


Revisor
Ricardo Miranda desenvolveu sua carreira em empresas farmacêuticas multinacio-

nais, sendo a última delas a Pfizer ®, trabalhando em diferentes áreas como qualidade, 
manufatura, engenharia, distribuição e logística, gestão de projetos, serialização e 
rastreabilidade, logística de cadeias frias e melhoria contínua. 

Ricardo possui formação em Farmácia e Bioquímica, MBA em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gestão de Projetos também pela FGV, e 
diversas certificações entre elas APICS Certified in Production and Inventory Manage-
ment (CPIM) e Six Sigma - Green Belt. Atualmente é o Presidente do Comitê de Cadeia 
Fria e Presidente da ISPE ® Brasil.

Autor
Leandro Oliveira dedicou sua carreira à gestão de programas globais e transfor-

macionais nos setores de Petróleo, Gás, Energia, Farmacêutico e Bens de Consumo 
em funções executivas de Negócio e TI, em empresas de pequeno e grande porte, no 
Brasil e internacionalmente. 

Teve oportunidade de conhecer mais de 40 países em viagens de trabalho e lazer, 
de liderar centenas de profissionais e times localizados em diversos países ao redor 
do mundo e morou em 3 continentes diferentes. Um líder apaixonado por gestão de 
cadeia de suprimentos, assim como convergências de tecnologias e automação, sempre 
buscando formas efetivas de implementá-las.

Leandro liderou pela Johnson & Johnson entre 2010 e 2020, times e programas 
globais envolvendo implementação de ERPs, IoT aplicado em produtos, rastreabilidade, 

blockchain, computação em nuvem, entre outros. Em 2020 fundou a WeDigit Consultoria, com o simples objetivo de contribuir 
para que outras organizações ao redor do mundo tenham uma melhor experiência na adoção de tecnologias digitais. 

Possui formação em Análise de Sistemas, MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (Brasil) e Universidade 
da California, Irvine (Estados Unidos), e diversas certificações entre elas Project Management Professional (PMP-PMI) e APICS 
Certified Supply Chain Professional (CCSCP).

©️ 2021 WeDigit Consulting PTE. LTD. Todos os direitos reservados.



1     Propósito do Guia de Implementação  ������������������������������������������������������  4

2     Relevância da Rastreabilidade de Produtos  �������������������������������������������  6

3     O Desafio  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  9

4     Conceitos Técnicos Básicos  ���������������������������������������������������������������������  12

5     Planejamento do Projeto  ����������������������������������������������������������������������������  18

6     Evolução do Conceito de IoT em Produtos  �����������������������������������������  28

7     Arquitetura de Sistemas de Serialização e Rastreabilidade �����������  32

8     Componentes do Orçamento de Projeto  ����������������������������������������������  35

9     Documentação de Requisitos  ������������������������������������������������������������������  38

10  Mapeamento de Processos  ����������������������������������������������������������������������  54

11  Gestão de SKUs  ��������������������������������������������������������������������������������������������  58

12  Gestão de Dados Mestres  �������������������������������������������������������������������������  62

13  Gestão da Mudança �������������������������������������������������������������������������������������  65

14  Riscos e Problemas Comuns  �������������������������������������������������������������������  73

Sobre a WeDigit Consultoria   ��������������������������������������������������������������������  77

Glossário  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  78

Referências  �����������������������������������������������������������������������������������������������������  80S
U

M
Á

R
I

O



Propósito 
do Guia de 
Implementação1

Este guia é destinado a gestores e profissio-
nais em empresas na cadeia de suprimentos, 
independentemente do setor da indústria, que 
necessitem implementar processos de serializa-
ção e rastreabilidade de produtos, e que estejam 
buscando orientação e referências de melhores 
práticas para condução de projetos nessa área 
de conhecimento.

Não é intenção desse documento cobrir todos 
os tópicos relevantes para projetos de seriali-
zação e rastreabilidade, mas abordar os temas 
considerados críticos para uma implementação 
de sucesso, auxiliando times a planejar e executar 
projetos nas suas respectivas empresas.

Como demonstrado na figura abaixo, este guia 
está inserido em um contexto técnico de depen-
dência com outros guias e documentos técnicos.
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Figura 1: Integração entre guias e documentos técnicos de serialização e rastreabilidade.

Documentos técnicos de conectividade com entidades reguladoras (co-
municação vertical), conectividade e integração com parceiros ao longo da 
cadeia de suprimentos (comunicação horizontal), e de codificação de produtos, 
servem como base para o mapeamento de requisitos e consequentemente 
determinando o escopo do projeto.

O conteúdo desse guia foi compilado através da experiência do Autor, que 
liderou projetos e times com foco em IoT ao longo de mais de 20 anos de 
carreira, em empresas de pequeno e grande porte, atuando na indústria, em 
provedores de soluções, e em projetos de grande complexidade na América 
Latina, Europa, Oriente Médio e Ásia.
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Tecnologias que possibilitam a serialização 
e rastreabilidade de produtos fazem parte do 
domínio de conhecimento em IoT. 

Segundo definição da Deloitte, “IoT se refere a 
um universo de produtos conectados a uma rede, 
tal como a internet, intranet de uma empresa ou 
rede usando protocolos industriais. IoT pode ser 
aplicado a qualquer produto, desde um iPhone, até 
uma turbina, ou um refrigerador, desde que eles se 
comuniquem com um sistema central para enviar 
e receber dados. Produtos conectados geram da-
dos para automação de processos de negócio ou 
criando serviços. Esses dados podem ser usados 
para melhorar as características técnicas ou de 
usabilidade de um produto, ou para oferecer no-
vos serviços a clientes e consumidores, ou ainda 
podem ser vendidos a um terceiro.” 16.

Nesse contexto, a implementação de seria-
lização e rastreabilidade de produtos nas suas 
unidades de venda pode ser considerada como 
um alicerce no contexto de adoção de IoT ao 
longo da cadeia de suprimentos.

Relevância da 
Rastreabilidade 
de Produtos2



O uso de identificares únicos no nível de produto se tornou hoje em dia 
uma norma em vários setores da indústria. Alguns exemplos são: tabaco, 
farmacêutico, automobilístico, eletrônicos, vestuário, alimentação, eletrodo-
mésticos e outras linhas de produtos de consumo e indústrias.

