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CONTROLE DE ENCOMENDAS
COM O USO DE RFID
Na era digital, os serviços postais de todo o mundo
enfrentam novos desafios colocados pela concorrência
e pelas necessidades evolutivas de seus clientes. A
tecnologia e a inovação são fatores essenciais para
responder a essa realidade.
O sucesso do comércio eletrônico representa uma enorme oportunidade
para os correios, mas também traz sérios desafios. Para responder a
muitos desses obstáculos no Brasil, os Correios desenvolveram um projeto
de implantação da tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification) para o
rastreamento individual de encomendas.
O objetivo principal dessa ferramenta é registrar individualmente, até 2021,
a entrada e a saída de 100% das encomendas em todos os centros de
tratamento e terminais de carga, além de aproximadamente 150 centros
de entrega de encomendas e de distribuição domiciliária.
Esse projeto é financiado pelo Fundo de Melhoria da Qualidade de Serviço
da União Postal Universal – UPU e, posteriormente, o modelo desenvolvido
no Brasil deverá ser estendido para os demais membros da UPU.

A

s unidades operacionais que
receberão essa tecnologia foram
agrupadas em quatro lotes de
implantação, abrangendo cerca
de 2.000 leitores a serem instalados em
cada uma das portas de entrada e saída de
carga existentes nos edifícios das unidades
selecionadas. Como benefício mais direto
e visível, novos eventos da movimentação
da encomenda serão visualizados pelos
clientes no Sistema de Rastreamento de
Objetos - SRO.

Uma etiqueta ou tag RFID é um
transponder: pequeno dispositivo que
pode ser colocado em uma pessoa, animal,
equipamento, embalagem ou produto,
dentre outros. O transponder contém um
chip de silício e uma antena que permite
responder aos sinais de rádio enviados por
uma base transmissora.

O QUE É RFID?

No Brasil, os Correios optaram pela
tecnologia RFID UHF Passiva (em que os
transponders não emitem sinal, mas apenas
respondem ao sinal enviado pela base
transmissora). Essa escolha foi orientada
por diversos fatores:

Identificação por radiofrequência ou RFID
é um método de identificação automática
através de sinais de rádio, recuperando
e armazenando dados remotamente
por meio de dispositivos denominados
etiquetas RFID. A tecnologia RFID é vista
como propulsora da Internet das Coisas.

A tecnologia de radiofrequência tem sido
adotada pelos mais diversos setores da
indústria e já é utilizada por vários correios
em todo o mundo.

a) Custo mais baixo do transponder em
relação à tecnologia RFID semi-passiva
ou ativa, viabilizando a adoção em encomendas de baixo valor (maior parte do

volume do e-commerce mundial);

b) Existência de padrões mundiais consolidados e ampla utilização;
c) Desempenho de funcionamento, considerando as características dos processos postais e logísticos, os quais
envolvem cargas diversas e com pequenas
janelas de tempo para monitoramento; e
d) Disponibilidade de diversos fornecedores no mercado mundial.
No escopo do projeto dos Correios está
previsto o uso combinado de etiquetas
RFID com o código de barras, fazendo a
interoperabilidade dessas duas tecnologias
ao longo da cadeia postal;
Esta premissa visa tirar proveito da vasta
infraestrutura existente nos Correios, voltada à tecnologia com leitura por códigos de
barras, evitando vultosos investimentos,
caso se optasse pela substituição total do
atual parque instalado.
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COMO VAI FUNCIONAR?

c) É oneroso, uma vez que envolve, na maioria dos casos, o
emprego de mão-de-obra para a sua realização;

Atualmente, o rastreamento de encomendas domésticas e
internacionais se baseia na leitura manual e individual do código
de barras existente em cada pacote ao longo dos pontos pelos
quais ele passa, unicamente dentro dos Correios ou, no caso
de encomendas internacionais, em conjugação com correios
parceiros.

d) Necessita a manipulação do pacote para que o código de
barras esteja visível e apto a ser lido, o que demanda tempo
adicional de processamento; e

Os eventos gerados são depositados no SRO, a partir de onde
clientes (remetentes), destinatários (recebedores) e outras
partes interessadas consultam o posicionamento da encomenda
dentro da cadeia logística postal, desde a sua postagem até a
entrega final.

