 artigos, 

as entrevistas ficaram limitadas à quantidade de 14, entretanto, contou-se com a 

experiência de profissionais que vêm atuando no mercado nacional há tempos. 

A Tabela 8 deve ser lida considerando-se que do lado esquerdo tem-se os 

principais fatores sob a ótica dos especialistas. Esse número representa quantos 

entrevistados citaram tais fatores (como sendo os mais importantes) e, para aqueles 

que se encontram com a quantidade zero, não quer dizer que não existam, mas que, 

para essa classificação dos mais importantes, não foram considerados por eles, logo, 

foram classificados como zero, os quais, também, não foram retirados dessa análise, 

a fim de serem comparados com o resultado da RSL, ao lado direito da tabela. 

A partir daí, verificar-se que a maior oportunidade, em termos de benefício que 

a tecnologia traz com a sua implementação, relacionada à gestão operacional, é o 

aumento da eficiência operacional, tópico integrante do referencial teórico dessa 

pesquisa, unânime entre os especialistas e representando 74% no resultado da RSL. 

Juntamente com o aumento da acurácia do estoque, que também foi citada por todos 

os entrevistados e que foi relatada em 35 artigos, dos 120. 

RFID leva à maior eficiência, maior produtividade, melhor tempo de resposta, 

resultando em maiores performances econômica e competitiva, sendo que a as 

aplicações na cadeia de suprimento e na logística, tem crescido e habilitando muitos 

e significativos benefícios (Zelbst, Green, Sower & Reyes, 2012; Ting, Tsang & Tse, 

2013; Musa & Dabo, 2016). Segundo Casamayor-Pujol, Morenza-Cinos, Gastón e 

Pous (2020), nos últimos anos, grandes varejistas tradicionais vêm implementando a 

tecnologia RFID com o objetivo de melhorar suas operações, logo, melhorar a sua 

eficiência operacional. 

O aumento da eficiência operacional pode ser considerado como facilitador para 

os demais ganhos e benefícios, pois, operações e estoques mais eficientes podem 

trazer maior visibilidade ao processo, com dados e informações mais precisos e 
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confiáveis, o que possibilita melhor tomada de decisão, gerando-se maior valor aos 

stakeholders. 

 

Tabela 8 – Comparação das Oportunidades entre Entrevistas e RSL. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como evidência, o entrevistado #3 citou a tecnologia RFID como sendo uma 

coleta de dados que traz, como maior benefício, a partir da sua implementação, a 

eficiência operacional: 

Entrevistas entrevistados % % qte artigos RSL

1) Gestão Operacional 1) Gestão Operacional

1.1 Aumento da eficiência operacional 14 100% 74% 89 1.1 Aumento da eficiência operacional
1.4 Redução de erros operacionais e 
agilidade nas movimentações de 
mercadorias

11 79% 40% 48 1.2 Redução de custos operacionais

1.6 Redução da logística reversa 2 14% 26% 31 1.3 Redução de MO

1.5 Redução de falsificação de produtos 1 7% 18% 21
1.4 Redução de erros operacionais e 

agilidade nas movimentações de 
mercadorias

I1 Melhoria na alocação de recursos 1 7% 14% 17 1.5 Redução de falsificação de produtos
1.3 Redução de MO 0 0% 3% 4 1.6 Redução da logística reversa
1.2 Redução de custos operacionais 0 0% --- --- I1 Melhoria na alocação de recursos

2) Gestão de Estoque 2) Gestão de Estoque

2.2 Aumento da acurácia do estoque 14 100% 33% 40 2.1 Redução do tamanho do estoque
2.4 Redução de ruptura de estoque 7 50% 29% 35 2.2 Aumento da acurácia do estoque
2.5 Ganho na reposição de mercadorias 
(velocidade e precisão)

6 43% 24% 29 2.3 Redução de perdas

2.3 Redução de perdas 3 21% 23% 28 2.4 Redução de ruptura de estoque

2.1 Redução do tamanho do estoque 0 0% 16% 19
2.5 Ganho na reposição de mercadorias 

(velocidade e precisão)

3) Gestão do Negócio 3) Gestão do Negócio

3.6 Contribuição positiva para a tomada de 
decisão

9 64% 46% 55 3.1 Aumento da visibilidade do negócio

3.8 Ganho na confiabilidade da informação 9 64% 36% 43 3.2 Aumento da rastreabilidade

3.1 Aumento da visibilidade do negócio 8 57% 30% 36
3.3 Melhoria no atendimento/relacionamento 

com o cliente (interno e externo)

3.4 Habilitação da informação em tempo real 8 57% 29% 35 3.4 Habilitação da informação em tempo real

3.5 Aumento da competitividade da empresa 
(em receita, vendas)

6 43% 23% 27
3.5 Aumento da competitividade da empresa 

(em receita, vendas)

