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RESUMO 

 

Este trabalho teve como tema e objetivo principal o estudo da viabilidade de implantação da 

tecnologia RFID no controle de inventário patrimonial do Instituto Federal de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista. Para alcançar o objetivo foi necessário conceituar a tecnologia 

de identificação por radiofrequência, expor a sua utilização prática e apresentar os seus prós e 

contras, além de demonstrar a diversidade de sua aplicação. A pesquisa foi realizada em seis 

empresas que atuam em vários setores, tais como, transporte, armazenagem e produção, e 

caracterizou como pesquisa aplicada, tratando-se de um estudo de caso, com caráter 

descritivo, quantitativo. Após a análise dos dados verificou-se que esta tecnologia é 

importantíssima para que a execução do inventário patrimonial desta instituição passe a ser 

cada vez mais confiável e precisa, porém seu alto custo à torna inviável. 

 

Palavras-chave: Implantação RFID. Tecnologia RFID. Identificação por radiofrequência. 

Inventário patrimonial.  

  



   
 

   
 

ABSTRACT 

 

This work had as main theme and objective the study of the viability of deployment of the 

RFID technology in the patrimonial inventory control of the Instituto Federal de Minas Gerais 

– Campus São João Evangelista. In order to achieve the objective, it was necessary to 

conceptualize radio frequency identification technology, to expose its practical use and to 

present its pros and cons, as well as to demonstrate the diversity of its application. The 

research was carried out in six companies that operate in several sectors, such as 

transportation, warehousing and production, and characterized as applied research, being a 

case study, with descriptive and quantitative character. After analyzing the data, it was 

verified that this technology is very important so that the execution of the inventory of this 

institution becomes more and more reliable and accurate, but its high cost makes it unfeasible. 

 

Keywords: RFID Deployment. RFID technology. Identification by radiofrequency. 

Patrimonial inventory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os avanços tecnológicos tanto em software quanto em hardware que aconteceram na 

última década, tais como a miniaturização dos circuitos integrados, o aumento da capacidade 

de processamento e armazenamento dos dispositivos portáteis e o aprimoramento dos 

softwares gerenciais, fizeram a tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification que em 

português é identificação por radio frequência) entrar definitivamente no mercado. 

 Apesar do termo RFID ainda ser pouco conhecido, essa tecnologia começou dar os 

seus primeiros passos em meados dos anos 1922, porém os militares perceberam seu potencial 

e manteve as novas descobertas em sigilo. Segundo Pais e Couto (2009) o primeiro trabalho 

envolvendo o RFID, só veio a ser publicado em 1948 por Harry Stockman cujo assunto foi 

“Communication by Means of Reflected Power” (“Comunicação através de energia 

refletida”), publicado no periódico Proceedings of the IRE e foi editado pelo Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Ainda segundo os autores, essa tecnologia foi 

criada para fins bélicos, tendo como principal finalidade a identificação de aviões aliados e 

inimigos durante a segunda guerra mundial. 

 Os custos elevados e a falta de tecnologia que viabilizasse a utilização do RFID em 

longa escala fez com que ela ficasse limitada a centros acadêmicos, militares e a grandes 

empresas comerciais por um bom período (HESSEL et al., 2009 apud BARBOSA, 2011). As 

grandes dimensões dos componentes também foram determinantes para que isso ocorresse. 

Pais e Couto (2009, p. 1) afirmam que “o primeiro protótipo de leitor seria considerado 

grosseiro para os dias de hoje. Contava com uma placa de circuito de 15cm x 15cm dotadas 

de espiras e outros componentes comuns nos anos 70”.  

 De acordo com Laberge (2006), depois que o custo de implantação da tecnologia 

RFID caiu, a sua difusão tornou-se viável economicamente, possibilitando assim a sua 

utilização, principalmente onde há grandes números de setores que necessitam de um controle 

de equipamentos, produtos e entrada de pessoas. O Instituto Federal de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista (IFMG-SJE) se aplica perfeitamente nesse quesito, pois possui 

um vasto patrimônio, e considerando que a logística é parte fundamental dentro de qualquer 

corpo administrativo, o controle automatizado com aplicação da identificação por 

radiofrequência pode auxiliar no controle patrimonial.  

 Segundo Oliveira (2006) a realização do inventário patrimonial é uma atividade 

importante e essencial para que a empresa tenha a relação de todos os seus bens. E para 
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assegurar que o processo de identificação e verificação dos bens seja efetuado com rapidez e 

segurança. As empresas, sendo elas públicas ou não, passaram a utilizar softwares em 

conjunto com tecnologias, tais como a leitura por código de barras e a identificação por 

radiofrequência. 

 O departamento responsável pelo inventário patrimonial do IFMG-SJE, o Patrimônio, 

faz o uso do SySPatrimônio, sistema de controle de inventário patrimonial. O mesmo utiliza o 

sistema de identificação por código de barras, tecnologia essa utilizada somente quando um 

novo equipamento é cadastrado, já que ele recebe um código único que será utilizado como 

seu identificador. Foi observado que os operadores desse sistema, não fazem a verificação 

anual do inventário utilizando o leitor de código de barras para certificar se os equipamentos 

estão em seu devido lugar. Isso ocorre, pelo fato da grande extensão da instituição e a falta de 

mobilidade do software utilizado, ficando praticamente inviável fazer a leitura individual do 

código de barras de cada equipamento. 

 Diante dessa observação, surgiu a motivação necessária para fazer um estudo da 

viabilidade e importância de implantação de um sistema que utilize a tecnologia RFID para o 

controle de inventário patrimonial no IFMG-SJE. Para nortear o trabalho foi feito o seguinte 

questionamento: a implantação da tecnologia RFID é viável diante do cenário em que se 

encontra o IFMG-SJE? 

Este trabalho tem como objetivo geral, verificar a viabilidade da implantação da 

tecnologia RFID no IFMG-SJE, com os objetivos específicos de conceituar a tecnologia de 

identificação por radiofrequência, expor a sua utilização prática e apresentar os seus prós e 

contras, além de demonstrar a diversidade de sua aplicação. O tema foi escolhido por 

representar algumas necessidades atuais das organizações, em especial o IFMG-SJE, como: 

agilizar atendimentos, melhorar a gestão e automatizar tarefas. 

O trabalho foi organizado em cinco capítulos, sendo que este esclarece sobre a 

motivação desta pesquisa, o problema a ser solucionado e os objetivos. O capítulo seguinte 

apresenta a definição, história, utilização e a evolução da tecnologia de identificação por 

radiofrequência. Nesta etapa será explicado o significado da sigla RFID, como funciona um 

sistema que utiliza a identificação por radiofrequência e quais são seus componentes. E 

também será descrito o surgimento dos primeiros sistemas e onde esta tecnologia pode ser 

aplicada. O capítulo três apresenta a metodologia, em que serão detalhados os métodos, 

ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa, a população e amostra e por fim o 

tratamento dos dados. No penúltimo capítulo, são apresentados os resultados obtidos após o 

estudo da implantação de projetos semelhantes ao estudado em outras instituições. E por fim, 
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serão apresentadas as considerações finais sobre a possível implantação de um sistema que 

utilize a identificação por radiofrequência no IFMG-SJE. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Este capítulo apresenta o referencial teórico que consiste na apresentação dos estudos 

e conceitos sobre o tema em questão. Serão apresentados alguns autores com o intuito de dar 

sustentação e embasamento teórico à discussão do problema apresentado. 

  

 

2.1 INVENTÁRIO PATRIMONIAL 

 

 

Segundo Arins (2010), inventário é definido como a discriminação organizada e 

analítica dos bens e valores de um patrimônio. O inventário é realizado em determinado 

momento com objetivo de verificar a existência física dos bens, bem como informar seu 

estado de conservação e manter o sistema patrimonial atualizado.   

