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O RFID é uma tecnologia promissora para a otimização dos processos 

na cadeia de suprimentos, aumentando a velocidade do fluxo de 

informações, melhorando a exatidão das informações e reduzindo 

riscos. No Brasil, ainda é pouco explorada tantoo no âmbito 

acadêmico quanto empresarial. O presente trabalho busca levantar o 

estado da arte sobre o uso RFID na cadeia de suprimentos no Brasil. A 

pesquisa foi realizada em Abril de 2016, utilizando revisão de 

literatura estruturada, no âmbito acadêmico, resultando em 37 artigos 

no território brasileiro, publicados no período de 2006 a 2015. Nota-se 

um crescimento de publicações relacionadas ao tema em apenas 

alguns períodos dentro deste intervalo, criando assim oportunidades 

para trabalhos futuros continuarem pesquisas neste tema. Em termos 

de produtividade, destaca-se o estado de São Paulo e a colaboração 

entre o Brasil e os EUA. Por fim, vale ressaltar uma grande 

participação de empresas nestas publicações. Logo, recomenda-se 

também, um estudo mais aprofundado sobre o interesse das empresas 

brasileiras não apenas nas publicações, mas na adoção e 

desenvolvimento desta tecnologia no Brasil.  
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1. Introdução 

A cadeia de suprimentos pode ser pensada como uma série de estágios e atividades 

conectadas, que transformam matérias-primas em produtos acabados (fornecimento, controle 

de estoques, transporte, vendas, etc.), agregando valor a cada passo (BALLOU, 2006; 

RAVINDRAN; WARSHING, 2013). Tipicamente, uma única não controla integralmente seu 

canal de fluxo de informações e produtos da fonte da matéria-prima até os pontos de 

consumo.  

Diversos tipos de ferramentas tornam essas informações mais acuradas para aplicação na 

cadeia de suprimentos, alguns destes sistemas são: o código de barras, o RFID (Radio 

Frequency Identification ou Identificação via Rádio Frequência) e o Rastreamento de Frotas 

com Tecnologia GPS (Global Positioning System). Estas aumentam a velocidade do fluxo de 

informações e melhoram a exatidão das informações, reduzindo riscos na cadeia de 

suprimentos.  (MONTEIRO; BEZERRA, 2003, KLEIN et al., 2014). 

O RFID tem ganhado destaque nas áreas de logística e manufatura, como um sistema 

interorganizacional, por potencialmente simplificar processos e melhorar a eficiência da 

identificação automática dos produtos, objetivando a melhoria do desempenho da cadeia de 

suprimentos (ZHU et al., 2012; RIZZOTO et al., 2015; AZAMBUJA et al., 2010). Essa 

tecnologia é promissora para a otimização dos processos na cadeia de suprimentos, desde a 

previsão ajustada da demanda até o gerenciamento de estoque e distribuição (USTUNDAG; 

TANYAS, 2009). Esta tecnologia é usada na gestão da cadeia de suprimentos para rastrear a 

movimentação dos bens por toda a cadeia, além de realizar o controle de inventário 

(RIBEIRO; SCAVARDA; BATALHA, 2010). 

O RFID não é uma tecnologia recente, seu surgimento data por volta da 2ª Guerra Mundial, 

recentemente vem sendo utilizada para controlar, assegurar e monitorar, as movimentações na 

cadeia de suprimentos (USTUNDAG; TANYAS, 2009) e tem sido cada vez mais utilizada 

para rastrear cargas unitárias, identificar caixas e assegurar itens transportados (ASADI, 

2011).  

Os sistemas RFID representam uma tecnologia de armazenamento, leitura, gravação e 

manipulação de dados remotos através de comunicação por radiofrequência usando 
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Transponders ou Tags, que são dispositivos eletrônicos, passivos, semi-passivos ou ativos do 

ponto de vista da fonte de alimentação. (COLVERO, 2008). 