3.10 Geração de valor para stakeholders 6 43% 13% 16
3.6 Contribuição positiva para a tomada de 

decisão

3.2 Aumento da rastreabilidade 5 36% 9% 11
3.7 Ganho na agilidade/velocidade no 

processamento da informação
I2 Melhor controle 5 36% 8% 10 3.8 Ganho na confiabilidade da informação
3.11 Redução de erros administrativos 4 29% 3% 4 3.9 Melhora dos prazos de entregas
I3 Automação da identificação e dos 
processos

3 21% 2% 2 3.10 Geração de valor para stakeholders

3.9 Melhora dos prazos de entregas 3 21% 1% 1 3.11 Redução de erros administrativos 

3.3 Melhoria no atendimento/relacionamento 
com o cliente (interno e externo)

2 14% --- --- I2 Melhor controle

3.7 Ganho na agilidade/velocidade no 
processamento da informação

0 0% --- ---
I3 Automação da identificação e dos 

processos
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A coleta de dados com RFID traz agilidade e precisão ao processo, 

possibilitando maior eficiência na operação. 

 

O entrevistado #11 apontou o círculo vicioso que acontece dentro da operação, 

onde a empresa cria o processo do processo para tentar solucionar problemas que a 

tecnologia poderia resolver: 

 

As empresas não percebem a quantidade de processos que são criados para 

reduzir o número de defeitos, o número de problemas e a quantidade de 

pessoas necessárias para conferir uma separação, por exemplo. E as pessoas 

que conferem a conferência dos outros. Então, isso faz parte do processo e as 

empresas não percebem que vão se ver livres desse emaranhado de 

obstáculos com a implementação da tecnologia trazendo maior eficiência 

operacional aos processos. Podendo até mesmo juntar operações, fazer mais 

operações concomitantemente como, por exemplo, dar entrada no estoque e 

já dar baixa na lista de materiais utilizados para fazer aquele produto, 

proporcionando redução no estoque de matéria-prima, pois reduz o tempo de 

apontamento dessa matéria-prima. A quantidade de pequenos processos que 

a empresa deixa de fazer é sensacional. 

 

 Processos mais eficientes refletem em negócios mais eficientes, a partir da 

melhoria na alocação de recursos, conforme comentou o entrevistado #14, através de 

redução do número de transações e através do maior controle nas cadeias de 

suprimentos, manufatura e logística. 

 A reposição da mercadoria e a ruptura do estoque são outros fatores que 

apresentam-se como oportunidades significativas, conforme relatou o entrevistado 

#10: 

  

Todos estão buscando reposição da mercadoria, especialmente por causa do 

Omnichannel e das compras virtuais, fazendo com que esse fator da reposição 

de mercadoria dê mais força para a implementação da tecnologia. 

 

E, conforme complementou o entrevistado #11, adicionando a questão da 

acurácia do estoque: 
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Quando tem ruptura não tem venda. Sobre a acurácia, se o estoque tem 

acurácia de 92% e passa para 99%, o ganho é de 7% (de valor no estoque), 

isso já justifica a implementação, de longe. 

 

 Outra oportunidade que também foi uma das mais citadas pelos entrevistados 

foi a contribuição positiva para a tomada de decisão com confiabilidade na informação, 

seguida pelo aumento da visibilidade do negócio em tempo real, dentro da 

subcategoria gestão do negócio. Dessa forma, as empresas passam a entender, de 

uma maneira mais holística, os seus processos, podendo antecipar-se às situações e 

direcionar melhor os seus negócios. 

 Vale ressaltar que RFID, por ser uma tecnologia que pode trazer inovação, é 

passível de ser elegível à incentivos governamentais, assim como foi exposto no 

referencial teórico e como citado pelo entrevistado #10: 

 

Existem projetos que, para poder usufruir de incentivos governamentais, 

utilizam RFID para comprovar que estão otimizando e garantindo processos, 

pois entendem os benefícios da tecnologia e acabam aplicando nas suas 

operações, sendo elegíveis à tais incentivos. Por exemplo, empresas que 

comprovam que estão fazendo logística reversa, adequando-se à Lei dos 

Resíduos Sólidos. 

 

 As oportunidades já são conhecidas pelas empresas que tomam a decisão de 

seguir com a implementação da tecnologia. E, cabe ao integrador ou provedor de 

solução, identifica-las e encaixa-las nas necessidades de cada cliente. A comparação 

entre as entrevistas e a RSL mostra que a importância e a necessidade mudam de 

acordo com o mercado e com o setor de atuação, como a questão da autenticidade 

de produtos, por exemplo, com a redução da falsificação, conforme relatou o 

entrevistado #5: 

 

Para empresas na Europa, por exemplo, que atuam no mercado de luxo, a 

principal preocupação é a questão da falsificação. Porém, aqui no Brasil os 

clientes não tem, ainda, esse tipo de preocupação. Aqui no Brasil a agilidade 

na movimentação, depois da eficiência operacional, é o fator mais 

representativo. 
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 Da mesma forma que a necessidade muda de país para país, muda de setor 

para setor e, até mesmo, muda para empresas que atuam no mesmo setor, que 

possuem as mesmas necessidades, tendo-se a possibilidade de passarem por 

processos de implementação diferentes, devido aos sistemas, ao pessoal, à cultura. 