O inventário é um método de controle primordial nas atividades relacionadas à 

administração patrimonial. SENAC (1997, p. 38) apud Sousa (2004) explica que “fazer 

inventário na empresa consiste em checar, com base em sua relação patrimonial, se o bem 

continua no setor para o qual foi destinado e em que condição de conservação se encontra”. 

De acordo com Sousa (2004), se um bem não for localizado no momento em que o 

inventário está sendo feito, o responsável pelo patrimônio deverá buscar informações sobre 

possíveis movimentações realizadas fora das normas determinadas. O autor também afirma 

que quando for identificado um bem que careça de manutenção, o responsável pelo setor 

deverá receber um comunicado sobre a retirada do bem para conserto. 

O inventário pode estar relacionado como: inventário anual, que é destinado a 

comprovar a quantidade e o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada unidade; 

inventário inicial, que é realizado na criação de uma unidade gestora; de transferência de 

responsabilidade, quando ocorre mudança do dirigente de uma unidade gestora; de extinção 

ou transformação, realizada quando uma unidade gestora é extinta ou transformada; eventual, 

que é concretizado em qualquer época por iniciativa do dirigente da unidade gestora; e por 

fim, o inventário analítico, que deve retratar todos os materiais, facilitando a identificação de 

qualquer bem, mostrando a situação e o local onde se encontra (COSTA, 2009 apud ARINS, 

2010). 
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Segundo Mendes (2008), existem cinco princípios básicos para ser estabelecido um 

inventário: o princípio da instantaneidade, no qual é realizado o levantamento do inventário; o 

princípio da oportunidade, que estabelece o tempo de execução do levantamento; princípio da 

especificação, que é a forma pela qual os elementos devem ser classificados; princípio da 

homogeneidade, que é caracterizado como aquele que escolhe um denominador comum para 

expressar uma ideia valorativa de todos os elementos; e princípio da uniformidade, onde são 

estabelecidas as mesmas normas, estruturação e critérios gerais para confecção de todos os 

inventários (MENDES, 2008). 

Arins (2010) divide o inventário em: inventário de bens e inventário físico. No 

inventário de bens permanentes apura-se a existência física com seus valores, em confronto 

com as informações registradas no sistema, que deverá informar o estado de conservação dos 

bens; confirmar os servidores responsáveis pelos bens; manter sempre atualizados e 

conciliados os registros do sistema e os contábeis, entretanto os móveis de madeira 

considerados inservíveis e irrecuperáveis que não demonstre valor poderão ser incinerados em 

local seguro, após vistoria e autorização por escrito do setor responsável. 

Já através do inventário físico é possível localizar e atualizar os registros dos bens 

permanentes, em que se faz o levantamento da situação dos mesmos, como também informar 

a situação de manutenção e reparo, e constatação de possíveis ociosidades de bens móveis 

possibilitando maior racionalização e minimização de custos (CORREIA, 2009). 

De acordo com Francischini e Gurgel (2004) apud Arins (2010), os inventários são 

mal executados porque frequentemente o setor de administração patrimonial subestima a sua 

importância, sua dificuldade, seu custo e, em consequência, sua execução é mal preparada. 

Isso resultará em inventários que não são confiáveis. 

 

 

2.2 DEFINIÇÃO DA TECNOLOGIA RFID 

 

 

 De acordo com Sarmento (2011), a identificação por rádio frequência, RFID, é um 

método de identificação automática através de sinais de rádio, que pode escrever e ler os 

dados em dispositivos denominados tags (etiquetas).  

 Essa tecnologia aos poucos vem conquistando o mercado mundial. As pesquisas têm 

cada vez mais contribuindo para que o RFID se torne uma tecnologia mais acessível ao 
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mercado com aplicações em diversos setores, principalmente em logística e segurança 

(KAWANO; CUGNASCA, 2014). 

 

 

2.3 A HISTÓRIA DA TECNOLOGIA RFID 

 

 

 Embora desconhecida por alguns, a tecnologia RFID começou a ter os seus princípios 

aplicados durante a segunda guerra mundial, na qual alemães, japoneses, americanos e 

ingleses utilizavam radares para a identificação de aviões que se aproximavam da base 

quando retornavam do combate. Esse sistema de radar usava as ondas de rádio para enviar 

sinais que eram interpretados pela base para identificar se os aviões eram aliados ou inimigos 

(PEREIRA, 2012). 

 Segundo Pereira (2012), a tecnologia continuou a avançar e teve um salto muito 

grande entre as décadas de 50 e 60, pois muitos cientistas e acadêmicos de diversos países 

intensificaram as pesquisas. Eles começaram a apresentar estudos explicando como a energia 

gerada pelas ondas de rádio poderia ser útil para a identificação dos objetos à distância. 

 Segundo Landt (2005), em 1970 os desenvolvedores, inventores, companhias, 

instituições acadêmicas e laboratórios governamentais estavam trabalhando ativamente no 

RFID e avanços notáveis começaram a aparecer nos laboratórios de pesquisa e nas intuições 

acadêmicas, tais como Northwestern University e Microwave Institute Foundation na Suécia. 

E com os avanços dessas pesquisas, começaram a surgir às primeiras patentes de tecnologia 

adotando o conceito do RFID.  

 Segundo Roberti (2005), no ano de 1973, Mario W. Cardullo recebeu a primeira 

patente dos Estados Unidos para uma tag RFID ativa com memória regravável, e no mesmo 

ano Charles Walton, um empreendedor californiano recebeu a patente de um transponder 

passivo que podia ser utilizado para abrir uma porta sem a necessidade de chaves. O 

transponder acoplado no cartão de acesso enviava sinais eletromagnéticos para o leitor 

localizado próximo da porta. Quando o leitor detectava o número utilizado para identificar o 

indivíduo, o mesmo verificava se o número era válido ou não e se o número fosse válido, a 

porta seria destravada. 

 Durante a década de 1980, a implementação da tecnologia RFID começou a ser mais 

intensa, pois havia interesses de vários setores de diferentes localidades. Os Estados Unidos 

se interessavam mais pelas aplicações da tecnologia no transporte e controle de acesso 
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pessoal. Já a Europa tinha grande interesse da aplicação dessa tecnologia no controle e 

rastreamento dos animais a pequenas distâncias, aplicações industriais e comerciais, embora 

países como Itália, França, Espanha, Portugal e Noruega equiparam suas estradas com o RFID 

para o controle de pedágios (LANDT, 2005). De acordo com Landt (2005), a chave para a 

expansão do RFID foi o desenvolvimento do computador pessoal, que permitiu com que a 

tecnologia passasse a ler e gerir os dados oriundos dos sistemas RFID. 

 Nos anos 1990, a International Business Machines (IBM) desenvolveu e patenteou o 

RFID de ultra-alta frequência (UHF). Testes foram realizados na Walmart, mas a tecnologia 

não conseguiu alcançar o mercado, pois a IBM resolveu não comercializa-la nessa época. Em 

meados 1990, por problemas financeiros a IBM vendeu a patente para a Intermec, fornecedora 

de códigos de barras. A Intermec lançou o sistema RFID no mercado, foram instaladas 

diversas aplicações com várias finalidades, sendo elas para rastreamento de estoque e também 

com utilidades na agricultura (HWANG; GONZALEZ; MONTEIRO, 2013). 

 Até então, os custos para a produção das tags eram considerados altos, mas depois dos 

anos 2000 os preços caíram ao ponto de tornar a tecnologia mais atrativa para as indústrias e 

empresas prestadoras de serviços. O empenho dos institutos de pesquisa e universidades tem 

contribuído bastante para a acessão da tecnologia, promovendo desenvolvimento e inovação. 