A tecnologia RFID é baseada na utilização de ondas eletromagnéticas como meio para 

comunicar os dados de identificação de algum elemento, tais como ativos, pessoas e serviços. 

A Fig. 1 ilustra uma breve explanação do funcionamento de sistemas RFID. As informações 

sobre a identificação de um objeto (incluindo outras possíveis informações passíveis de 

monitoramento por sensores, tais como temperatura, pressão etc.) são gravadas nas Tags 

RFID (1), que são fixadas nos itens que se movimentam ou estão dispostos ao longo da cadeia 

de suprimentos. Essas informações são lidas por um conjunto de sensores (antenas (2) e 

leitores (3)) por meio de rádio frequência. Os sensores geralmente estão distribuídos em 

diferentes estágios e várias posições na cadeia de suprimentos (pontos de controle em centros 

de distribuição e armazéns; pontos de controle em processos de fabricação e linhas de 

montagem, etc.) (PEDROSO et al., 2009). 

Figura 1 - Funcionamento de sistemas RFID 

 

Fonte: Pedroso et al. (2009). 

 

No Brasil, o RFID é ainda pouco explorado pelas organizações e os estudos sobre essa 

ferramenta são escassos, tanto no âmbito prático quanto acadêmico. Rizzoto et al. (2015) 

fizeram uma revisão bibliográfica estruturada (utilizando técnicas bibliométricas) sobre 31 

artigos de periódicos publicados mundialmente, entre 2003 e 2014, sobre o uso do RFID em 

cadeias de suprimentos, especialmente no ramo varejista. Entre as suas principais conclusões, 
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notou-se uma tendência de crescimento de publicações relacionadas ao tema por países 

desenvolvidos, principalmente os EUA e alguns outros da Europa, evidenciando a 

importância de aprofundar estudos sobre o uso do RFID em diversos setores no território 

brasileiro (RIZZOTO et al., 2015). 

O presente trabalho busca levantar o estado da arte sobre o uso RFID em cadeia de 

suprimento, em geral, no Brasil, tendo como base o procedimento adotado por Rizzoto et al., 

(2015) e Vaz et al., (2015).  

Primeiramente, apresentam-se alguns conceitos sobre bibliometria (Seção 2), seguindo para a 

metodologia utilizada, que foi a revisão de literatura estruturada, o que possibilitou a 

identificação de autores e estados, periódicos e artigos mais relevantes (Seção 3), 

posteriormente, apresentam-se os principais resultados (Seção 4) e finalmente as conclusões 

(Seção 5). 

2. Bibliometria - conceitos 

A Bibliometria é o estudo de técnicas e métodos para o desenvolvimento de métricas para 

documentos e informações. São utilizados métodos matemáticos e estatísticos para investigar 

e quantificar os processos de comunicação escrita. Este termo não é recente, o mesmo foi 

usado pela primeira vez em 1922 por E. Wyndham Hulme como statistical biliography – 

conhecido hoje em dia como Bibliometria (Bibliometric) (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

A literatura é o ingrediente chave no processo de comunicação do conhecimento e o atributo 

de uma unidade de literatura, que existe em forma publicada (artigos de periódicos e livros), 

pode ser estudado em termos estatísticos. As publicações, autores, palavras-chave, usuários, 

citações e periódicos são alguns dos parâmetros observáveis em estudos bibliométricos. 

(GUEDES; BORSCHIVER, 2005). 

Após o surgimento da Internet e dos SGBDs (Sistemas de Gerenciamento de Bancos de 

Dados), o termo Bibliometria tem sido utilizado sob outras variações: webmetria ou 

webmetrics e infometria ou infometrics. Enquanto a infometria considera a aplicação dos 

princípios bibliométricos a contextos e bases não acadêmicos, a webmetria teria seu uso 

restringido em bases acadêmicas. Alguns autores consideram a webmetria um caso particular 

da infometria. A integração da bibliometria a ferramentas computacionais foi catalisada pelo 
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emprego de métodos de pesquisa operacional (principalmente data mining), induzindo o 

surgimento de termos tais como Mineração de Bibliografia (Bibliomining) e Mineração de 

Textos (Textmining) (COSTA, 2010). 