Soluções estão se tornando mais acessíveis a cada dia, melhores práticas 
estão sendo disseminadas, fornecedores globais e locais ajudam a criar um 
ambiente de competição e inovação que traz benefícios concretos aos par-
ticipantes da cadeia de suprimentos.

Seja por questões regulatórias, de necessidade de maior integração dos 
membros da cadeia, ou por pressão vinda de consumidores, a adoção de 
conceitos de rastreabilidade está aumentando de forma exponencial a nível 
mundial: 

• Rastreabilidade é um dos pilares mais importantes dentro Ato 
de Modernização de Segurança Alimentar (FSMA) da Agência de 
Alimentos e Medicamentos (FDA) norte-americana1.

• No mercado farmacêutico, regulamentações relacionadas à 
rastreabilidade mundialmente estão presentes em mais de 50 países, 
e produtos serializados estão cobrindo atualmente mais de 80% do 
volume global de medicamentos2.

• Empresas multinacionais como Cargil, Olam, entre outras na área 
de alimentação estão criando portais de rastreabilidade para dar 
transparência sobre a origem de seus produtos 3 4.

• Marcas famosas de vestuário investindo de forma consistente em 
visibilidade do fluxo dos seus produtos na cadeia de suprimentos 5.

• Decathlon implementando RFID em todo seu inventário de produtos 
a nível global, com rastreabilidade ao longo da cadeia e automação 
no varejo 6.

• Grupo de trabalho global da GS1 chamado de Visibility4Cargo 
iniciando atividades em 2021 para criar um guia de implementação 
conectando rastreabilidade de produtos e de cargas 17.

• Muitos outros exemplos de adoção de rastreabilidade dentro do 
contexto de Indústria 4.0 estão disponíveis on-line.

|  Relevância da Rastreabilidade de Produtos  |
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Em muitos casos, empresas estão utilizando conceitos de rastreabilidade 
em um sentido muito mais amplo, como complemento estratégico em mo-
delos de negócio e buscando vantagem competitiva. 

A combinação de tecnologias de identificação única de produtos (seriali-
zação), visibilidade na cadeia (rastreabilidade), e ações de engajamento com 
consumidor final (inteligência do cliente) podem criar o fundamento, o alicerce 
que possibilitará oportunidades de automação, inovação e benefícios tangí-
veis que vão muito além do simples cumprimento a uma regulamentação ou 
necessidade de conexão básica com clientes e consumidores.

Guia de implementação de rastreabilidade
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Projetos de rastreabilidade envolvem coorde-
nação interna e externa. Eles são por natureza 
disruptivos, e podem impactar positiva ou ne-
gativamente todos os processos que tocam a 
fabricação e movimentação de produtos.

Do ponto de vista interno, um conjunto de 
áreas funcionais em uma organização precisam 
colaborar para que o projeto tenha sucesso. Do 
ponto de vista externo existe a necessidade de 
alinhamento com parceiros ao longo da cadeia, 
interoperabilidade entre sistemas e identificação 
de benefícios mútuos. Em alguns casos, como é 
a realidade no setor farmacêutico por exemplo, 
é preciso também garantir a interoperabilidade 
com plataformas criadas por entidades regula-
doras, consolidando dados de rastreabilidade de 
um determinado mercado de forma centralizada.

Vários fatores são essenciais para garantir o 
sucesso na adoção da rastreabilidade no contexto 
da cadeia de suprimentos. Entre eles podemos 
destacar a importância do entendimento correto 
dos requisitos regulatórios (quando aplicável), 
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mapeamento robusto de requisitos de negócio e de usuário, engajamento 
da alta liderança da empresa, estabelecimento de parcerias de longo prazo 
com provedores de soluções de tecnologia, entre outros. Outros fatores, en-
tretanto, são também extremamente importantes e têm a ver com o nível de 
experiência anterior da empresa com o tema de rastreabilidade:

• Experiência prévia na implementação de soluções de rastreabilidade.

• Entendimento de como a tecnologia altera os processos de 
manufatura e logística.

• Conhecimento de riscos e resolução de problemas, lições 
aprendidas.

• Vivência com aplicação de padrões globais e melhores práticas.

Guia de implementação de rastreabilidade
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• Conhecimento de soluções e provedores globais e locais, assim 
como percepção de que tipo de solução se aplicaria a cada modelo 
de negócio.

• Domínio de conceitos de gestão da mudança. Pela própria natureza 
disruptiva desses projetos, se faz necessário um planejamento 
mínimo de atividades dentro dessa área de conhecimento.

Nesse contexto em que experiências anteriores aumentam as chances 
de sucesso de adoção dessas tecnologias, o grande desafio passa a ser a 
escassez de recursos humanos que possam trazer esse conhecimento e 
adicionar valor. 

Esse guia traz conteúdo, recomendações e exemplos que irão preencher 
uma parte dessa “lacuna” de conhecimento, e ajudar gestores e profissionais 
de negócio, TI, engenharia, entre outros, a planejar e conduzir seus projetos 
de maneira mais efetiva.

|  O Desafio  |
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Quando tratamos de conceitos de IoT aplicados 
no nível de produtos e visibilidade do fluxo dos 
mesmos através de uma cadeia de suprimentos, 
alguns conceitos iniciais básicos necessitam ser 
clarificados. São eles: Serialização, Agregação, 
Rastreabilidade, Verificação, Autenticação, Ex-
periência do Consumidor.

A aplicação desses conceitos de IoT em pro-
dutos de consumo vem crescendo significati-
vamente nos últimos anos, como parte de uma 
estratégia mais ampla de transformação digital 
nas empresas. Os seguintes fatores contribuem 
de maneira direta para uma aceleração na adoção 
desses conceitos:

• Inovações e redução de custos de tags 
para identificação de produtos (ex.: RFID, 
NFC, BLE, etc.).

• Inovações tecnológicas para troca de 
dados e integração de dispositivos 
(ex.: 5G, redes mesh, protocolos de 
comunicação, padronização).