Essas pesquisas estão tornando a tecnologia mais acessível ao destinatário final, com o 

direcionamento da sua utilização para inúmeras áreas, tais como logística e segurança. 

Atualmente a produção científica tem aumentado bastante devido ao crescente número de 

artigos científicos e patentes publicadas. Esse aumento da produção científica contribui para o 

melhor aproveitamento dos recursos ofertados pela tecnologia (KAWANO; CUGNASCA, 

2014).  

 Conhecer a tecnologia é essencial para um melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis, e para adquirir esse conhecimento é necessário entender um pouco mais sobre o 

funcionamento e sobre os componentes responsáveis pelo seu funcionamento. 

 

 

2.4 COMPONENTES DA TECNOLOGIA RFID 

 

 

 De acordo com Ghiotto (2008), um sistema RFID é composto por dois componentes 

que comunicam entre si, a tag e o leitor. A tag ou etiqueta, que também é conhecida como 

transponder, que é associada ao objeto como um identificador, na qual o leitor capta as 
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informações armazenadas na tag, e posteriormente os dados captados serão enviados para o 

sistema de controle, podendo ser de inventário, estoque, controle de acesso, e outros. A Figura 

1 ilustra o funcionamento de um sistema RFID com todos os itens básicos para a leitura, 

transferência e processamento das informações coletadas.  

 

Figura 1 – Funcionamento sistema do RFID 

Fonte: Abrace Telecomunicações, 2015. 

 

 A tecnologia é composta ainda por outros componentes, como a antena, o middleware 

e a impressora.  

  

 

2.4.1 Tag RFID 

 

 

 A tag é um dos componentes do sistema RFID (Figura 2). Sua estrutura é formada por 

um chip capaz de armazenar dados, em um circuito acoplado a uma antena. Geralmente essa 

estrutura fica coberta por materiais não condutores de energia, tais como plástico e silicone. 

As tags podem ser encontradas em formato de chaveiro, etiqueta, cartões, cápsulas de vidro 

(para implante subcutâneo), dentre outros formatos (BASTOS; SILVA, 2007). 

 

Figura 2 – Tag RFID 

 
Fonte: Adaptada pelos autores. 
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 De acordo com Bastos e Silva (2007), a tag RFID é um dispositivo, cuja sua finalidade 

é a identificar pessoas, objetos e animais. Os indivíduos em questão recebem uma etiqueta 

com um identificador único, que os identificam quando estão no raio de leitura do leitor 

RFID. A etiqueta RFID pode ser passiva ou ativa. A etiqueta passiva não possui uma fonte de 

energia própria, a energia usada pelas tags passivas é enviada pelo leitor através das ondas 

eletromagnéticas. Segundo Narciso (2008, p. 51) “as tags passivas são do tipo só leitura [...]”. 

Já as tags ativas possuem uma bateria responsável por prover energia para o funcionamento 

das suas operações. 

 Puhlmann (2015, p. 1), ressalta que “a capacidade de armazenamento varia conforme 

o tipo de chip. Normalmente, em sistemas passivos, as capacidades variam entre 64 bits e 8 

kbits ou mais”. Existem mais duas categorias de tags as semi-passivas e as semi-ativas. As 

tags semi-ativas, são tags ativas que permanecem inativas até serem ativadas pelo leitor. De 

acordo com Rei (2010) quando as tags semi-ativas são ativadas, elas ficam num modo de 

funcionamento idêntico ao das tags ativas, proporcionando um tempo de vida de até 5 (cinco) 

anos. As tags semi-passivas possuem uma fonte interna de alimentação e podem possuir 

sensores e a comunicação é feita do mesmo modo que as tags passivas. A energia provinda da 

bateria permite alimentar circuitos mais complexos e com maiores funcionalidades. Os 

sensores também são alimentados por essa fonte, permitindo que eles sejam usados para 

monitorar a evolução de determinada variável de um produto (REI, 2010). 

 Como citado, as tags estocam informações que posteriormente serão compartilhadas 

com o leitor através das ondas eletromagnéticas captadas por outro componente, denominado 

antena RFID. 

 

 

2.4.2 Antena RFID 

 

 

 A antena é um componente que pertence tanto a tag quanto o leitor. Ela é a 

responsável por ativar a tag através da emissão de sinais de rádio, capacitando a para ler e 

escrever dados. A antena é a ponte entre a tag e o leitor, pois faz com que os dois se 

comuniquem, permitindo assim a troca de informações. Ela pode ter diferentes formas e 

tamanhos, pode ser instalada em locais estratégicos, como portas e pedágios, para poder 

captar informações e controlar o fluxo de pessoas ou produtos identificados com tags. A 
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Figura 3 apresenta um exemplo de um sistema de pedágio que utiliza uma antena RFID que 

auxilia o leitor na coleta de informações provindas do carro (MARTINS, 2015).  

 

Figura 3 – Antena RFID 

 
Fonte: Egenuity, 2015. 

 

 As tags, leitores e antenas, trabalham em determinada frequência, para melhor 

entendimento, o próximo tópico apresenta as principais faixas de frequências e as aplicações 

específicas de cada uma delas. 

 

 

2.4.3 Taxa de frequência e aplicações específicas  

 

 

 O sistema RFID abrange várias famílias, no qual o principal critério que as 

diferenciam é a taxa de frequência em que trabalham. A física dos campos eletromagnéticos 

determina a taxa de frequência das etiquetas ou tags, que por sua vez determina onde atuara 

cada família no sistema RFID. Para padronizar o uso das tags, as normas técnicas determinam 

a utilização de faixas de frequências especificas na construção do sistema (PUHLMANN, 

2015). Dias e Baladei afirmam que: 
 

As três frequências mais utilizadas para o sistema RFID passivo são: baixa 

frequência (LF), de 125 kHz, alta frequência (HF), 13,56 MHz, e ultra-alta 

frequência (UHF), operando na faixa de 860 a 960 MHz. Um dos aspectos mais 

importantes do sistema RFID é a frequência de operação. Em geral, a frequência 

define a taxa de transferência de dados entre a etiqueta e o leitor (DIAS; BALADEI, 

2012, p. 1). 
 

 A Tabela 1 descreve sucintamente as taxas de frequências mais utilizadas pela 

tecnologia RFID, apresentando as aplicações específicas. 

https://consulteengenheiroeletronico.wordpress.com/
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Tabela 1 – Taxas de frequências utilizadas pela tecnologia RFID 

Banda Faixa de frequência Alcance entre leitor/etiqueta Aplicação específica 

125 Khz LF (low frequency) Menos de 0.5 metro 

Identificação de animais em forma 

de brinco ou implantes subcutâneo 

e também na identificação de 

pessoas na forma de implantes; 

13,56 

Mhz  
HF (high frequency) Menos de 1 metro 

Cartões de identificação individual; 

identificação de objetos. 

860 Mhz 

a 

960 Mhz 

UHF (ultra-high 

frequency) 
Até 12 metros 

Rastreamento de cargas; 

rastreamento de produtos em lojas; 

identificação veicular. 

Fonte: Adaptada pelos autores. 

 

 Puhlmann (2015, p. 1) afirma que “a transmissão de dados em baixas frequências (LF 

e HF) são sempre realizadas por meio de acoplamento magnético, exatamente como num 

transformador, e trabalham em pequenas distâncias”, conforme ilustrado na Figura 4.  

 

Figura 4- Sistema RFID de baixa frequência 

 
Fonte: Adaptada pelos autores. 

 

 De acordo com Puhlmann (2015), as frequências mais altas, UHF e micro-ondas, as 

transmissões se propagam na forma de campo eletromagnético, semelhante à propagação de 

sinal de um telefone celular, e as mesmas conseguem alcançar longas distâncias, conforme a 

Figura 5. 
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Figura 5 - Sistema de alta frequência 

 
Fonte: Adaptada pelos autores. 