As bases conceituais para Bibliometria são: a Lei de Badford (produtividade de periódicos), 

Lei de Lotka (produtividade científica de autores) e Leis de Zipf (frequência de palavras). A 

Lei de Bradford, também conhecida como Lei de Dispersão, avalia a produtividade das 

revistas, possibilitando identificação do núcleo e as áreas de dispersão de um assunto 

(COSTA, 2010), permite estimar o grau de relevância de periódicos em dada área do 

conhecimento: os periódicos que produzem o maior número de artigos sobre dado assunto 

formam um núcleo de periódicos, supostamente de maior qualidade ou relevância para aquela 

área (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). A Lei de Lotka, ou Lei do Quadrado Inverso, aponta 

para a medição da produtividade dos autores. Costa (2010) considera que alguns 

pesquisadores, supostamente de maior prestígio em uma determinada área do conhecimento, 

produzem muito e muitos pesquisadores, supostamente de menor prestígio, produzem pouco. 

As Leis de Zipf, ou Lei do Mínimo Esforço, baseia-se na medição da frequência das palavras 

em vários textos (COSTA, 2010) e estimam as frequências de ocorrência das palavras de um 

determinado texto científico e tecnológico e a região de concentração de termos de indexação, 

ou palavras-chave (GUEDES; BORSCHIVER, 2005). A Fig. 2 relaciona as principais leis – 

dentre elas, as três mencionadas neste trabalho - e princípios bibliométricos, seus focos de 

estudo e suas principais aplicações na gestão da informação e do conhecimento, em sistemas 

de informação e comunicação científica e tecnológica. 
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Figura 2 - Principais Leis e princípios bibliométricos 

 

Fonte: Guedes, Borschiver (2005). 

 

 

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram adotados métodos similares aos usados por 

Rizzoto et al., (2015) e Vaz et al., (2015). Dessa forma, foram utilizadas as mesmas bases de 
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dados, Scopus e Web of Science (WoS), com as respectivas palavras-chave: “RFID”, “Supply 

Chain”, que poderiam aparecer no título, resumo ou palavras-chave. A pesquisa foi realizada 

em Abril de 2016, envolvendo artigos em português e inglês, no território brasileiro, 

abrangendo todo o período temporal das bases. 

A pesquisa retornou 37 artigos, sendo 29 na Scopus e 8 na WoS que foram exportados para o 

software de gerenciamento de artigos EndNote, onde passaram por um processo de filtragem. 

As etapas do processo se mostram na Tabela 1. 

Tabela 1 - Etapas do processo de seleção dos artigos 

Etapa Filtros Resultados 

1 - Escolha das palavras-chave “RFID” and “Supply Chain” 

território Brasil 

- 

2 - Escolha das bases de dados Scopus e Web Of Science - 

3 - Pesquisa nas bases com as palavras-chave Scopus 

Web Of Science 

29 

8 

4 - Exclusão dos duplicados  Scopus 

Web Of Science 

29 

4 

5 - Classificação dos artigos escolhidos 1º bloco: número de citações 

(Google Acadêmico) 

2º bloco: impacto do Journal 

- 

 

- 

6 - Leitura dos títulos, resumos e seleção dos 

artigos alinhados 

- - 

 

- 

7 - Escolha dos artigos para leitura completa - - 

 

- 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015)  

 

4. Resultados 

Como resultado deste trabalho, obteve-se um resumo dos dados quantitativos da pesquisa, 

onde primeiramente foi analisada a distribuição cronológica dos artigos para em seguida 

levantar outras informações relevantes ao tema proposto, tais como: autores, artigos e 

journals (periódicos), estados do território brasileiro, palavras, além de instituições e países 

que colaboraram entre si. 