Conceitos 
Técnicos 
Básicos4



• Adoção em massa de soluções de rastreabilidade envolvendo 
geoposicionamento em tempo real.

• Aumento da maturidade de fornecedores e profissionais nos 
conceitos de Indústria 4.0 e IoT.

• Maior número de fornecedores a nível global e local, trazendo 
redução de custos de implementação e maior oferta de 
equipamentos e plataformas de software.

• Maior utilização de padrões globais, que reduzem complexidade 
e aumentam a oferta de soluções e integração de sistemas e 
equipamentos.

• Necessidade de empresas de buscarem vantagem competitiva através 
de inteligência de negócio relacionada ao comportamento do fluxo 
dos produtos na cadeia (ex.: lead-time, inventário), e engajamento de 
clientes e consumidores finais (ex.: automação, eficiência logística, valor 
agregado, experiência com consumidor, fidelização, etc.).

A GS1 é uma organização global que define padrões de identificação, captu-
ra, compartilhamento e uso de informações de movimentação de produtos10. 
Os padrões da GS1 são os mais aceitos por parceiros atuando na cadeia de 
suprimentos, independentemente do tipo de indústria. 

I. SERIALIZAÇÃO

Serialização é o processo de diferenciar cada unidade de venda com 
uma identificação única (número serial), que irá acompanhar aquela uni-
dade de venda durante todo seu ciclo de vida. A forma de se realizar a 
identificação única pode ser padronizada no nível do setor da indústria, 
ou em área geográfica específica, no nível da empresa, ou por linha de 
produtos. A padronização nesse caso está relacionada à composição 
do número serial, que pode ser definido a partir de números, mistura de 
letras e números, e atributos como quantidade de caracteres, utilização 
de caracteres especiais ou não, entre outros.

Esse conceito já é utilizado há décadas na indústria de eletrônicos (ex.: nú-
mero serial em laptops, dispositivos, impressoras, IMEI de aparelhos celulares, 
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etc.), automobilística (ex.: número de chassi ou número do motor), entre outros 
inúmeros exemplos em outras indústrias.

A identificação única, ou número serial é normalmente associado a um 
segundo atributo, o identificador único de produto, tipicamente associado 
ao número de SKU em um sistema ERP. De acordo com o padrão GS1, 
produtos são identificados através da utilização de um GTIN. A combi-
nação GTIN e o número serial irá de maneira inequívoca, identificar uma 
unidade de venda na cadeia.

Conceitualmente, identificação única pode ser aplicada em diferentes níveis 
de embalagens logísticas também. Os exemplos mais conhecidos são o bun-
dle, caixas logísticas e pallets. Requisitos técnicos de identificação única em 
diferentes níveis de embalagem variam de acordo com a setor da indústria, 
cadeia de suprimento, e necessidades de negócio. O guia de identificação de 
produtos da GS1 Brasil fornece mais detalhes sobre identificação de produtos 
seguindo padrões globais 11.

II. AGREGAÇÃO

Agregação se refere ao processo de atribuir os números seriais filhos, 
a um número serial agregador, chamado de pai. Através desse processo, 
hierarquias de números seriais são construídas, facilitando a automação na 
movimentação de produtos.

A agregação possibilita eficiência logística, já que virtualmente sistemas de 
rastreabilidade têm informação completa de hierarquias e através da leitura 
somente de números seriais a nível de pallet ou caixas logísticas é possível 
movimentar produtos facilmente na cadeia, sem a necessidade de leitura 
das unidas de venda.

Unidade de venda
GTIN: 00614141123452

Bundle
GTIN: 10614141123459

Caixa Logística
GTIN: 20614141123456

Pallet
GTIN: 30614141123453

Figura 2: Exemplo de agregação, fonte GS1 12.

Guia de implementação de rastreabilidade
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III. RASTREABILIDADE

A intenção da rastreabilidade é fornecer informações eletrônicas sobre o 
histórico de movimentação de produtos, incluindo todas as mudanças de 
custódia ao longo do tempo. 

Em um sistema integrado de rastreabilidade, é possível identificar a loca-
lização de uma unidade de venda específica, ou a localização de todas as 
unidades pertencentes a um determinado lote, todas as unidades de venda 
de um determinado SKU, todas as unidades de venda sob posse de uma 
determinada empresa, em um determinado momento. É possível ainda que 
o nível de visibilidade de produtos e inventário seja acordado entre parceiros 
comerciais e somente os dados autorizados sejam compartilhados entre as 
partes.

Para que exista visibilidade completa do fluxo de produtos na cadeia, é ne-
cessário que os sistemas de rastreabilidade dos parceiros estejam integrados, 
seja em uma infraestrutura de sistemas descentralizada (ex.: blockchain) ou 
centralizada (ex.: solução tradicional em nuvem).

IV. VERIFICAÇÃO

A verificação tem por objetivo mitigar riscos relacionados ao comércio 
ilícito de produtos, tomando a identificação única na unidade de venda como 
base para confirmação da origem do produto. Uma unidade de venda pode 
ser verificada em relação:

• À sua localização física na cadeia: garantindo que o lote daquela 
unidade de venda realmente era destinado àquele país, ou região 
geográfica, ou grupo de clientes, seja qual for a estratégia com a 
produção de lotes por parte do fabricante.

• À unicidade da identificação única: quando a posse do produto passa 
a ser de fato do consumidor final, a combinação de GTIN e número 
serial é lida e no sistema de rastreabilidade o produto deixa de fazer 
parte da cadeia de suprimentos. Sinais de alerta relacionado ao 
comércio ilícito de produtos podem ser configurados em caso de 
duas ou mais leituras da mesma identificação única por exemplo.

|  Conceitos Técnicos Básicos  |
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É importante mencionar que a integridade na cadeia não se dá somente 
pelo processo de serialização. A segurança do consumidor final depende da 
interoperabilidade entre sistemas de parceiros na cadeia e a visão do todo, 
que acontece com a implementação de processos de rastreabilidade, e/ou 
verificação.

V. AUTENTICAÇÃO

A verificação diminui significativamente os riscos de comércio ilícito de 
um produto, mas não garante totalmente a sua autenticidade. Ex.: em um 
cenário de cópia da identificação única de um produto, não há como saber 
exatamente se no momento da dispensação para o consumidor final, com 
a leitura da identificação única, se aquela unidade de venda é uma cópia, ou 
a original. O sistema de rastreabilidade irá emitir alertas de produto suspeito 
no momento que o segundo produto é dispensado.