 

 

2.4.4 Leitor RFID  

 

 

 O leitor RFID, conforme a Figura 6 é um dispositivo que comunica com as tags 

através de canais de radiofrequência para obter as informações armazenadas na memória das 

mesmas. Ele converte as ondas de rádio captadas em informações digitais para que mais tarde 

essas informações possam ser tratadas pelo computador. A comunicação pode ser efetuada 

por um simples ping ou pode ser mais complexa, mas isso varia de leitor para leitor. Em 

ambientes com muitas tags, o leitor pode ter que executar um protocolo de anticolisão para 

assegurar que não ocorram conflitos na comunicação (WEIS, 2007). 

 

Figura 6 – Leitor RFID 

 
Fonte: Nimal tecnologia, 2015. 
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O protocolo de anticolisão permite ao leitor se comunicar rapidamente com muitas 

tags em ordem serial. Os leitores além de efetuar a leitura dos dados armazenados nas tags, 

podem ser utilizados para alterar as informações contidas nas mesmas (GOMES, 2007). 

Ainda segundo ele o leitor “[...] pode ser considerado o “cérebro” de um sistema RFID”; 

devido a sua capacidade de ler, modificar e processar as informações contidas nas tags 

(GOMES, 2007, p. 9).  

 Para que as informações coletadas pelos leitores possam ser enviadas para o sistema 

de gestão é necessário ter uma ponte de ligação entre o leitor e o sistema, e o middleware é o 

software responsável por intermediar a comunicação entre eles. 

 

 

2.4.5 Middleware 

 

 

 O software middleware (Figura 7) é utilizado no sistema RFID para intermediar a 

comunicação entre o sistema de gestão e a infraestrutura de hardware do sistema RFID, 

composta por leitores e tags ou sensores que estão acoplados na mesma rede. O middleware 

coleta, filtra e agrupa os identificadores únicos das tags processadas pelo leitor RFID (DIAS, 

2012).  

Segundo Andrelo Junior (2007), com a utilização do middleware é possível prover 

uma troca de informações entre as interfaces de um sistema de forma simples, sem a 

necessidade de alterações nos códigos mais importantes. 

De acordo com Bhatt e Glover (2007), o middleware RFID fornece uma importante 

função de filtragem dos dados que vêm dos leitores altamente fragmentados. Essa função 

diminui o volume de dados que passam pela rede, além de definir eventos em nível de 

aplicação e passar informações mais significativas para as aplicações corporativas. 

Quental Jr (2006) afirma que o middleware existe para resolver três problemas comuns 

a toda implantação de RFID: separar a aplicação da interface dos dispositivos; processar as 

observações capturadas pelos leitores de modo que as aplicações apenas processem eventos 

que sejam de interesse delas; e prover um meio de gerenciamento e obtenção das observações 

independentes do leitor. 

Ainda de acordo com Quental Jr (2006), todos os middlewares do mercado devem: 

facilitar a integração dos leitores da rede; filtrar eventos e enviar ao aplicativo apenas os 
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relevantes ao processo no contexto da aplicação; e prover uma interface padronizada para as 

aplicações.  

 

  Figura 7 – O sistema RFID trabalhando em conjunto com o middleware 

 
Fonte: Adaptada pelos autores. 

 

 Por último é descrita a impressora, que é um componente tão importante quanto a tag, 

no sistema RFID, o leitor, a antena e o middleware.   

 

 

2.4.6 Impressora RFID  

 

  

 Segundo Bhatt e Glover (2007), impressoras RFID são dispositivos que podem 

codificar identificadores e são parecidas com os leitores, mas o que diferencia a impressora do 

leitor é o fato de imprimir os identificadores em papel. Conforme Santini (2006), este tipo de 

equipamento é muito usado em casos em que o identificador tem que ser rapidamente 

anexado a um item, como por exemplo, no controle de malas de um aeroporto. 

De acordo com Bhatt e Glover (2007), as impressoras RFID podem imprimir 

identificadores, códigos e informações legíveis por pessoas. Existem impressoras RFID que 

além da impressão, anexam o identificador a um item e elas podem ser portáteis, parecidas 

com os aplicadores de código de barra (SANTINI, 2006). Ainda de acordo com Bhatt e 

Glover (2007), para aplicações com pequeno volume, um operador pode aplicar manualmente 

os rótulos inteligentes, mas para aplicações com grandes volumes requerem um dispositivo 

chamado aplicador (Figura 8).  

 



27 
 

 

Figura 8 – Aplicador de tags 

 
Fonte: Adaptada pelos autores. 

 

 

2.5 PRÓS E CONTRAS DA TECNOLOGIA RFID 

 

 

Condeço (2015) cita em seu trabalho que a tecnologia RFID possui inúmeras 

vantagens. Segundo ele, o uso dela reduz os custos com logística, facilita o rastreamento de 

bens e materiais, diminui a intervenção humana e consequentemente os erros. Outro fator 

importante é a melhoria no processo de gestão de estoque que tem como objetivo evitar as 

perdas de negócios. Ele ainda menciona a facilidade de implantar sistemas RFID em 

ambientes adversos, assim como o aumento da credibilidade e eficiência do sistema logístico. 

De acordo com o autor, são essas vantagens que possibilitaram o aumento da utilização da 

tecnologia RFID em cadeias logísticas. 

 A tecnologia RFID também possuem limitações, tais como o elevado custo dos seus 

equipamentos, as interferências causadas pelo campo magnético de um metal que pode 

diminuir muito o raio de alcance da leitura das tags. A solução para esse tipo de problema é 

custosa, pois o chip precisa ser encapsulado. Conforme Condeço (2015) e Norio (2015), a 

maior limitação da tecnologia RFID são os custos, porém estes podem vir a serem 

recuperados a longo prazo, já que a sua utilização também traz a redução da mão de obra, de 

erros, entre outros benefícios.  

 

 

2.6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E RFID 

 

 

 Alecrim (2011) define a tecnologia de informação (TI), “como o conjunto de todas as 

atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o 
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armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações”. Existem várias 

aplicações para a TI, podendo abranger inúmeros seguimentos de uma empresa, dentre eles 

encontra-se o controle patrimonial. O sistema de gestão auxilia os gerentes a controlarem o 

fluxo de entrada, alocação, depreciação e a saída de produtos da empresa. Atualmente as 

empresas estão adotando o sistema RFID aliado com a tecnologia da informação para efetuar 

a coleta dos dados, que serão tratados posteriormente pelo sistema de gestão.  

 A informação   possui um valor altamente significativo e pode representar grande 

poder para quem a possui. Assim pode se presumir que a informação é um dos maiores bens 

de uma empresa, pois é através das informações coletadas que a empresa pode traçar 

estratégias para melhorar o método usado na cadeia de produção, de logística, de vendas e 

outras, para poder aumentar a sua lucratividade (FERREIRA, 2012). 

 Quanto mais rápido essas informações chegarem para os responsáveis pela gestão da 

empresa, melhor será a tomada de decisão. O RFID é importante para tornar o processo de 

obtenção das informações mais rápido, seguro e eficiente. Dependendo da aplicação e da 

importância da rapidez no processo, pode-se implementar sistemas de informação para está 

recebendo e tratando os dados em tempo real, tem se como exemplo um software de gestão de 

estoque aliado ao RFID, na qual a informação é muito importante para o funcionamento da 

loja (ODA, 2015). 