Em relação à parte de mudanças de processos, envolvendo mudança de cultura, o 

entrevistado #14 trouxe esse fator, sobre a gestão de mudança/cultura, como sendo 

um desafio no processo de implementação. 

Os principais desafios encontrados com a implementação da tecnologia, são 

apresentados na Tabela 9: 

  

Tabela 9 – Comparação dos Desafios entre Entrevistas e RSL. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O maior desafio apontado pelos especialistas foi a falta de experiência do 

integrador, sendo que também é o responsável por transferir o conhecimento para a 

empresa que está recebendo a tecnologia. O entrevistado #8 comentou sobre a falta 

Entrevistas entrevistados % % qte artigos RSL

4.10 Falta de experiência/entendimento pela 
empresa e/ou pelos provedores de solução 
de como fazer

10 71% 48 40% 4.1 Custo de implantação

4.3 Adequação de processo e/ou 
infraestrutura

8 57% 30 25% 4.2. Padronização mundial

4.5 Apoio da alta direção 7 50% 22 18%
4.3 Adequação de processo e/ou 

infraestrutura

4.9 Despreparo e/ou resistência dos 
colaboradores

6 43% 21 18%

4.4 Tecnológicos - problemas/limitações 
voltados à tecnologia (interferências e 

atenuações de sinal, precisão na leitura das 
tags, materiais como líquidos e metais)

4.6 Entendimento do ROI 4 29% 19 16% 4.5 Apoio da alta direção
4.7 Integração com sistemas e 
infraestruturas existentes - não é um 
sistema “plug & play”

4 29% 19 16% 4.6 Entendimento do ROI

4.4 Tecnológicos - problemas/limitações 
voltados à tecnologia (interferências e 
atenuações de sinal, precisão na leitura das 
tags, materiais como líquidos e metais)

2 14% 19 16%
4.7 Integração com sistemas e 

infraestruturas existentes - não é um 
sistema “plug & play”

I4 Mudança de cultura e gestão da mudança 1 7% 18 15%
4.8 Sistema capaz de receber e processar 

maior quantidade de dados de forma 
contínua e coerente

4.1 Custo de implantação 0 0% 17 14%
4.9 Despreparo e/ou resistência dos 

colaboradores

4.2. Padronização mundial 0 0% 15 13%
4.10 Falta de experiência/entendimento pela 
empresa e/ou pelos provedores de solução 

de como fazer
4.8 Sistema capaz de receber e processar 
maior quantidade de dados de forma 
contínua e coerente

0 0% --- --- I4 Mudança de cultura e gestão da mudança
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de instituições aptas a proverem treinamentos e capacitação voltados à 

implementação da tecnologia: 

 

Sobre a falta de experiência, que é o um dos maiores desafios, falta lugar para 

que a pessoa possa se capacitar, pois falta também a prática. Não tem um 

curso e tem poucas empresas oferecendo treinamentos e, mesmo assim, não 

o fazem como deveriam. Tem muitas empresas que fazem um projeto e 

acabam voltando atrás para corrigir problemas e, até mesmo, pedindo ajuda 

para outras empresas provedoras de solução. 

 

 Apesar da tecnologia ser antiga, existem poucos projetos implementados, 

principalmente no Brasil, isso leva à falta de geração de conhecimento, à falta da 

criação de históricos e casos de uso que possam ser compartilhados e estudados. 

Muitos integradores obtiveram a experiência que tem hoje a partir das tentativas e 

erros ao longo dos anos, nos projetos que atuaram. E, como existe o receio de criar 

concorrência, não têm interesse em disseminar tal conhecimento. 

 A falta de capacitação, a falta de entendimento e a falta de experiência do 

integrador ou provedor de solução, acabam atrapalhando o processo de 

implementação. O cliente tem uma necessidade e ele não tem obrigação de conhecer 

a tecnologia nos detalhes, ele simplesmente precisa que alguém entenda a sua dor e, 

através de ferramentas, assim como a automação da coleta de dados com RFID, 

adeque seus processos, encaixe a nova tecnologia e traga o ganho esperado. 

 O entrevistado #5, de forma sucinta e precisa, em uma de suas afirmações, 

relatou essa questão da falta de entendimento da necessidade do cliente: 

 

A falta de entendimento pelos parceiros de implementação é um desafio muito 

encontrado no Brasil. 

 

Em decorrência disso, de acordo com o entrevistado #3, a falta de experiência 

do integrador prejudica não só o processo de implementação, mas atrapalha, 

inclusive, a operação do cliente: 

 

Os provedores não tem experiência e acabam vendendo soluções que não 

funcionam, ocasionando maiores problemas do que a empresa tinha antes. 
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Somada a essa questão de falta de experiência e de entendimento da 

necessidade do cliente, vem a falta de treinamento das pessoas que irão utilizar a 

nova tecnologia, e até mesmo da explicação dos benefícios versus os investimentos 

que serão necessários. Pois, isso também é papel do provedor de solução, que é 

responsável por todo o processo de implementação, desde o levantamento inicial, 

entendimento do problema, oferecimento da solução e implementação. Logo, dentro 

do processo de implementação, é aconselhável existir a etapa de treinamento de toda 

a equipe do cliente que vai utilizar direta ou indiretamente a tecnologia. 