A autenticação de produtos envolve além de dados de rastreabilidade e/ou 
verificação, recursos de segurança adicionais abertos e ocultos para proteção 
de marcas pelos fabricantes (ex.: selo de segurança, hologramas, etc.).

VI. EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

Muitas marcas têm buscado se diferenciar através do aumento da intera-
ção com o consumidor final utilizando conceitos de IoT no nível da unidade 
de venda de um produto. 

Marcas de vestuário, alimentos industrializados e frescos, bebidas, medi-
camentos, cosméticos, cigarros, eletrônicos, entre outros, são exemplos de 
indústrias atualmente explorando benefícios de negócio que IoT pode prover. 

Fabricantes de alimentos industrializados e bebidas podem oferecer infor-
mações adicionais sobre produtos através de integração com dispositivos 
móveis, dicas de outros alimentos e bebidas que podem acompanhar seus 
produtos gerando uma experiência diferenciada ao consumidor, receitas, 
programas de fidelização, informações sobre recall e informações da origem 
dos produtos e seus ingredientes.

Empresas farmacêuticas estão trabalhando ativamente para oferecer infor-
mações adicionais sobre tratamento de doenças relacionadas ao medicamento, 
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instruções de uso para produtos combinados, integração com aplicativos de 
programas de assistência ao paciente, alertas sobre recall, bulas em formato 
eletrônico com facilidade de busca por palavras-chave, reconhecimento de 
voz com integração com Siri/Cortana/Alexa, leitura automática de texto em 
voz alta, entre outros.

Outros setores da indústria estão também ativamente buscando oportuni-
dades de automação, visibilidade na cadeia de suprimentos e maior interação 
com consumidores como ferramentas para alcançar diferencial competitivo 
e fidelização à marca.

Através da leitura da identificação única de produtos com dispositivos mó-
veis, é possível que o dono da marca tenha informações importantes sobre 
o comportamento e preferência dos consumidores, auxiliando em iniciativas 
de remarketing. Dados coletados são normalmente anonimizados, armaze-
nados e compartilhados com responsabilidade, em linha com requisitos de 
LGPD. Além de ações de remarketing, insights sobre o local onde os produ-
tos estão sendo consumidos, distribuição geográfica, padrões de consumo, 
sazonalidade, relação com clima ou estações do ano, o momento em que os 
produtos são consumidos, dados demográficos do consumidor (ex.: idade, 
sexo, etc.), podem ser fatores chave para futuras iniciativas comerciais (ex.: 
fidelização, recompensas, outros).
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A fase de planejamento em um projeto de ras-
treabilidade à princípio segue o mesmo processo 
de outros projetos. Por outro lado, sabemos que o 
escopo de um projeto de rastreabilidade vai muito 
além da marcação do produto com um código 
de barra, ou utilização de algum dispositivo de 
identificação única (RFID, NFC, BLE, outros) e 
da coleta dos dados de movimentação desses 
produtos.

As subseções a seguir vão detalhar recomen-
dações relacionadas ao planejamento de projetos 
de serialização e rastreabilidade.

Planejamento 
do Projeto5

Figura 3: Exemplo de macro atividades de planejamento.



I. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS FUNCIONAIS

Funções que compõe a equipe de projeto podem ser de áreas ou depar-
tamentos que sofrerão impacto direto ou indireto com a implementação de 
rastreabilidade. Exemplos de funções com impacto direto são: engenharia 
de embalagens, manufatura interna e externa, distribuição e logística, TI, etc. 
Exemplo de áreas com impacto indireto são: RH, serviço ao cliente, planeja-
mento, compras, entre outras. 

O RH precisa estar próximo do time de projeto assumindo sua parcela de 
responsabilidade sobre a gestão da mudança, plano de comunicação, assim 
como possíveis necessidades de ajuste na estrutura organizacional devido 
à transformação que esse tipo de projeto normalmente causa. Compras e 
planejamento podem auxiliar mitigando riscos de perda de matérias primas 
após a revisão de artes de embalagem. 

Esses são somente alguns exemplos de funções que não têm relação 
direta com a movimentação dos produtos, que sofrem impacto indireto em 
um projeto de rastreabilidade, mas que possuem entregas dentro da imple-
mentação como um todo. 

Áreas funcionais também podem ser classificadas de acordo com seu nível 
de engajamento e responsabilidade no projeto (Alto, Médio, Baixo). Ações e 
decisões durante a execução levarão em conta todos esses alinhamentos 
iniciais, que devem ser definidos na etapa de planejamento.
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II. MAPEAMENTO DE PROJETOS INTERDEPENDENTES

Projetos em execução ou que entrarão em execução antes do término do 
projeto de rastreabilidade, que estão alterando processos principalmente nas 
áreas consideradas críticas (manufatura, distribuição e logística), e/ou pro-
jetos de implementação de sistemas de TI serão utilizados por essas áreas 
críticas, são considerados projetos interdependentes. Além desses exemplos 
poderíamos também incluir nessa categoria, projetos envolvendo implemen-
tação de sistemas de TI que trocam dados com sistemas das áreas críticas 
mencionadas acima, em situações em que esses dados trocados estão re-
lacionados com a movimentação dos produtos ou atributos de identificação 
de produtos (ex.: GTIN, níveis de unidades logísticas, unidade de medida, 
quantidade de itens em cada unidade logística, etc.).

O mapeamento de projetos interdependentes, análise de riscos entre esses 
projetos e seus entregáveis, identificação da liderança desses projetos, cons-
tante comunicação e monitoramento da execução dos mesmos, irá mitigar 
riscos importantes na condução do projeto de rastreabilidade. 

III. CONSOLIDAÇÃO DO BUSINESS CASE

Após identificação e alinhamento inicial das principais funções envolvidas no 
projeto, assim como visibilidade de projetos interdependentes, a construção do 
business case pode ser iniciada. O principal objetivo das atividades relacionadas à 
construção do business case é criar condições para que a equipe do projeto formalize:

• Requisitos de negócio de alto nível.