 

 

2.7 TRABALHOS CORRELATOS 

 

 

 Os avanços da tecnologia RFID associados à tecnologia da informação tem atraído 

novos adeptos. O setor patrimonial é um dos que vem procurando automatizar seus sistemas 

de identificação de produtos, em que busca aumentar a eficiência, reduzir as perdas e diminuir 

a carga de trabalho dos funcionários (GODOY VIERA; VIERA; ELIZABETH GODOY 

VIERA, 2007). A fim de embasar a pesquisa e mostrar como a tecnologia RFID está sendo 

explorada no meio acadêmico científico, é importante tomar conhecimento dos trabalhos 

científicos já desenvolvidos.  

 O projeto “Automação do Inventário Patrimonial” realizado pela secretária de 

administração do Estado de Pernambuco, descrito no artigo científico “A Automação do 

Inventário Patrimonial: A Experiência de Pernambuco no Controle e Localização dos Bens 

Móveis” de Fabiana Ramalho Carneiro Leão e Gisele Gomes de Souza teve como principais 
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objetivos, apresentar a experiência de Pernambuco no controle e localização dos bens móveis 

através da automação do procedimento de inventário. Consistiu na limpeza de bens já 

depreciados e na aquisição de equipamentos, como coletores de dados (leitores RFID) e 

etiquetas. Depois foi efetuado o levantamento físico e a avaliação do patrimônio com a 

utilização do sistema RFID e por último foi gerado o termo eletrônico para a 

responsabilização dos bens patrimoniais. Com esse projeto, foram obtidos os seguintes 

resultados: a higienização da base de dados, a atualização do valor do patrimônio e a 

padronização dos bens (LEÃO; SOUZA, 2014). 

Outro projeto desenvolvido na área de estudo deste trabalho é a implantação da 

tecnologia RFID pela empresa Alog Datacenters. A utilização desta tecnologia proporcionou 

melhorias surpreendentes para a companhia, dentre elas, a redução do tempo médio da 

execução do inventário patrimonial, que era de 45 minutos e passou a ser efetuado em apenas 

um minuto, resultando numa economia de tempo de 98%. Houve uma significativa redução de 

furto ou perda de equipamentos, sendo que o índice caiu de 0,25% ao ano, sem RFID, para 

0,05%, com a tecnologia, ou seja, uma redução de 80%. O diretor da empresa ficou satisfeito 

com os resultados alcançados com a adoção do RFID (PERIN, 2013). 

Os autores Mayara Nayane Dias Wanderley, Lucyanno Moreira Cardoso de Holanda e 

Josenildo Brito de Oliveira escreveram o artigo “A implantação da Tecnologia Radio 

Frequency Identification (RFID) em processos Logísticos de uma Indústria de Baterias”, para 

apresentar a análise dos resultados provenientes da implantação da tecnologia RFID nos 

processos logísticos da empresa Acumuladores Moura S.A. Para efetuar a análise, eles 

confrontaram dados anteriores aos obtidos após a implantação da tecnologia, e também 

verificaram as dificuldades e limitações da implantação e os benefícios obtidos. De acordo 

com os autores o projeto proporcionou melhorias no processo logístico da empresa, pois com 

o auxílio da tecnologia houve uma melhora significativa na coleta de dados e 

consequentemente o aumento dos ganhos no processo do inventário patrimonial da empresa 

(HOLANDA; OLIVEIRA; WANDERLEY, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

A metodologia de uma pesquisa é uma técnica que permite a investigação do problema 

a ser resolvido e o alcance dos objetivos (LAKATOS; MARCONI, 2010). Neste capítulo 

serão descritos os procedimentos seguidos para obter respostas ao problema que motivou o 

presente trabalho.  

O tópico 3.1 definirá a natureza da pesquisa a ser utilizada neste trabalho, logo após, 

no tópico 3.2, serão detalhados os instrumentos que foram utilizados no mesmo. No tópico 3.3 

será abordado o tema população, amostra, métodos e procedimentos. Por último, no tópico 

3.4, será apresentado como os dados foram tratados.  

 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa se classifica como aplicada. Conforme Gil (2010, p. 27), este tipo de 

pesquisa “é voltado à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação 

específica”. Utiliza-se este método de pesquisa para aplicar em uma situação específica por 

meio dos conhecimentos construídos, com intuito de resolver os questionamentos contidos 

neste estudo. Para se chegar a um resultado foi realizada uma série de ações, conforme 

descrito no trabalho. 

Primeiramente foram realizadas visitas ao Departamento de Patrimônio, setor 

responsável pelo inventário patrimonial do IFMG-SJE. Os encontros com o profissional 

responsável pelo inventário patrimonial da instituição tiveram como principal objetivo 

identificar demandas a serem solucionadas. Na visitação in loco foram repassadas 

informações referentes à atual forma de gestão dos bens, as tecnologias utilizadas, além das 

dificuldades e necessidades para que o setor atue de forma eficiente. 

Percebendo-se a precariedade do atual sistema de inventário, que utiliza etiquetas com 

código de barras simples e um software que não registra todas as informações do bem 

catalogado, passou-se a pesquisar por soluções que pudessem suprir a demanda do setor. Em 

pesquisas, principalmente pela internet, deparou-se com a tecnologia RFID. 

 Segundo Goel, (2007) apud Mesquita (2011), para adoção da tecnologia RFID, deve-

se considerar as seguintes etapas: entender a tecnologia, entender seus possíveis usos e 
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impactos e decidir como investir na tecnologia. Sendo assim, foi iniciado um estudo sobre a 

tecnologia através do suporte adquirido com a pesquisa bibliográfica. A história do RFID, 

seus conceitos, componentes e possíveis aplicações foram descritas com base em diversos 

estudos já publicados.  

 Com uma base teórica sobre a tecnologia, passou-se a definir os passos para identificar 

como a mesma funciona na prática nos setores de patrimônio de organizações públicas ou 

privadas. Para obter estas informações, definiu-se a aplicação do método de pesquisa 

quantitativo.  

 O método quantitativo é definido pelo autor Michel (2005, p. 33), como uma pesquisa 

que "[...] se realiza na busca de resultados comprovados através de medidas de variáveis 

preestabelecidas, na qual se procura verificar e explicar sua influência sobre outras variáveis, 

através da análise da frequência de incidências e correlações estatísticas". 

 Definido o método, iniciaram-se buscas, através de sites institucionais e de 

fornecedores de componentes RFID, com intuito de identificar quais empresas utilizam a 

tecnologia e fazer uma análise do funcionamento da mesma, coletando dados necessários para 

o trabalho. Segundo Martins (2006), o estudo de caso é um método que investiga fenômenos 

dentro de um contexto real, na qual o pesquisador não tem controle sobre eventos e variáveis, 

ou seja, ele busca entender ou identificar fatores que possam facilitar a busca por respostas. 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

No estudo de caso em questão, foram adotados os métodos de pesquisa descritiva, que 

busca descrever as características do objeto estudado. Conforme o autor Gil (2010), uma das 

peculiaridades deste método está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tal 

como questionário. 

Sendo assim, definiu-se que para obter informações sobre a utilização do RFID nas 

organizações selecionadas, o mais adequado seria a aplicação de um questionário fechado 

elaborado pelos pesquisadores (APÊNDICE A), tendo como atores os funcionários que 

trabalham com a tecnologia. O instrumento de coleta de dados foi dividido em três partes, 

sendo a primeira composta por questões referentes aos respondentes e para identificação do 

grau de conhecimento dos mesmos em relação à tecnologia. Na segunda parte, é composta por 

vinte e duas proposições, na qual busca-se entender o grau de satisfação dos entrevistados 
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com relação à tecnologia RFID. A terceira e última é composta por uma proposição que 

identifica o nível de importância atribuído pelos respondentes e da tecnologia para a 

organização. 