Inerente a esses pontos, pode existir resistência em adequar-se o processo e 

infraestrutura, que foi o segundo fator mais apontado pelos entrevistados, e isso pode 

acontecer por falta dessa explicação de como é o projeto, quais são objetivos, o que 

se esperar dele. O entrevistado #2 ressaltou esse ponto, vinculando à questão da falta 

de experiência do provedor: 

 

Existe resistência em mudar o processo, pois, sair do conhecido causa medo, 

medo de perder o controle sobre o que já é conhecido. A falta de experiência 

do provedor de solução envolve o processo de venda, como fazer o ROI, a 

adequação e/ou alteração do processo, o treinamento dos colaboradores. O 

provedor precisa entender a solução das outras que participam do projeto. 

 

Sendo que, por causa desses elementos, pode culminar em uma situação na 

qual a empresa dá um passo para trás no processo de implementação ou, até mesmo, 

fazer com que a tecnologia RFID acabe sendo vista como um novo problema dentro 

da empresa. O entrevistado #12 levantou um ponto importante relacionado ao 

entendimento: 

 

Quando tem um usuário que não entende a tecnologia, começa a gerar 

desconfiança na alta direção e isso atrapalha muito nos projetos de 

implementação. Devido ao despreparo dos integradores, o cliente acaba não 

querendo mais saber da tecnologia. E muitas vezes a culpa acaba caindo sobre 

o fornecedor da tag, do software, do hardware, sendo que o que foi ruim foi o 

projeto, foi a implantação. 
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Assim como, sobre o fator voltado ao entendimento, pontuou o entrevistado #10: 

 

Importante ressaltar que a tecnologia RFID não vai resolver todos os 

problemas, ela vai mostrar os problemas. 

 

Reforçando-se a questão de que o integrador ou provedor de solução é 

responsável por todo o processo de implementação, inclusive por fazer com que todas 

as partes do projeto, incluindo também as outras empresas que participarão de 

alguma forma, tenham total ciência e entendimento do seu papel. 

Em relação ao custo de implantação, a RSL mostrou que esse foi o maior 

desafio. Já, nas entrevistas com os especialistas, esse fator não foi citado. O 

entrevistado #13 fez o seguinte comentário sobre o custo: 

 

No passado o custo era um problema grave, mas com o tempo a tecnologia 

vem se provando, tem diversos cases no mercado e as empresas não estão 

olhando mais RFID comparando com etiqueta de código de barras. 

 

 O entendimento do ROI ainda acaba sendo um desafio, pois, o investimento na 

implantação vai ocorrer em um dado momento, entretanto, o custo da tag RFID será 

recorrente, assim como relatou o entrevistado #11: 

 

O custo dos insumos é um desafio, referente à recorrência que a empresa vai 

ter e não aos custos de implantação, pois isso está inerente ao projeto. 

 

Quando fala-se em uma etiqueta de código de barras, o preço está em torno de 

4 centavos de Real. Mas, uma etiqueta de RFID pode custar 40 centavos. Ou seja, 

dez vezes mais. É função do provedor de solução identificar os ganhos, coloca-los na 

equação do ROI, incluindo o custo da etiqueta RFID, e mostrar ao cliente que, mesmo 

investindo-se em equipamentos, sistemas e serviços, o resultado será positivo, devido 

ao ganho operacional, o qual será refletido de várias maneiras ao longo de todo o 

processo, podendo impactar positivamente na competitividade da empresa no 

mercado. 

A padronização mundial, que foi o segundo fator que mais apareceu na RSL 

como sendo um dos maiores impedimentos, nas entrevistas não foi mencionada de 
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forma impeditiva na implementação. O entrevistado #5 a mencionou como sendo um 

fator que auxilia: 

 

A padronização mundial é um benefício, pois auxilia na implementação do 

projeto, ainda mais em empresas brasileiras que recebem produtos importados 

já com RFID. 

 

Com base nessa pesquisa, pode-se dizer que o papel do integrador ou provedor 

de solução, ou empresa responsável por implementar a tecnologia RFID, é essencial 

para o sucesso do projeto. As diversas barreiras apresentadas podem ser superadas 

através de seu trabalho de entendimento da necessidade, desenho da solução mais 

adequada, engajamento de toda a equipe e empresas participantes, gestão do projeto 

e gestão de mudanças. Se a alta direção entende o projeto, ela pode apoiar com mais 

força e investir com maior certeza. Se os colaboradores sentirem-se incluídos, podem 

fazer menor resistência à introdução da nova tecnologia, logo, a adequação dos 

processos pode ser menos dolorosa. 