• Plano inicial com perspectiva de alocação de recursos humanos.

• Identificação de impactos na operação e necessidade de 
investimento em recursos humanos, software, equipamentos, 
infraestrutura, entre outros.

• Orçamento necessário para condução completa do projeto.

• Matriz dos principais entregáveis do projeto.

• Cronograma de alto nível (marcos).

• Riscos iniciais e premissas.

• Expectativas de retorno sobre o investimento (ROI), se aplicável.
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A construção do business case precisa também acontecer com o envol-
vimento de todas as áreas funcionais identificadas. Isso evitará retrabalho e 
conflitos durante a execução do projeto. 

Na etapa inicial, o gerente de projetos, juntamente com um expert no 
tema de serialização e rastreabilidade (em alguns casos a mesma pessoa 
assume os dois papéis), dedicam tempo para sessões individuais com cada 
área funcional mapeando o nível de impacto e orçamento necessário para 
a execução e conclusão do projeto por cada time funcional (ex.: recursos 
humanos, equipamentos, gasto com armazenagem na transição entre in-
ventário serializado e não serializado, ajustes de sistemas, oportunidades de 
automação de processos, outros). 

O segundo passo recomendado é a análise e consolidação dessas neces-
sidades de uma maneira geral pelo gerente de projetos, com identificação 
de dependências, ajuste nas necessidades e componentes de orçamento 
sinalizados por cada área funcional.

No terceiro e último passo, o processo pode ser concluído com um workshop 
envolvendo todas as áreas funcionais, criticando e ajustando o mapeamento 
final de escopo e orçamento necessários, garantindo um alinhamento entre 
todas as funções envolvidas.

Devido à complexidade técnica desse tipo de projeto, muitos impactos 
que podem gerar necessidade adicional de recursos humanos e orçamento, 
são identificados durante a fase de execução propriamente dita. Trazer todas 
as funções em um workshop focados na construção do business case, irá 
também mitigar esse tipo de risco.
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IV. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROJETO

Os objetivos do projeto podem e devem ser mais abrangentes do que ne-
cessidades somente de curto prazo. Convém lembrar novamente que o foco 
da rastreabilidade se concentra na visibilidade da movimentação de produtos 
ao longo da cadeia juntamente com alguma tecnologia de identificação, mas 
que esses conceitos estão inseridos dentro de um domínio mais abrangente 
de IoT. Serialização e rastreabilidade se trata apenas de um primeiro passo 
no que diz respeito à digitalização da cadeia de suprimentos.  

Manter o foco em ganhos de longo prazo auxilia no que diz respeito ao 
roadmap de digitalização da empresa. Foco no longo prazo também beneficia 
diretamente a equipe de implementação de rastreabilidade:
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• Auxílio na escolha de soluções que podem ter mais ou menos 
aderência à estratégia de transformação digital. Ex.: um fornecedor 
de software de pequeno porte pode ser uma ótima opção para uma 
empresa de grande porte que deseja estabelecer uma parceria 
de longo prazo e influenciar o desenho futuro da plataforma de 
rastreabilidade do fornecedor. 

• Ajuda na tomada de decisões relacionadas a processos futuros 
de negócio, que serão adotados após a conclusão do projeto. 
Decisões de processo podem levar em conta diferentes fases de 
implementação, respeitando inclusive o período de amadurecimento 
dos recursos humanos na jornada de adoção de uma cultura de 
inovação e automação.

• Auxílio na definição da estratégia de treinamento e preparação dos 
recursos humanos com foco em soluções futuras e complementares 
de digitalização e automação.

Além de terem uma perspectiva de longo prazo, os objetivos do projeto de 
uma maneira geral devem ser:

• Claros, alinhados com a alta liderança da organização e entre os 
membros do time de projeto, sem riscos de interpretação, ainda na 
fase de construção do business case.

• Revisados, confirmados e ajustados se necessário, durante o Kick-Off 
do projeto.

• Conectados à necessidade de eficiência operacional principalmente 
em manufatura, distribuição e logística.

• Específicos, mensuráveis, monitorados e demonstrados como 
evidência de sucesso do projeto.

• Utilizados como base para definição das macro atividades, e guiar a 
execução e decisões dentro do âmbito do projeto.
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Alguns exemplos de objetivos claros, específicos, mensuráveis e que po-
dem ser monitorados:

• Implementar a serialização em linhas de embalagem com impacto 
médio do OEE nos primeiros três meses de no máximo 10%, e a partir 
do terceiro mês com impacto inferior a 2%.

• Implementar o processo de rastreabilidade no armazém de produtos 
acabados trazendo diminuição de 50% na velocidade do processo de 
recebimento e armazenagem.

• Desenhar processo e sistemas para saída de materiais, aumentando 
a acuracidade de produtos na ordem de clientes e reduzindo 
reclamações/devoluções/recusa em pelo menos 50%.
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V. DEFINIÇÃO DA EQUIPE DE PROJETO

A formação da equipe de projeto é um passo essencial na etapa de planeja-
mento, e identificar os recursos humanos corretos irá influenciar diretamente 
a performance e resultados da implementação.

Os líderes de cada área do projeto de rastreabilidade, não são necessaria-
mente os gestores das áreas funcionais. Após a definição dos principais en-
tregáveis, consolidados como parte do business case, os gestores funcionais 
terão condições de definir quem serão os líderes de projeto representando 
as suas funções. 

Esses líderes podem ser recursos externos contratados temporariamente, 
ou recursos internos substituídos nas suas áreas funcionais por recursos 
temporários. Esse tipo de decisão precisa ser avaliada caso a caso.

Contudo, é importante haver um balanço entre recursos internos e externos 
nas funções de liderança do projeto. O conhecimento e experiência adquiridos 
durante a implementação serão essenciais para algumas funções chave após 
a implementação. É recomendável existir pelo menos um usuário chave com 
conhecimento sólido nas soluções de serialização e rastreabilidade tanto para 
manufatura interna quanto para distribuição e logística. Isso facilitará muito 
o planejamento e execução de futuros projetos de melhorias nos processos 
e sistemas de rastreabilidade, digitalização e automação em geral.
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Figura 4: Exemplo de governança de um típico projeto de rastreabilidade.
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No nível operacional, as atividades do projeto são executadas pelos recur-
sos que fazem parte dos Times Estendidos (ex.: Manufatura, Logística e TI 
no desenho acima) e seus pares. O nível tático é o responsável pela gestão 
do projeto (Time de Projeto). O nível estratégico envolve a alta liderança da 
empresa e guia o time de projeto durante a implementação.