A segunda parte do questionário foi analisada por sessões. Na primeira sessão constam 

perguntas sobre o RFID como produto. Já na segunda, as questões são referentes à 

implantação do RFID. Questões que buscam identificar as vantagens de se usar essa 

tecnologia e questões que identificam se houve perdas causadas por falhas no sistema RFID 

encontram-se na terceira e quarta sessão, respectivamente. Na quinta e última sessão, 

encontra-se uma questão que identifica se “O sistema RFID é focado em um processo único 

ou será aplicado ao longo de toda a operação da empresa, integrando diferentes processos?”. 

A terceira parte do questionário é composta por uma proposição que busca entender o nível de 

importância da tecnologia RFID para a organização, de acordo com a percepção dos 

respondentes. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO, AMOSTRA, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Com a definição do instrumento a ser aplicado, o próximo passo foi definir em quais 

empresas o mesmo seria aplicado. Neste trabalho, a população é composta por empresas que 

utilizam a tecnologia RFID, já a amostra, é o grupo de empresas escolhidas para participar da 

pesquisa. A escolha foi efetuada aleatoriamente, levando em consideração apenas a utilização 

da tecnologia RFID como critério de seleção. 

Em seguida foi realizado o primeiro contato, com quatorze organizações selecionadas, 

via correio eletrônico e ligações telefônicas. Nesta fase inicial, foi apresentado o objetivo do 

trabalho, a problemática do estudo, o convite para participar da pesquisa, juntamente com a 

solicitação do contato de um dos responsáveis pelo setor que faz o uso do RFID. Para 

comprovar a seriedade do trabalho, foram enviadas uma carta de apresentação do IFMG-SJE 

e outra do orientador da pesquisa. Os documentos estão disponíveis nos APÊNDICES B e C, 

respectivamente. 

Após diversas tentativas, doze atores de seis organizações se prontificaram a colaborar 

com a pesquisa. Com a confirmação, foi enviado o questionário em formato eletrônico via e-

mail para os atores indicados durante o contato inicial. Os mesmos responderam o 

questionário contido no formulário, e as respostas ficaram armazenadas na conta utilizada 
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para a criação do formulário, na qual somente os pesquisadores do trabalho possuem acesso. 

A conta utilizada nesta pesquisa foi criada gratuitamente na plataforma SurveyMonkey, que 

possuem ferramentas que auxiliam o tratamento dos dados, tais como gerador de gráfico e 

tabelas. Neste trabalho a plataforma SurveyMonkey foi utilizada somente para a coleta dos 

dados, pois os gráficos gerados por ela não atenderam as necessidades desta pesquisa. 

 

 

3.4 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

Com a coleta de dados, realizou-se a análise e interpretação dos mesmos. Esta etapa é 

um processo que nos estudos de caso se dá simultaneamente à sua coleta (GIL, 2010). 

As respostas dos atores de cada instituição possibilitaram a construção de gráficos e 

permitiram uma melhor visualização do uso da tecnologia RFID. Com base nas respostas aos 

questionários, também foi possível apresentar uma discussão sobre o objeto de estudo, que é 

apresentada no capítulo 4. 

Para o desenvolvimento dos gráficos foi utilizado o software Excel, do pacote 

Microsoft Office 2010. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

  

É importante relatar que durante esta pesquisa ocorreu um equívoco na formulação do 

questionário. Durante a sua elaboração, objetivou verificar a satisfação dos respondentes para 

com a tecnologia RFID e o mesmo foi aplicado. Quando as respostas foram coletadas e 

tratadas, percebeu-se que o formulário não verificava a satisfação dos respondentes, e sim a 

importância da tecnologia para os mesmos. Esse erro ocorreu porque não foi efetuado o pré-

teste. Esta é uma etapa que não pode ser dispensada, pois Gil (2010) julga ser muito 

importante a validação dos instrumentos utilizados na pesquisa. O erro foi reparado, e o 

questionário foi reaplicado para os respondentes solicitados inicialmente.  

 Esta pesquisa identificou que a tecnologia RFID está sendo utilizada em organizações 

de diferentes seguimentos. De acordo com o objetivo geral deste trabalho, buscou-se coletar 

informações que descreveram a importância dada pelas seis organizações participantes, para a 

tecnologia RFID, e consequentemente entender se a tecnologia foi bem aceita por elas. Com 

base nestas informações apresentadas a seguir, será ponderado se é mesmo viável a sua 

implantação no IFMG-SJE. 

 As organizações que participaram da pesquisa são de grande porte. Elas estão 

localizadas em cinco estados distintos, sendo eles, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Rio de 

Janeiro e Pernambuco. Como apresentado na Tabela 2, 50% dos respondentes atuam nos 

setores de transporte e armazenagem, indicando que todas as empresas pesquisadas atuam 

pelo menos em um desses segmentos. De acordo com os dados da Tabela 2, algumas das 

empresas pesquisadas atuam em outros setores além dos apresentados anteriormente, sendo 

eles os setores de varejo com 16,67% e a o setor de produção com 33,33%. De acordo com 

Land (2005), esses são setores pioneiros na utilizando do RFID, pois já utilizam a tecnologia 

desde a década de 80. 

 

Tabela 2 – Área de atuação das organizações participantes da pesquisa 

Opções de resposta Respostas -- 

Produção 16,67% 2 

Armazenagem 50,00% 6 

Transporte 50,00% 6 

Varejo 33,33% 4 

Total de respostas 18 

Total de respondentes 12 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 A pesquisa contou com doze respondentes de seis empresas distintas, sendo que três 

(25,00%) deles desempenham a função de supervisor, quatro (33,33%) atuam no nível 

gerencial e cinco (41,67%) atuam no nível de execução (Gráfico 1). Esperava-se que houvesse 

um maior número de respondentes, pois o questionário foi aplicado a diversas empresas, 

totalizando quatorze. O contato foi efetuado com os responsáveis pelos setores que utilizam o 

RFID, por isso eles são a maioria. Porém, o convite foi direcionado a todos aqueles que fazem 

o uso da tecnologia dentro do setor. 

 

Gráfico 1 – Identificação das funções desempenhadas pelos respondentes

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Com relação aos conhecimentos de informática (Gráfico 2), seis (50,00%) dos 

respondentes possuem conhecimento elevado em informática, quatro (33,33%) se avaliaram 

com  conhecimento adequado para operar sistemas informatizados e apenas dois (16,67%) se 

consideram com nível baixo, ou seja, precisam de auxílio para operar sistemas informáticos. 

O Gráfico 2 se comparado com o Gráfico 1 apresentou resultados equivalentes, permitindo 

assim, analisar que os respondentes com maior nível na hierarquia possui conhecimentos 

avançados em informática, pois as suas funções os exigem. 

 

Gráfico 2 – Grau de conhecimento em informática dos respondentes 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 O Gráfico 3 apresenta o resultado do questionamento efetuado pela proposição, 

conhecimentos anteriores da tecnologia RFID, na qual quatro (33,33%) dos respondentes 

declararam que tinham nível elevado de conhecimento, pois já haviam trabalhado com 

sistemas RFID, porém quatro (33,33%) alegaram ter um nível de conhecimento geral, ou seja, 

sabiam o que era, mas não havia operado esse tipo de sistema, em contrapartida quatro 

(33,33%) alegaram que não conheciam a tecnologia RFID. Observa-se que em todos os níveis 

houve o mesmo número de respondentes, na qual a tecnologia RFID está se consolidando no 

mercado, devido os investimentos em pesquisas, relatam Kawano e Cugnasca (2014).   

 

Gráfico 3 – Nível de conhecimentos anteriores da tecnologia 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 As proposições apresentadas foram utilizadas para verificar a capacidade dos 

respondentes, pois as próximas proposições exigem conhecimento técnico de informática e da 

tecnologia RFID. De acordo com Lakatos e Marconi (2010), o rigoroso controle na aplicação 

dos instrumentos de pesquisa é fator fundamental para evitar erros e inconsistência de dados. 