4.1 Dados Globais 
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Dos 37 artigos encontrados inicialmente, foram selecionados 33 (4 deles estavam duplicados 

nas bases de dados), resultando em 84 citações, sendo que a maioria dos artigos foi escrito por 

mais de um autor, incluindo estrangeiros. Os trabalhos foram desenvolvidos por 58 

instituições brasileiras e/ou internacionais, separadas em dois grupos: universidades e 

empresas, sendo distribuídas por 9 estados do território brasileiro e 5 países. Na Tabela 2, a 

seguir se mostra um resumo geral desses dados.  

 

Tabela 2 - Dados Globais 

Critério Quantidade 

Artigos 32 

Autores 99 

Periódicos 19 

Estados brasileiros 9 

Instituições 58 

Citações 83 

Países estrangeiros 5 
 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015) 

 

4.2 Distribuição cronológica 

A Fig.3 mostra a distribuição cronológica dos artigos: 
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Figura 3 - Distribuição cronológica 

 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015) 

 

Observa-se pelo gráfico acima que o pioneiro a pesquisar sobre o assunto foi NUNES (2006). 

Após isso, pode-se identificar o aumento nas pesquisas com relação ao tema, atingindo o pico 

entre 2010 e 2011. Um dos motivos que pode explicar este aumento é o barateamento e 

melhora da acessibilidade dos Tags (AVOINE et al., 2005). Além disso, o maior número de 

publicações pode ser explicado pelo câmbio da moeda brasileira (Real) em relação ao Dólar 

Americano na época.  

Nota-se também na Fig. 3 que a partir de 2013, houve pelo menos a publicação de dois artigos 

relacionados ao tema, mostrando-se um crescente interesse pelo mesmo.  

 

4.3 Autores e artigos mais relevantes 

A relevância do autor quanto ao número de publicações foi analisada pela relação entre 

autores, quantidade de publicações e pelo número total de citações, considerando um ranking 

de dez autores. A Tabela 3 demonstra que dos 100 autores, 77 deles apresentavam apenas um 

artigo. Quanto aos outros, por mais que tenham mais de um artigo publicado, isso ainda não 

representa um número significativo. Portanto, apenas o autor Scavarda possui mais de três 

publicações: (Ribeiro; Scavarda; Batalha, 2011), (Ribeiro; Batalha; Scavarda, 2010), (Ribeiro; 

Scavarda; Batalha, 2010) e (Scavarda et al., 2009).  
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Tabela 3 - Quantidade de publicações por autor 

Quantidade 

Autores 

Quantidade 

Artigos 

76 1 

12 2 

10 3 

1 4 
 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015) 
 

Quanto à relevância dos 33 artigos relacionados na pesquisa, a Fig. 4 demonstra os 10 

primeiros, em relação ao número de citações: 

 



 

XXXVI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO 
Contribuições da Engenharia de Produção para Melhores Práticas de Gestão e Modernização do Brasil 

João_Pessoa/PB, Brasil, de 03 a 06 de outubro de 2016. 
. 
 

 

 

 
11 

Figura 4 - Ranking dos autores com mais citações 

 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015) 

 

 

Analisando a Fig. 4 é possível identificar que os autores com mais citações são Pedroso et al., 

(2009), obtendo 27 citações, com o artigo RFID adoption: Framework and survey in large 

Brazilian companies. O artigo tem como objetivo fornecer um framework para adoção da 
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tecnologia RFID, considerando seus motivadores, inibidores, aplicações e benefícios 

esperados. Outros artigos com grande número de citações foram os de Azambuja et al., 

(2010); Le et al., (2014); Ribeiro, Scavarda, Batalha (2010), com 9, 7 e 7 citações, 

respectivamente.  