Vale ressaltar a importância do Sponsor Executivo como alguém que irá 
defender os interesses e objetivos do projeto junto a alta liderança da empre-
sa. Esse papel também é crucial como ponto de apoio para o líder do projeto 
em casos de riscos e problemas críticos que necessitam visibilidade da alta 
liderança assim como tomada de decisões levando em conta todas as áreas 
da organização.

O desenho geral da equipe de projeto (todos os times envolvidos) irá variar 
de acordo com a realidade de cada empresa. Algumas funções descritas 
acima podem não ser necessários, e outras consideradas críticas podem 
ser incluídas.
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Um dos principais propósitos na adoção de conceitos de IoT em produtos 
é o de trazer segurança tanto ao dono da marca, quanto ao consumidor, em 
relação à autenticidade do produto. Esse objetivo tem um impacto positivo 
direto na segurança na cadeia de suprimentos, mitigando riscos de importa-
ção paralela e falsificação.

Entretanto, ao longo do tempo empresas foram percebendo benefícios 
adicionais, que não se restringem somente a questões de falsificação e im-
portação paralela de produtos.

Evolução do 
Conceito de IoT 
em Produtos6

Figura 5: Evolução de percepção de projetos de rastreabilidade.



I. PROTEÇÃO DE MARCAS

Um dos melhores exemplos de estratégia relacionado à proteção de mar-
cas vem da Amazon. Somente em 2020, foram investidos 700 milhões de 
dólares, e 10 mil profissionais foram contratadas para combater o comércio 
o ilícito de produtos na Amazon, mundialmente.

A Amazon está dedicada a proteger a marcas das empresas que comer-
cializam produtos dentro de sua plataforma, e consequentemente proteger a 
reputação de sua própria marca. Ainda em 2020, 10 bilhões de anúncios de 
produtos suspeitos foram desativados e 2 milhões de produtos já nos centros 
de distribuição foram apreendidos e destruídos 7.

II. EFICIÊNCIA OPERACIONAL E AUTOMAÇÃO

A eficiência operacional que em muitos casos é resultado de automação de 
processos via solução de sistemas, é um elemento crucial nessa evolução da 
percepção sobre rastreabilidade de produtos. Com os produtos identificados 
de maneira única, com dados mestres alinhados em diferentes níveis de em-
balagem, e com mais informações fisicamente disponíveis nos produtos (ex.: 
códigos de barra ou dispositivos eletrônicos, tags, etc.), é natural que surjam 
mais oportunidades de automação, otimização de processos e sistemas.

Empresas em todo o mundo estão alcançando resultados concretos atra-
vés da implementação de rastreabilidade, acompanhado de redesenho de 
processos. A Johnson & Johnson publicou um artigo no Guia de Referência 
Global da GS1 em 2019, indicando uma redução de 50% no tempo destinado 
a separação de produtos em armazéns, aumento da performance no recebi-
mento de produtos, e acuracidade de 100% em alguns ciclos de inventário 9.
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III. EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

Com o aumento exponencial não só do uso de smartphones no mundo, 
mas do tempo de utilização de soluções digitais por consumidores em todo 
o mundo, as oportunidades de estreitamento da relação entre marcas e con-
sumidor se ampliaram significativamente.

A GS1 está trabalhando ativamente para que empresas utilizem o padrão 
Digital Link 8 de forma massiva. Esse padrão global tem a ambição de co-
nectar consumidores a conteúdo digital através da embalagem de produtos, 
independentemente da tecnologia de identificação utilizada. Várias multina-
cionais de diversos setores já estão utilizando o Digital Link para esse fim.

Exemplos práticos de benefícios ligados à experiência do consumidor já 
foram discutidos nesse guia no capítulo de Conceitos Técnicos Básicos.
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IV. BENEFÍCIOS ADICIONAIS

São inúmeros os exemplos reais de benefícios associados à rastreabilida-
de de produtos. Artigos e casos de sucesso são publicados frequentemente. 
Alguns desses benefícios em estão consolidados como exemplos adicionais 
em diferentes categorias na figura abaixo. 

•  Melhor gestão de 
crédito em logística 
reversa

•  Benefícios mútuos para 
melhor negociação de 
contratos

•  Melhor gestão de inventário e visibilidade na cadeia

•  Interoperabilidade, automação e integração de 
parceiros na cadeia

• Diminuição de falhas humanas na operação

•  Detecção de problemas de 
produção e eficiência em 
investigações

•  Maior visibilidade de 
unidades comercializadas 
com clientes diretos

•  Recall parcial de lotes

•  Proteger reputação de marca

•  Mitigação de riscos em canais de 
e-Commerce

•  Combate à falsificações e importação 
paralela

•  Melhor experiência do 
consumidor, retenção e 
relacionamento

•  Visibilidade na localização 
e distribuição de produtos, 
métricas e conteúdo digital 
ao consumidor através do 
padrão Digital Link

Melhorias 
na Cadeia de 
Suprimentos

Melhor 
Gestão de 

Recalls

Proteção 
de Marcas

Controle 
em Acordos 
Comerciais

Inteligência 
de Marketing

Figura 6: Benefícios tangíveis oriundos de projetos de rastreabilidade de produtos.

Outros benefícios podem ser explorados, dependendo do modelo de ne-
gócio da empresa e de seus parceiros na cadeia.
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7
O padrão internacional mais conhecido e mais 

utilizado para automação e integração de siste-
mas é o ANSI/ISA-95, e foi criado pela Sociedade 
Internacional de Automação. O objetivo principal 
desse padrão é promover um vocabulário, uma 
metodologia que sirva de fundamento para troca 
de dados entre equipamentos e sistemas para 
diferentes aplicações industriais e de negócio.