 

4.4 Passo-a-passo para uma implementação de sucesso 

 

Na era em que informações como, por exemplo, a previsão mais precisa de 

suprimentos e demandas, o gerenciamento de estoque em tempo real, o controle de 

armazéns e lojas são vitais para o sucesso, a tecnologia RFID habilita um potencial 

significativo para todos os setores da economia, negócios e indústria, sendo que a 

tecnologia pode transformar significativamente a prática atual de conduzir negócios, 

com a melhoria da eficiência da operação, apoiando o processo de tomada de decisão 

(Barjis & Wamba, 2010). 

A questão da tomada de decisão foi citada por nove dos quatorze entrevistados, 

como sendo uma das maiores oportunidades. E, para evidenciar, seguem os relatos 

de dois deles, o relato do entrevistado #2: 

 

Com a implementação da tecnologia RFID, a tomada de decisão melhora, pois 

tem-se a informação com muito mais qualidade e confiabilidade. A tecnologia 

RFID ajuda a empresa a crescer, pois, a tomada de decisão pode ser feita na 

hora. Hoje é possível fazer coisas com mais agilidade e rapidez do que antes, 
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proporcionada pela tecnologia, como por exemplo, transferir o estoque de um 

local físico para outro, abrir uma filial em menor tempo, por motivos de 

incentivos fiscais ou decisões estratégicas que, antes, sem essa tecnologia, 

tais decisões poderiam ser descartadas por causa do esforço e tempo gastos, 

que a inviabilizariam ou a postergariam. 

 

E o relato do entrevistado #3: 

 

RFID melhora a tomada de decisão no sentido de o gestor ter a informação 

com mais qualidade e mais rápida, inclusive dando mais tempo para que possa 

pensar e seguir na decisão tomada. 

 

Essa busca pela informação em tempo real, contribuindo para melhor tomada de 

decisão, podendo levar à maior competitividade da empresa, através da utilização da 

tecnologia RFID, é possível se a sua implementação for bem sucedida. 

Dadas as oportunidades e os desafios identificados nessa pesquisa, gerou-se 

um modelo conceitual, que recomenda e sugere os passos para uma implementação 

de sucesso, com base em toda a pesquisa realizada na literatura, com base nas 

entrevistas com os especialistas e na experiência do autor. Esse modelo está 

representado na Figura 20. 

Tem o objetivo de orientar as empresas que estiverem prestes a iniciar a 

implementação da tecnologia, podendo servir também para os provedores e 

integradores de solução, sem a pretensão de ser uma obrigatoriedade ou funcionar 

como regra. Ressaltando-se que foi elaborado com base nas experiências aqui 

evidenciadas. 

Partindo-se da premissa de que ainda não existe uma receita única para 

implementar-se a tecnologia RFID, como já mencionado, cada cliente tem uma 

necessidade e, mesmo clientes que são do mesmo setor e fazem a mesma coisa, 

acabam tendo necessidades específicas e diferentes. Logo, o primeiro passo em um 

processo de implementação é entender a real necessidade e a estratégia do cliente e 

verificar se a tecnologia RFID cabe em seu processo. Isso pode ser feito através de 

atividades de levantamento e observação, de como é o processo atual, procurando 

entender seus gargalos, travas, limitações e, também, suas qualidades. 
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É importante que os provedores entendam, com clareza e segurança, a sua 

própria capacidade de entrega, para que seja possível sua sustentação no cliente. 

 

 
Figura 20 – Modelo conceitual para uma implementação de sucesso. Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em outras palavras, entender a necessidade do cliente é entender de seu 

produto e de seu processo, ainda, mais do que isso, é entender do seu ambiente de 

trabalho: as relações entre os colaboradores e as relações entre as áreas. Ouvir do 

cliente o que ele acha que é o problema, o que ele está tentando melhorar e descobrir 

qual o real problema, pois nem sempre o que o cliente acha é o seu problema; na 

maioria das vezes chega-se à conclusão de que a causa do problema é outra. 

O cliente precisa entender o que poderá ganhar com a tecnologia, para que não 

sejam criadas expectativas irreais. Fazê-lo entender como a solução oferecida vai 

refletir em seus processos, para que o problema seja resolvido, é essencial para o 

processo de implementação, pois o cliente busca por uma solução que se encaixa em 

seu negócio, em termos operacionais e financeiros, que resolva o problema e que não 

crie mais um. 

A implementação deve ser vista com um programa de gestão de mudança e de 

cultura, já que trata-se de introdução de uma nova tecnologia. Vai ser preciso 

convencer as pessoas de que a implementação da tecnologia será boa para elas, a 

partir de uma implantação bem feita. 

Revisar o plano, trazer as pessoas e parceiros para perto, explicando o projeto, 

para definir muito bem o escopo e os indicadores que deverão ser alcançados, 

exaurindo-se as dúvidas. Isso ajuda, inclusive, a apresentar à diretoria, com subsídios 

plausíveis, e para todos os que se relacionarão com o projeto. 

Definir o responsável pelo projeto, que pode ser uma pessoa da própria empresa, 

que conheça o processo, que saiba quais são os reais problemas e que tenha acesso 

a todas as áreas relacionadas ao projeto, ou seja, um ponto focal para ajudar a traduzir 

os processos, que fale a linguagem da empresa, que tenha acesso livre por todas as 

camadas do projeto e que possa multiplicar o conhecimento. Pode-se, também, definir 

um ponto focal para cada processo, por exemplo, um que entenda de loja, outro de 

CD, outro de sistemas, ou seja, montar uma estrutura de projeto, com boa gestão de 

relações internas e externas, para que tenha engajamento. 