Dentre as limitações do uso do código de barras
temos as seguintes:
a) É voluntário, pois a leitura de cada pacote depende de ato
humano para realizá-la;
b) É lógico e não físico, pois a leitura não necessariamente
ocorre de forma simultânea à ação correspondente. Por
exemplo: o evento de expedição de um objeto de uma agência
dos Correios não significa a saída naquele exato momento da
agência para seu transporte até o Centro de Tratamento, o que
pode ocorrer horas depois;

e) É inviável em pontos de processamento onde o tempo entre
o recebimento do pacote e a sua expedição para outra unidade
é muito curto.
Ao contrário do modelo atual em que o rastreamento depende
da leitura individual, manual e voluntária de cada item postal, o
uso da tecnologia de RFID permite tornar o rastreamento coletivo
(vários itens de uma só vez), involuntário, rápido e automatizado,
mesmo que os pacotes estejam acondicionados dentro de
unitizadores fechados.
Assim, estão sendo instalados leitores nas portas de entrada e
saída das principais unidades de entrega espalhadas por todo o
País, abrangendo significativa parcela da carga total distribuída
pelos Correios.
O projeto prevê, ainda, a aplicação de um transponder nos
unitizadores de consolidação de carga utilizados pelos Correios,
como forma de garantir a informação em relação à consolidação
de cargas (pacotes) e sua respectiva expedição além de propiciar
um melhor gerenciamento desses elementos.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
PARA OS CORREIOS:

PARA OS CLIENTES:

O controle das encomendas permite ganhos e melhorias
em várias vertentes:

Para os clientes, em especial aqueles dedicados ao
comércio eletrônico, o uso das etiquetas de RFID também
potencializa benefícios:

A) QUALIDADE DO SERVIÇO
• rastreamento de malas, unitizadores e das correspondentes
encomendas neles inseridas;
• atuação proativa nos caso de mau encaminhamento ou de acúmulo
de cargas; e
• melhor alocação de recursos humanos no processo produtivo.

B) SEGURANÇA
• maior controle da cadeia de responsabilidade, identificando com mais
clareza onde e com quem está cada encomenda;
• redução de manuseio de pacotes; e
• redução de extravios.

C) REDUÇÃO DE CUSTOS
• redução no pagamento de indenizações;
• melhor utilização da mão de obra no processo produtivo; e

• Novos eventos de monitoramento;
• Visibilidade ponta a ponta das encomendas postadas;
• Melhorar o nível de resposta dos Correios sobre a posição de
cada remessa no seu processo produtivo;
• Reduzir erros de prestação de serviço relacionados ao extravio
ou mau encaminhamento de remessas;
• Aumentar a confiança nos Correios como operador logístico;
• Possibilitar o uso da mesma tecnologia em seus processos
internos (p.ex. controle de expedições, picking, estoques);
• Uso de identificadores globais que possibilitam a
interoperabilidades entre os participantes da cadeia logística
(p.ex. armazéns, transportadores, etc.), sem a necessidade de
reetiquetagem.

• menor custo na geração de informação ao cliente e no atendimento no
call center.

D) RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES
• mais informações no percurso individual de cada encomenda,
aumentando a confiança no serviço postal.

E) SIMPLIFICAÇÃO E AGILIDADE DAS OPERAÇÕES
• possibilidade de automação de processos manuais, tais como
operações de conferência, carregamento e descarregamento de
veículos e confecção de despachos.
www.aicep.com
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ESTRUTURA
DO PROJETO
O projeto
desenvolvido
pelos Correios no
Brasil é composto
de 5 pilares:
Infraestrutura,
Leitores, Sistema,
Etiquetas e
Etiquetagem,
conforme diagrama:

Em sua fase inicial, o projeto prevê o uso de
etiquetas RFID pré-gravadas, com o respectivo
código de barras impresso.

Monitoramento de entrada e saída de
cargas com RFID:
Para o monitoramento dos pontos de passagem de
cargas, individuais ou agrupadas, estão sendo instalados
leitores RFID conectados a uma ou mais antenas, cuja
topologia dependerá da configuração física do local,
volume de etiquetas que necessitarão serem lidas
simultaneamente e em janela de tempo. Nas figuras que
ilustram este artigo temos alguns exemplos de instalações
realizadas no âmbito dos Correios.

CONCLUSÃO
Os Correios, assim como seus parceiros em todo o
mundo, devem estar permanentemente em sintonia
com o mercado e o entorno tecnológico em que este se
desenvolve. Nesse sentido, o projeto de uso da tecnologia
RFID para o controle das encomendas, segmento que se
tornou essencial para os operadores postais, permite
não só responder às necessidades atuais, como oferecer
oportunidades para expansão de seus benefícios, tanto
pelos Correios como por seus clientes.