 Portanto, a pesquisa confirmou que a maioria deles possui o mínimo de conhecimento 

sobre a tecnologia RFID, para poder dar respostas concisas e confiáveis sobre as próximas 

proposições que verificou o grau de satisfação e importância atribuído às vantagens e 

desvantagens da tecnologia implantada na organização em que atuam. Para isso, utilizou-se a 

escala Likert de cinco níveis para medir o nível de satisfação dos respondentes para com a 

tecnologia RFID, sendo 1 (Insatisfeito), 2 (Pouco Satisfeito), 3 (Indiferente), 4 (Satisfeito) e 5 

(Muito Satisfeito). De acordo com Paro (2012), a escala Likert é uma escala psicométrica 

utilizada em pesquisas quantitativas para registar o nível de concordância ou discordância 

com uma afirmação dada. 

 A Tabela 3 apresenta o grupo de proposições referentes ao nível de satisfação com a 

capacidade física dos componentes RFID. De acordo com os dados apresentados nesta tabela, 
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entende-se que a maioria dos respondentes estão satisfeitos com os componentes da 

tecnologia. Isso indica que os componentes proporcionaram aos respondentes uma boa 

experiência de utilização e atenderam as expectativas dos mesmos. Pode-se perceber uma 

similaridade desta análise como a efetuada por Holanda, Oliveira e Wanderley (2014) quando 

eles afirmaram que a utilização da tecnologia RFID proporcionou melhorias nos mecanismos 

de coleta de dados, reforçando assim a eficiência dos componentes RFID. 

 

Tabela 3 – Nível de aceitação da capacidade físicas dos componentes RFID 

 
Insatisfeito 

Pouco 

Satisfeito 
Indiferente Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Armazenamento, leitura e envio de 

dados. 
0,00% 0,00% 16,67% 75,00% 8,33% 

Duração do (s) leitor (es) 0,00% 16,67% 25,00% 41,67% 16,67% 

Duração das etiquetas. 0,00% 16,67% 16,67% 41,67% 25,00% 

Detecção sem necessidade de 

proximidade de proximidade do leitor 

para o reconhecimento dos dados. 

0,00% 0,00% 8,33% 50,00% 41,67% 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

 Em acordo com Bastos e Silva (2007), Kawano e Cugnasca (2014) afirmam que a 

tecnologia RFID pode ser aplicada em diversos setores, mas para isso é interessante verificar 

como é efetuado o processo de implantação, assim como a satisfação dos respondentes com o 

mesmo. A Tabela 4 busca identificar se os respondentes estão satisfeitos com o processo de 

implantação da tecnologia RFID nas empresas nas quais atuam. A proposição “Compra ou 

desenvolvimento do software” relata que os entrevistados estão pouco satisfeitos (66,67%) ou 

insatisfeitos (16,67%) com essa proposição, pois esse processo na maioria das vezes é custoso 

e demanda tempo, embora custosa, a compra e ou desenvolvimento de software é 

extremamente necessário, pois segundo Oda (2015) a tecnologia RFID depende de um 

sistema de informação para funcionar. 

 De acordo com os dados apresentados nesta tabela, percebe-se que os respondentes 

estão insatisfeitos, pouco satisfeitos ou consideram como indiferente os custos da compra e 

implantação, serviços e ou consultoria para projeto, instalação e manutenção do sistema 

RFID. Essas respostas já eram esperadas, pois de acordo com Condeço (2015) e Norio (2015) 

os custos são as maiores limitações da tecnologia RFID. Cerca de 41,67% dos entrevistados 

estão pouco satisfeitos com a duração do processo de implantação e a metade dos mesmos 

(50,00%) consideram como indiferente essa proposição, e apenas 8,33% ficaram satisfeitos. A 

implantação de um sistema RFID costuma ser demorado, pois durante esse processo é 

necessário integrar todos os componentes RFID, para que ambos consigam se comunicar uns 
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com os outros, ou seja, necessita-se de uma atenção especial a todas as etapas que serão 

executadas para que não hajam falhas. 

As duas últimas proposições da Tabela 4 indicam que durante o processo de 

implantação da tecnologia, o pagamento de externos e horas paradas não interferem muito no 

processo de implantação do RFID, pois os entrevistados consideram essas proposições como 

indiferentes, sendo 75,00% e 100,00%, respectivamente. 

 

Tabela 4 – Grupo de proposições referentes à implantação da tecnologia RFID  

 
Insatisfeito 

Pouco 

Satisfeito 
Indiferente Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Compra ou desenvolvimento do 

software. 
16,67% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00% 

Custo da compra e implantação. 41,67% 41,67% 16,67% 0,00% 0,00% 

Serviço e/ou consultoria para 

projeto, instalação e manutenção. 
8,33% 58,33% 25,00% 8,33% 0,00% 

Duração do processo de 

implantação. 
0,00% 41,67% 50,00%  8,33% 0,00% 

Pagamento de externos, horas 

paradas para realização. 
8,33% 8,33% 75,00%  8,33% 0,00% 

Houve algum problema 

inesperado ou não planejado. 

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 A Tabela 5 apresenta os resultados referentes às proposições que buscam verificar a 

satisfação dos respondentes para com os ganhos proporcionados com a utilização da 

tecnologia RFID. A seis primeiras proposições desta tabela indicam que os respondentes estão 

satisfeitos ou muito satisfeitos, corroborando o que Condeço (2015) relata em seu trabalho, 

quando ele cita os benefícios e melhorias de processos com o uso do RFID.  Das três últimas 

proposições desta tabela, a que mais se destacou foi a referente ao aumento nas receitas com 

75,00% das respostas satisfatórias. Esse aumento foi alcançado, pois de acordo com Condeço 

(2015), o uso da tecnologia RFID reduz os custos com logística, diminui os investimentos em 

mão de obra, assim como as perdas de bens e materiais. Os autores Holanda, Oliveira e 

Wanderley (2014) obtiveram resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho, então, isso 

indica que o uso da tecnologia RFID pode colaborar no processo de gestão patrimonial do 

IFMG-SJE. 
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Tabela 5 – Os ganhos com a utilização da tecnologia RFID 

 
Insatisfeito 

Pouco 

Satisfeito 
Indiferente Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Redução da mão-de-obra. 0,00% 8,33% 8,33% 75,00% 8,33% 

Fortes evidências de 

melhorias na redução de 

custos com informação. 

0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 16,67% 

Redução de erros. 0,00% 0,00% 16,67% 33,33% 50,00% 

Maior eficiência. 0,00% 00,00% 16,67% 25,00% 58,33% 

Melhorias no controle do 

fluxo de itens. 
0,00% 8,33% 8,33% 41,67% 41,67% 

Maior segurança e qualidade. 0,00% 0,00% 18,18% 41,67% 41,67% 

O sistema tem garantido 

parâmetros como 

portabilidade, conectividade e 

confiabilidade. 

0,00% 00,00% 58,33% 41,67% 00,00% 

Aumento nas receitas. 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 

Os dados obtidos na leitura 

RFID tem sido um 

diferencial, para o bom 

funcionamento da cadeia de 

suprimentos da empresa. 

0,00% 0,00% 58,33% 41,67% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Os entrevistados consideraram como indiferente, as duas proposições apresentadas na 

Tabela 6 que se referem a perdas e custos adicionais por falhas na operação de sistemas RFID. 

Estas respostas se acordam com a proposição “Aumento nas receitas” (Tabela 5), pois os 

respondentes estão satisfeitos com o aumento nos rendimentos, e isso indica que as falhas no 

sistema não acarretaram em prejuízos nos negócios e nem em gastos adicionais. 