Definir o cronograma, com deveres e obrigações do cliente, do provedor e das 

demais empresas envolvidas em cada parte (hardware, software, tag, serviços). 

Escolher parceiros que entendam efetivamente da tecnologia, pois um dos maiores 
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erros é agir como se estivesse em uma espécie de laboratório, na tentativa e erro, 

perdendo e gastando tempo. 

Começar pequeno, sem querer englobar tudo e, caso necessário, se ainda não 

foi feito, realizar uma PoC, prova de conceito, do termo em Inglês Proof of Concept, e 

realizar um Piloto, para checar que o que foi pensado e idealizado funciona, para 

mostrar ao cliente que de fato funciona. Isso o ajuda a defender o investimento dentro 

da empresa. Pegar os dados obtidos e calcular o ROI, extrapolando esse estudo para 

toda a cadeia, pois, é preciso mostrar que o que o cliente deseja é factível. A PoC e o 

Piloto são passos importantes para que o cliente possa entender, dentro da sua 

própria operação, como a tecnologia funciona e pode funcionar. 

Geralmente, inicia-se com a PoC, como uma simples demonstração, para 

verificar a questão da agilidade e precisão da coleta de dados, sem integração com 

sistemas. Em seguida, parte-se para um Piloto, escolhendo-se uma linha de produto 

ou de processo, para ir evoluindo de forma sistemática, faseada e gradativa. Priorizar 

as atividades dentro do projeto, priorizar os casos de uso e fragmentar o processo, 

sem querer colocar RFID em todas as situações de uma só vez. 

A integração dos sistemas é um fator importante e vai ocorrer logo após a 

definição do escopo do projeto, como uma ação que engloba todas as operações. Isso 

pode levar tempo, dependendo da maturidade da empresa e do próprio parceiro de 

integração. 

Um ponto de atenção é a definição do nascimento da tag: em qual parte da 

cadeia a tag será fixada ao item/produto, ou seja, determinar o local ideal para a 

geração da tag. Importante lembrar dos itens que já existem e que estão sem tags 

RFID; deve ser pensado em um plano: identificar tudo de uma vez, ou identificar à 

medida que vai girando o estoque? Cada caso deve ser analisado. Essa etapa é a de 

digitalização ou virtualização dos produtos, pois cada unidade terá uma identificação 

única no sistema, com o controle unitário, item-a-item, e não somente por lote ou por 

SKU – Stock Keeping Unit. 

Na maioria das vezes será necessário adequar o processo. Preparar-se para 

implementar a tecnologia e não simplesmente substituir o que existe atualmente. 

Fazer adequações para receber a nova tecnologia, validando cada etapa do processo. 

Como uma ação transversal, realizar workshops e treinamentos com todas as 

áreas envolvidas no projeto (logística, produção, TI, parceiros etc.). Trabalhando a 
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comunicação, treinando e tranquilizando os operadores, sendo que os treinamentos 

devem ser pensados para cada nível da empresa, desde a pessoa que carrega o 

caminhão, até o diretor que vai olhar o dashboard da operação. 

Reuniões e acompanhamentos semanais, durante e após a implementação, são 

consideradas como boas práticas e também servem para, além de acompanhar o 

andamento do projeto, disseminar o conhecimento. 

Por fim, deve-se pensar na sustentação e no suporte da tecnologia, onde o 

cliente define se será feito por ele mesmo ou por terceiro. Pensar-se na sua 

continuidade, pois podem entrar novos parceiros, os stakeholders podem mudar; é 

preciso estar preparado e evitar que o conhecimento fique apenas no tácito. 

Como forma de consolidar os achados, a Figura 21 sintetiza as principais 

oportunidades e os principais desafios encontrados nas entrevistas com os 

especialistas, relacionados com a implementação da tecnologia RFID: 

 

 
Figura 21 – Principais Oportunidades e principais Desafios. Fonte: elaborado pelo autor. 
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No centro tem-se a Implementação da Tecnologia RFID, interagindo com os 

principais desafios, os quais estão apresentados no lado inferior esquerdo, na cor 

vermelha; contrapondo-se com as principais oportunidades, apresentadas no lado 

inferior direito, na cor verde; habilitando os benefícios, localizados na parte superior, 

na cor azul. 

Neste capítulo foram apresentados os resultados da pesquisa, através de 

evidências, relacionando-os com o referencial teórico, em resposta aos objetivos de 

pesquisa. Também foi elaborado um modelo para servir como guia orientativo nas 

implementações da tecnologia RFID. O próximo capítulo traz as considerações finais, 

limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca pela competitividade e pela excelência nos processos operacionais das 

organizações deve ser constante. Para estar-se sempre à frente, as empresas 

precisam produzir produtos e serviços superiores aos de seus concorrentes e essa 

expectativa leva a inovações científicas e tecnológicas. 