Cabe destacar que o autor Scavarda além de possuir o maior número de publicações (Tabela 

3), também apresenta um artigo entre os mais citados: RFID in the international cattle supply 

chain: Context, consumer privacy and legislation (RIBEIRO; SCAVARDA; BATALHA, 

2010).  

4.4 Periódicos relevantes 

Dos 33 artigos selecionados, 18 estão distribuídos em periódicos distintos, demonstrando que 

não há uma concentração do tema da pesquisa em um journal específico.  

Na Tabela 5 é possível notar que dos 18 journals definidos como mais relevantes para a 

pesquisa, 28% são de classificação A, 39% B, 6% C e 27% não estão nas classificações do 

sistema Qualis Capes mais recentes (anos de 2014 e 2013), demonstrando que a minoria é de 

grande relevância para a academia.  

 

 

Tabela 4 - Ranking dos journals que mais publicaram 

Journal Publicações 
Qualis 

Capes 

 Journal of cleaner production  1 A1 

 Journal of global information management  1 A1 

Business process management journal 1 A1 

Journal of cleaner production 1 A1 

International journal of production research 1 A2 
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 International sugar journal   1 B1 

 

Industrial management and data systems 
1 B1 

International journal of services and operations management 1 B2 

International sugar journal 1 B2 

Stahl und eisen 1 B2 

International journal of business excellence 1 B4 

International journal of engineering business management 1 B4 

Procedia computer science 1 C 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015) 
 

4.5 Estados brasileiros mais relevantes 

Com relação à origem das publicações, ou seja, os estados do território brasileiro ou países, 

onde as universidades estão localizadas, observa-se através da Fig. 3, que existem 6 estados 

brasileiros envolvidos. Os estados que mais publicaram artigos foram São Paulo (SP), Rio 

Grande do Sul (RS) e Minas Gerais (MG). Para uma melhor análise, serão demonstradas 

redes de correlação entre os estados brasileiros (com suas respectivas universidades) e países, 

visto que várias obras foram desenvolvidas por universidades localizadas em diferentes 

estados brasileiros além de outros países.   

Nesta análise, considera-se a quantidade de autores; e não de artigos, pois várias obras foram 

desenvolvidas por conjuntos de autores alocados em universidades de nacionalidades 

distintas. Por exemplo, o artigo RFID in the international cattle supply chain: Context, 

consumer privacy and legislation policies (RIBEIRO; SCAVARDA; BATALHA, 2010) foi 

desenvolvido pela Universidade de São Carlos (SP) em colaboração com autores alocados em 

universidades dos Estados Unidos e Emirados Árabes.   
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Observando a Fig. 5, pode-se destacar a participação acentuada de universidades localizadas 

no estado de São Paulo, totalizando 27 ocorrências, o que representa mais de três vezes a 

participação do segundo estado que é o Rio Grande do Sul.  

 

Figura 5 - Quantidade de publicações por estado 

 

Fonte: Adaptado de Rizzoto et al. (2015) 

 

4.6 Instituições mais relevantes 

A Fig. 6 apresenta o ranking com relação à pesquisa, das 10 universidades brasileiras com o 

maior de número de publicações.  Pode-se destacar a USP com 7 participações, sendo 3 dos 

seus artigos, desenvolvidos sem colaboração de outras instituições: Cost assessment and 

benefits of using RFID in reverse logistics of waste electrical & Electronic equipment 

(WEEE). (ARAUJO et al., 2015); An overview of the EPCglobal® network (GOGLIANO; 

CUGNASCA, 2013); Hunter - Hybrid unified tracking environment - Real-time identification 
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and tracking system using RFID technology. (FOINA; FERNANDEZ, 2008). Isso comprova 

a relevância do Estado de São Paulo em relação ao tema pesquisado, uma vez que as três 

primeiras instituições no ranking pertencem a este estado, com a respectiva ordem: USP, 

UFSCar e UNIFEI. 