Dentro de uma planta de manufatura por 
exemplo, temos equipamentos e sistemas em 
diferentes níveis, trocando dados de serializa-
ção e rastreabilidade dados de forma vertical. 
O mesmo conceito pode se aplicar a armazéns, 
ou centros de distribuição. Quanto maior o nível 
de automação, maior o número de camadas de 
equipamentos e software integrados. 

Arquitetura de 
Sistemas de 
Serialização e 
Rastreabilidade



Figura 7: Exemplo simplificado de arquitetura de sistemas de rastreabilidade.

Dados são trocados entre os diferentes níveis automação de maneira ver-
tical e consolidados em uma plataforma de IoT (com funcionalidades mais 
abrangentes), ou puramente de rastreabilidade (mais de nicho). Essa platafor-
ma pode ser centralizada (solução em nuvem tradicional) ou descentralizada 
(blockchain). Em alguns casos, entidades reguladoras podem solicitar envio 
de dados de rastreabilidade para plataformas centralizadas também, o que 
se caracteriza conceitualmente como comunicação vertical.

A comunicação entre parceiros na cadeia de suprimentos acontece con-
ceitualmente de forma horizontal, e podemos chamar de fluxo de dados 
interempresarial.

Vale ressaltar que o conhecimento técnico de soluções para cada um dos 
níveis da arquitetura de sistemas, assim como boas práticas relacionadas 
à troca de dados entre sistemas, entendimento do nível de maturidade em 
relação à tecnologia nos parceiros da cadeia, de integração e convergência 
de tecnologias, experiência lidando com fornecedores globais e locais, são 
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todas consideradas habilidades importantes que um time de projeto precisa 
ter, seja com recursos internos ou externos, para aumentar as chances de 
sucesso de um projeto de rastreabilidade.

Uma empresa corre sérios riscos quando depende totalmente de conheci-
mento técnico dos fornecedores, já que normalmente cada fornecedor tem 
uma limitação natural de especialização, com foco na sua área de atuação. 

Consultores independentes podem ajudar nesses casos, não só na etapa 
de definição de arquitetura de sistemas e soluções, como nas etapas de pla-
nejamento em geral e gestão de projetos de rastreabilidade.

Guia de implementação de rastreabilidade

34



Uma das perguntas comuns está relacionada 
ao investimento total necessário. Como vimos 
anteriormente, existem áreas funcionais com 
impacto direto e indireto, com maior ou menor 
responsabilidade pela entrega do projeto. Isso 
não significa que áreas com impacto indireto 
terão necessidade de investimento menor. 
Sistemas de serviço ao cliente, de garantia 
ou controle de qualidade (ex.: LIMS), podem 
necessitar ajustes complexos também depen-
dendo das necessidades e requisitos internos 
de negócio, por exemplo.

Cada uma dessas áreas terá necessidade de 
investimento a ser planejado e aprovado, para 
que o projeto aconteça como esperado. A lista 
abaixo dá algumas ideias de investimentos ne-
cessários durante a implementação de projetos 
de rastreabilidade:

• Contratação de consultoria, ou 
recursos humanos de maneira direta 
para atividades relacionadas a PMO, 

Componentes 
do Orçamento 
de Projeto 8 



experts (SMEs), líder funcional de projeto, analistas, engenheiros, 
gestão da mudança, etc.).

• Consultoria de validação de sistemas computadorizados (CSV), caso 
recursos internos não sejam suficientes.

• Contratação de plataforma de rastreabilidade (Nível 4).

• Equipamentos e soluções de automação (Nível 1, 2 e 3) para 
manufatura e distribuição e logística.

• Compra de servidores e qualificação de hardware e software em data 
center (se aplicável).

• Licença de software (Nível 2, 3 e 4) em projetos com cronograma 
plurianual.

• Desenvolvimento e/ou ajustes em sistemas existentes, legados, entre 
outras atividades de TI.

• Ajustes em infraestrutura de TI (configurações de firewall, novas 
antenas Wi-Fi, reposicionamento de equipamentos e cabeamento).

• Ajuste de layout físico de plantas (construção civil). Ex.: em casos 
de ajustes em linhas de produção ou instalação de equipamentos de 
automação em centros de distribuição.

• Armazenamento externo de materiais (terceiros) durante a transição 
de produtos não serializados, para inventário serializado ou 
necessidade de se criar reserva de estoque.

• Revisão de contratos com parceiros na cadeia com inclusão de 
novos requisitos e expectativas na gestão de inventário serializado, 
incorrendo em custos adicionais.

• Revisão de artes de embalagens incluindo custos internos e externos 
(ex.: agência gráfica).

• Custos com agência externa de comunicação, dentro da estratégia 
de gestão da mudança e treinamento de recursos humanos.

• Destruição de componentes de embalagem antigos, caso haja 
estoque remanescente no momento da serialização do primeiro lote 
do produto.

• Despesas de viagens, reuniões, locação de salas para reuniões, 
material de comunicação.
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• Horas extras previstas para equipe durante a execução do projeto.

• Eventos de reconhecimento da equipe de projeto, brindes.

• Valor de contingência, tipicamente 10% do valor total do projeto.

Nem todos os pontos acima são aplicáveis, assim como outros itens não 
listados podem ser incluídos também, dependendo da necessidade de cada 
empresa e da visão de solução final definida.
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A especificação de requisitos talvez seja a atividade mais importante do 
projeto. Devem ser mapeados nesse momento todas as necessidades de ne-
gócio que terão impacto direto em sistemas de rastreabilidade, em sistemas 
que possuem interface com as soluções de rastreabilidade, ou impacto em 
procedimentos operacionais.

Um time multidisciplinar precisa se organizar para mapear, consolidar, ajustar 
e priorizar requisitos. Mesmo áreas com impacto indireto podem adicionar muito 
valor nas discussões e alinhamento dos requisitos de negócio. É exatamente 
a utilização de profissionais com diferentes conhecimentos e bagagens que 
irá enriquecer o trabalho final.

Documentação 
de Requisitos9

Figura 8: Exemplo de processo de documentação de requisitos.