Várias ferramentas tecnológicas são capazes de trazer ganhos aos processos. 

A coleta de dados acaba sendo primordial para o controle ao longo de toda a 

operação. O código de barras é a tecnologia de coleta de dados mais conhecida e 

utilizada dentro e fora das empresas. Porém, a tecnologia RFID, devido às suas 

características, considerada como a própria automação da coleta de dados, acaba 

sendo mais adequada, por ser mais ágil e precisa, podendo trazer ganhos 

significativos para quem a implementa. 

A tecnologia RFID é antiga, mas ainda não está consolidada por uma série de 

fatores aqui apresentados, como por exemplo, a falta de entendimento de como 

implementá-la. Conforme a tecnologia evolui, evolui-se também a maneira de como 

utilizá-la. Os ganhos e benefícios são maiores do que os desafios que podem 

aparecer. 

Uma organização não deve ter requisitos irreais para uma nova tecnologia, e sim 

ter um bom entendimento das suas funcionalidades e investigar como elas podem 

melhorar o desempenho organizacional. Essa capacidade de estimular inovações faz 

toda a diferença para alcançar os objetivos desejados. É, portanto, necessário que o 

implementador da tecnologia tenha capacidade para compreender e oferecer a melhor 

solução ao cliente. 

Com esse estudo, a partir da pergunta de pesquisa e, tendo-se como objetivo 

principal, identificar se existem oportunidades e desafios a partir da implementação 

da tecnologia RFID, foi possível verificar as principais oportunidades e os principais 

desafios. 

Logo, pode-se considerar que os objetivos dessa pesquisa foram atendidos, de 

acordo com o que foi relatado e evidenciado no capítulo anterior, sendo possível 

identificar que existem diversas oportunidades, assim como, diversos desafios com a 

implementação da tecnologia, dentro e fora do Brasil. Tais oportunidades e desafios 
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mudam de empresa para empresa, mas acabam aparecendo de alguma forma 

durante o projeto. 

Implementar RFID é implementar um grande projeto, que envolve as principais 

áreas da organização: produção, estoque, logística, tecnologia da informação, 

financeira. Os ganhos são consideráveis, mas é preciso identificá-los em cada 

aplicação e em cada cliente. A tecnologia evolui a cada dia e, espera-se que, à medida 

que forem tendo mais implementações, tais oportunidades fiquem mais claras e sejam 

fáceis de serem convertidas em benefícios e os desafios estejam cada vez mais 

superados. 

Uma vez introduzida a tecnologia RFID que, na maioria dos casos, substitui a 

tecnologia de código de barras, fica difícil voltar atrás, pois faz-se a otimização dos 

processos, conseguindo-se obter maior eficiência operacional, o que acaba sendo um 

caminho sem volta para operar como operava-se antes à implementação. 

 Esta pesquisa contribui para a academia e para a prática empresarial, 

agregando com o resultado da pesquisa realizada nas revisões bibliográfica e 

sistemática da literatura e, também, através dos relatos dos especialistas, de modo 

que foi possível gerar conteúdo acadêmico e foi possível criar um modelo orientativo, 

com algumas recomendações, para os implementadores e para as empresas que vão 

passar ou estão passando pelo processo de implementação da tecnologia. 

 

5.1 Principais resultados encontrados na pesquisa de campo 

 

A principal oportunidade que a tecnologia pode trazer, a partir da sua 

implementação, está relacionada à eficiência operacional. Gerando benefícios 

importantes, como: agilidade na conferência e na movimentação de mercadorias; 

redução de erros e custos operacionais; redução de perdas e rupturas de estoque; 

aumento da acurácia/precisão e maior controle de todo o processo; confiabilidade da 

informação; visibilidade do negócio em tempo real; aumento da competitividade da 

empresa; geração de valor para os stakeholders. 

Cabe ao implementador identificar essas oportunidades e atuar na 

implementação superando os desafios. Pelo o que foi comprovado, a falta de 

experiência e a falta de entendimento de como fazer acabam sendo os maiores 

desafios, em relação ao cenário no mercado nacional. O implementador deve ser 
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capaz de lidar com os seguintes desafios mais expressivos: falta de apoio da alta 

direção; entendimento do ROI; despreparo e resistência dos colaboradores; 

mudanças e adequação de processos e infraestrutura; integração com sistemas; 

gestão de mudança e cultura. 

 

5.2 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

Os entrevistados foram selecionados considerando profissionais com 

experiência na tecnologia RFID, a partir do relacionamento e networking do autor, 

considerando-se, portanto, como amostra intencional. 

Em relação à revisão sistemática da literatura, a base científica eleita para a 

busca foi a EBSCOhost, limitando-se à artigos e periódicos científicos, priorizando 

assuntos voltados à implementação da tecnologia RFID. 