 

 

Figura 6 - Instituições com mais publicações no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

4.7 Colaboração entre instituições 

Dos artigos selecionados, pode-se observar uma rede de colaboração entre universidades 

brasileiras (Fig. 7), o que demonstra que as colaborações ultrapassam os limites estaduais.   

Através dos dados analisados, obteve-se o número de 3 ocorrências entre SP e MG, apenas 1 

entre RS e SP; BA e SP. Na Fig. 7, nota-se que a conexão entre UFOP e UFSCar é maior que 

as outras (representada pela seta mais grossa). Mais uma vez destaca-se a influência do estado 

de São Paulo para o tema pesquisado. 
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Figura 7 - Rede de colaboração de universidades brasileiras 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

Na Fig.8 se mostra uma rede de colaboração do Brasil com outros países, destacando-se uma 

maior colaboração com os EUA (6 ocorrências), Emirados Árabes (3 ocorrências) e apenas 

uma para Alemanha, Coréia do Sul e Austrália.  
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Figura 8 - Rede de colaboração do Brasil com outros países 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

4.8 Palavras relevantes 

Para uma melhor apresentação dos dados, representa-se na Fig. 9 uma nuvem de palavras, 

onde se mostram as palavras que possuem um maior número de ocorrências nos títulos dos 

artigos selecionados. Por questão de uma visualização mais clara, foram retiradas as palavras 

consideradas irrelevantes para a análise, tais como preposições, artigos definidos/indefinidos, 

símbolos, etc.:  and, in, of, the, for, an, a, -, &, 5, that, with,:, (, ). Na Fig. 10 são listadas as 

13 palavras-chave com maior frequência nos artigos selecionados.   
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Figura 9 - Nuvem de palavras dos títulos 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 

 

Figura 10 - Ranking das palavras chave 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 
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5. Conclusões 

O presente artigo tem como objetivo levantar o estado da arte sobre o uso de RFID na cadeia 

de suprimentos no Brasil, visto que se trata de uma tecnologia promissora que se encontra em 

crescimento constante no exterior, além de proporcionar inúmeros benefícios para a cadeia de 

suprimento.  

A partir da revisão de literatura estruturada, foi possível identificar um crescimento de 

publicações relacionadas ao tema entre os anos de 2010 e 2011, que pode ser explicado pelo 

câmbio do Real em relação ao Dólar Americano. Após esses anos, houve uma queda no 

número de publicações, demonstrando uma desmotivação dos brasileiros quanto ao tema 

pesquisado. Dessa forma, criam-se oportunidades de trabalhos futuros para monitorar o 

desenvolvimento do RFID no Brasil, não apenas na cadeia de suprimentos, mas em qualquer 

outra área. 

Em termos de estados brasileiros é evidente a predominância do estado de São Paulo, tendo 

em vista o número de citações, colaborações e publicação em journal de maior relevância. 

Além destas, pode-se destacar a participação de três universidades paulistas ocupando os três 

primeiros lugares no ranking de colaboração entre universidades. Outro fator analisado foi a 

evidente predominância dos EUA em relação ao tema pesquisado, uma vez que o mesmo 

possui o maior número de colaboração com o Brasil, dentre os países pesquisados. Vale a 

pena destacar que os trabalhos obtidos da pesquisa não estavam na língua nativa (Português), 

pois os periódicos (journals) que foram utilizados na pesquisa publicam artigos apenas no 

idioma inglês.  

Pôde-se observar durante a elaboração deste trabalho a parceria entre universidades e 

empresas (brasileiras e internacionais) nas publicações. Entretanto, o mesmo teve como foco 

fazer um levantamento apenas das universidades; não das empresas. Todavia, pode-se obter as 

informações pertinentes às empresas seguindo a metodologia aqui proposta. Vale ressaltar que 

a mesma se restringe ao âmbito acadêmico, portanto recomenda-se para trabalhos futuros um 

estudo mais aprofundado sobre a adoção e desenvolvimento desta tecnologia pelas empresas 

brasileiras.  
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