 

Tabela 6 – Perdas e custos adicionais por falhas na operação 

 
Insatisfeito 

Pouco 

Satisfeito 
Indiferente Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Perda de negócios por falhas no 

sistema RFID. 
0,00% 0,00% 66,67% 16,67% 16,67% 

Outros custos adicionais por 

falhas na operação RFID. 
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 O avanço do computador pessoal foi primordial na expansão da utilização da 

tecnologia RFID que passou a ser utilizada e testada por grandes companhias, afirma Land 

(2005), e por isso, essa pesquisa buscou verificar se os sistemas RFID utilizados pelas 

empresas investigadas estão sendo usados em processos únicos ou integrados. As informações 

do Gráfico 4 mostram que 83,00% dos respondentes trabalham em empresas que trabalham 

com sistemas RFID em processos integrados. 



40 
 

 

Gráfico 4 – Tipo de processo em que o sistema RFID é focado 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 Os entrevistados estão satisfeitos com a tecnologia RFID, mas essa tecnologia é 

considerada importante por eles? As informações contidas no Gráfico 5 mostram que além de 

satisfeitos com a tecnologia em pauta, os respondentes a considera importante, pois o RFID 

possibilita melhorias na coleta de informações, rastreamento dos bens e materiais e reduz os 

erros e consequentemente, os prejuízos com perdas e extravios dos bens patrimoniais. 

 

Gráfico 5 – Importância da tecnologia RFID 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo teve como objetivo principal a verificação da viabilidade de implantação 

do RFID no IFMG-SJE com base na sua utilização em outras organizações. O tema deste 

trabalho foi fruto de pesquisas realizadas tanto internamente, quanto externamente. Até então, 

a tecnologia RFID era desconhecida pelos autores, a sua escolha ocorreu devido a sua 

praticidade e superioridade em relação a outras tecnologias disponíveis no mercado.  

Por meio do referencial teórico buscou-se entender como a tecnologia RFID surgiu e 

como ela funciona. Este estudo inicial foi essencial para entender o funcionamento de um 

sistema RFID e como esta tecnologia pode ser aplicada. 

A pesquisa constatou-se que as empresas da região de São João Evangelista-MG não 

fazem o uso da tecnologia RFID. Apesar de duas delas trabalhem com o desenvolvimento de 

software, ao serem questionadas, os responsáveis responderam que não desenvolvem sistemas 

baseados em RFID devido à falta de clientes nesta região. 

  Após a coleta, análise e descrição dos dados, pôde-se perceber que a maioria dos 

entrevistados estão satisfeitos com a tecnologia RFID, pois ela possui inúmeras vantagens 

comprovadas que podem ser observadas na Tabela 5 e citadas por Condeço (2015) em seu 

trabalho. Tais vantagens terão um impacto positivo no levantamento do inventário patrimonial 

do IFMG-SJE, porém, para isso, de acordo com Francischini e Gurgel, (2004) apud Arins 

(2010), os responsáveis pelo setor de Patrimônio terão que dar a importância devida para que 

esse processo possa ser executado corretamente. 

 Em contrapartida, o alto custo da tecnologia poderá inviabilizar a implantação do 

RFID no IFMG-SJE, tendo em vista a grande recessão econômica enfrentada pelo Brasil 

nestes últimos anos. Espera-se que esse custo diminua e o Brasil volte a crescer 

economicamente, para que a instituição possa adotar o RFID. 

Observa-se que objetivo proposto foi alcançado, pois, de acordo com a pesquisa, pôde-

se relatar que atualmente não é viável a implantação da tecnologia RFID no IFMG-SJE, mas 

que será importantíssima a sua utilização para que a execução do inventário patrimonial desta 

instituição passe a ser cada vez mais confiável e precisa. 

 Além disso, este trabalho teve grande contribuição para formação acadêmica, 

profissional e pessoal dos autores, por permiti-los estudar uma nova tecnologia e também 

superar os desafios encontrados durante a execução desta pesquisa. 
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 Para trabalhos futuros, recomenda-se desenvolver um projeto de implantação da 

tecnologia RFID no IFMG-SJE para controle de inventário patrimonial, efetuando assim, uma 

cotação de custos para a aquisição dos equipamentos necessários para a implantação.  Outra 

proposta é a implementação de um sistema que utilize o RFID para o controle de entrada e 

saída de veículos no IFMG-SJE. Recomenda-se ainda o desenvolvimento de uma aplicação 

que funcione em conjunto com componentes de baixo custo, como por exemplo, o arduino. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A - Questionário utilizado na pesquisa 

 

 

Questionário 

 

 

De acordo com a sua percepção e conhecimento, responda o questionário a seguir, sobre o uso 

da tecnologia RFID (Identificação por Radiofrequência): 

 

I. Dados de identificação 

1- Função desempenhada 

( ) Nível supervisão  

( ) Nível gerencial  

( ) Nível de execução  

 

2 - Conhecimentos de informática  

( ) Elevado (programação)  

( ) Adequado (operação /execução)  

( ) Baixo (necessita de auxílio de outrem para operação) 

 

3 - Conhecimentos anteriores da tecnologia RFID  

( ) Nível elevado (já havia operado com sistemas RFID)  

( ) Nível conhecimento geral (sabia o que era, mas não havia operado) 

( ) Não conhecia a tecnologia 

 

4 - Área cadeia de suprimentos: em qual (is) segmento(s) da cadeia de suprimentos a empresa 

atua?  

( ) Produção 

( ) Armazenagem  

( ) Transporte  

( ) Varejo  
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II. Identificação dos principais benefícios e desvantagens no uso da tecnologia RFID, de 

acordo com a percepção dos respondentes. 

 

 

Correspondências entre graus e critérios 

Graus  

5 Muito Satisfeito 

4 Satisfeito 

3 Indiferente 

2 Pouco Satisfeito 

1 Insatisfeito 

 

Proposições 
Escala 

5 4 3 2 1 

1. Armazenamento, leitura e envio de dados.      

2. Duração do (s) leitor (es).      

3. Duração das etiquetas.      

4. Detecção sem necessidade de proximidade do leitor para o 

reconhecimento dos dados. 
     

5. Compra ou desenvolvimento do software.      

6. Custo da compra e implantação.      

7. Serviço e/ou consultoria para projeto, instalação e manutenção.      

8. Pagamento de cursos externos, horas paradas para realização do 

treinamento. 
     

9. Duração do processo de implantação.      

10. Houve algum problema inesperado ou não planejado?      

11. Redução da mão-de-obra.      

12. Fortes evidências de melhorias na redução de custos com 

informação. 
     

13. Redução de erros.      

14. Maior eficiência.      

15. Melhorias no controle do fluxo de itens.      

16. Maior segurança e qualidade.      

17. O sistema tem garantido parâmetros como portabilidade, 

conectividade e confiabilidade. 
     

18. Aumento nas receitas.      

19. Os dados obtidos na leitura RFID tem sido um diferencial, para o 

bom funcionamento da cadeia de suprimentos da empresa. 
     

20. Perda de negócios por falhas no sistema RFID.      

21. Outros custos adicionais por falhas na operação RFID.      

Tipos de processos Únicos Integrados 

22. Escala da Implantação: o sistema RFID é focado 

em um processo único ou será aplicado ao longo 

de toda a operação da empresa, integrando 

diferentes processos? 
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Nível de importância 

23. Nível de importância da tecnologia RFID para a 

organização, de acordo com a percepção dos 

respondentes. 

Muito importante  

Importante  

Indiferente  

Pouco importante  

Nenhuma 

importância 
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APÊNDICE B - Carta de apresentação do IFMG-SJE 
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APÊNDICE C - Carta de apresentação do orientador da pesquisa 

 

 

 