Como uma sugestão para novos estudos, recomenda-se uma nova revisão 

sistemática da literatura utilizando outras bases científicas, para verificar e comparar 

os achados. Outra sugestão é realizar uma pesquisa com as empresas que já 

passaram pelo processo de implementação e que, pelo menos, já estejam utilizando 

a tecnologia por um ano e/ou que já tenham passado da fase de roll-out, para verificar 

o que foi mudado, buscando por oportunidades e benefícios, além de evidenciar os 

desafios no pós roll-out. 

Uma outra sugestão, para um novo estudo, é verificar a perpetuidade da 

tecnologia em empresas nas quais já possuem RFID de forma mais madura, para 

entender se ao longo do tempo, com ou sem mudança dos stakeholders, a tecnologia 

ainda é vista como diferencial e se continua gerando valor para o negócio. 

Por fim, em uma futura pesquisa, poderia ser verificada a influência do modelo 

orientativo proposto nessa pesquisa, considerando a sua aplicação, acompanhando 

implementações em empresas que o utilizou, comparando com outras que não 

utilizaram. 

Sendo assim, conclui-se se essa pesquisa, esperando-se inspirar as empresas 

a utilizarem a tecnologia RFID, tendo-se em vista que, apesar dos desafios que podem 

aparecer na implementação, as oportunidades são maiores, habilitando-se uma série 

de ganhos e benefícios, auxiliando em uma melhor tomada de decisão, podendo 

agregar mais competitividade aos negócios. Espera-se, também, que esse trabalho 
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possa apoiar e contribuir, tanto na linha acadêmica, quanto na profissional, a partir 

dos dados e discussões aqui apresentados. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

Introdução:  

- Apresentação geral: boas-vidas, agradecimento, explicação sobre o mestrado, sobre 

o orientador, explicação sobre a linha de pesquisa e o formato da entrevista. 

- Motivação, propósito da entrevista e do estudo. 

- Explicação do porquê o entrevistado foi escolhido. Coleta de seus dados (idade, 

tempo trabalhando com RFID, empresa, setor de atuação, quantidade de projetos 

implementados, projetos implementados mais significativos). 

 

Por favor, responda as perguntas de acordo com os seus conhecimentos e com a sua 

experiência em tecnologia RFID: 

 

1) Geralmente, o que as empresas buscam com a implantação da tecnologia RFID? 

 

2) Qual o maior benefício a partir da implementação da tecnologia RFID? 

 

3) Qual o maior impedimento a partir da implementação da tecnologia RFID? 

 

4) Do ponto de vista dos aspectos de Gestão Operacional, quais os fatores mais 

representativos após a implementação dessa tecnologia? 

Elenque os 2 mais importantes, por ordem de importância: 

(   ) Agilidade nas movimentações de mercadorias. 

(   ) Aumento da eficiência operacional. 

(   ) Redução de falsificação de produtos. 

(   ) Redução da logística reversa. 

(   ) Outro: __________________________________________________ 

 

5) Do ponto de vista dos aspectos de Gestão de Estoque, quais os fatores mais 

representativos após a implementação dessa tecnologia? 

Elenque os 2 mais importantes, por ordem de importância: 

(   ) Aumento da acurácia do estoque. 

(   ) Ganho na reposição de mercadorias (velocidade e precisão). 
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(   ) Redução de perdas. 

(   ) Redução de ruptura de estoque. 

(   ) Outro: __________________________________________________ 

 

6) Do ponto de vista dos aspectos de Gestão do Negócio, quais os fatores mais 

representativos após a implementação dessa tecnologia? 

Elenque os 3 mais importantes, por ordem de importância: 

(   ) Aumento da competitividade da empresa (em receita, vendas). 

(   ) Aumento da rastreabilidade. 

(   ) Aumento da visibilidade do negócio, em tempo real. 

(   ) Contribuição para a tomada de decisão, com confiabilidade da informação. 

(   ) Melhoria dos prazos de entregas. 

(   ) Melhoria no atendimento/relacionamento com o cliente (interno e externo). 

(   ) Geração de valor para os stakeholders (partes interessadas). 

(   ) Redução de erros administrativos. 

(   ) Outro: __________________________________________________ 

 

7) Em relação aos desafios, elenque os 3 principais na lista, por ordem de importância: 

(   ) Adequação de processo e/ou infraestrutura. 

(   ) Apoio da alta direção. 

(   ) Custo de implantação. 

(   ) Despreparo e/ou resistência dos colaboradores. 

(   ) Entendimento do ROI. 

(   ) Falta de experiência/entendimento pela empresa e/ou pelos provedores de 

solução de como fazer. 

(   ) Integração com sistemas e infraestruturas existentes - não é um sistema “plug & 

play”. 

(   ) Padronização mundial. 

(   ) Sistema capaz de receber e processar maior quantidade de dados de forma 

contínua e coerente. 

(   ) Tecnológicos - problemas/limitações voltados à tecnologia (interferências e 

atenuações de sinal, precisão na leitura das tags, materiais como líquidos e metais). 

(   ) Outro: __________________________________________________ 
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8) Após a implementação, existe algum tipo de influência na tomada de decisão por 

parte dos colaboradores da empresa? 

 

9) Quais os passos para uma implementação de sucesso? 
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