I. SELEÇÃO DE FORNECEDORES

No que diz respeito à seleção de fornecedores, é melhor que as soluções 
propostas sejam escolhidas de forma objetiva e pragmática com base nos 
requisitos de negócio identificados, do que tentar ajustar uma determinada 
solução à necessidade de negócio. Um processo de seleção e revisão de 
fornecedores com critérios bem definidos com respostas como “sim” ou 
“não” para requisitos específicos é a melhor forma de evitar riscos de decisão 
tomadas de forma subjetiva, ou pelo apelo comercial.

Os documentos de requisitos, além de servirem como base para seleção de 
fornecedores também irão ajudar a equipe de projeto a definir os processos 
futuros, assim como monitorar o desenvolvimento e validação de cada uma 
das necessidades do negócio. 

II. DOMÍNIOS DE CONHECIMENTO

Cada domínio de conhecimento em um projeto de rastreabilidade possui 
requisitos específicos, e uma sugestão é dividir a documentação de requisitos 
de acordo com os seguintes domínios:

• Manufatura Interna

• Manufatura Externa

• Identificação de Produtos

• Distribuição e Logística

• Comunicação Externa

Entre esses domínios de conhecimento existe uma importante integração 
conceitual, que está retratada na figura abaixo. 
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Figura 9: Integração entre domínios de conhecimento em projetos de serialização e rastreabilidade.

Os requisitos de identificação de produtos servem como base para os processos 
serialização e agregação que ocorrem nos ambientes de manufatura (interna e 
externa) e logístico. A necessidade de se registrar as movimentações de produtos 
na cadeia irá invariavelmente gerar requisitos interdependentes, mas que esta-
rão documentados separadamente (e.g., saída de produtos da manufatura com 
envio do sASN é um requisito de Manufatura Interna, enquanto o recebimento 
e processamento do sASN é um requisito de Distribuição e Logística). Todas as 
mudanças de status de produtos serializados no contexto de manufatura (interna 
e externa) e de logística precisam ser comunicados externamente a parceiros 
ou entidades reguladoras (dependendo do setor da indústria). 

Para um melhor resultado, as atividades de levantamento de requisitos 
precisam acontecer em modelo de workshops informais, e como já mencio-
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nado anteriormente, com uma equipe multidisciplinar. Cada empresa precisa 
mapear os requisitos referentes ao seu modelo de negócio.

Não é intenção desse guia detalhar requisitos, porém nas sessões abaixo 
serão sugeridos grupos de requisitos, por categoria de referência. Os requi-
sitos mapeados durante os workshops poderão ser associados de acordo 
com a divisão de grupos nas seções abaixo. Vale ressaltar que tais grupos, 
assim como os requisitos mencionados como exemplo, devem ser utilizadas 
como referência somente e podem servir como uma estrutura de trabalho 
(framework) inicial também para as atividades de mapeamento de processos. 

Ao final do processo de documentação de requisitos em cada empresa, 
os documentos criados poderão conter mais ou menos detalhes de acordo 
com as necessidades de negócio. 

Um framework de referência também será sugerido para cada um dos 
domínios que serão detalhados abaixo. Cada empresa durante o processo 
de documentação de requisitos deverá gerar o seu próprio framework.

III. MANUFATURA INTERNA

Requisitos de manufatura interna se aplicam à produção em fábricas da 
própria empresa, independentemente de localização geográfica. 

O processo de serialização e agregação pode ocorrer de forma manual, 
semiautomática ou totalmente automatizada, dependendo do nível de auto-
mação das linhas de produção.
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 Figura 10: Framework de manufatura interna.

Grupo / 
Categoria

Descrição e Exemplos

Requisitos 
Gerais

Requisitos considerados gerais ao sistema de serialização e ras-
treabilidade de manufatura (ex.: quantidade de níveis de hierarquia 
necessários, diferentes níveis de acesso de usuário, gestão básica de 
status de números seriais e GLNs, conexão e interface com equipa-
mentos existentes, interface com sistemas legados, gestão conjunta 
de produtos serializados e não serializados, cadastro de motivos para 
cancelamento de números seriais, outros).

Acesso 
a Dados 
Mestres

Requisitos que se aplicam à troca de dados mestres entre uma origem 
confiável e o sistema de serialização e rastreabilidade da planta (ex.: 
campos críticos que precisam ser considerados no escopo da integra-
ção de sistemas como GTINs/Unidades de Medida/Quantidade/Flags 
de Controle/Outros, como armazenar e utilizar dados mestres, outros).
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Requisitos de 
Autorização 
de Acesso e 
Compliance 

Requisitos relacionados à gestão de acessos no sistema de rastreabi-
lidade e de compliance. (ex.: revisão recorrente de usuários e acessos 
autorizados, autenticação de usuários pela rede corporativa, proteção 
de dados de usuário, gestão de senhas, encriptação de dados, retenção 
de registros, logs de auditoria, outros).

Reimpressão 
de Etiquetas 
SSCC de 
Pallet Pós-
produção

Requisitos de reimpressão de etiquetas SSCC em casos excepcionais 
após o pallet ser finalizado na linha de produção (ex.: reimpressão da 
etiqueta SSCC através da identificação única do pallet). 

Impressão 
de Etiquetas 
de 
Agregação

Requisitos para geração de hierarquia, impressão e reimpressão de 
etiquetas de unidades agregadoras de forma manual (ex.: possibilidade 
de uso de dispositivos móveis, identificação do SSCC ou sGTIN de 
unidades logísticas através escaneamento do sGTIN da unidade de 
venda, alteração de hierarquias, reimpressão de etiquetas serializadas 
e não serializadas, outros).

Gestão de 
Receitas

Requisitos relacionados à gestão de receitas no sistema de rastrea-
bilidade (ex.: armazenagem de receitas no sistema de rastreabilidade 
incluindo dados mestres, dados de lote e layout de etiquetas, criação 
de receitas por operadores de produção, edição de receitas, edição de 
dados em uma receita, campos mínimos para que uma receita seja 
salva, controle de versão de receitas, outros).

Gestão de 
Layout de 
Etiquetas

Requisitos de gestão de formatos de etiquetas para unidade de venda, 
unidades logísticas e pallets (ex.: acesso a layouts salvos, criação 
de novos layouts, desativação de layouts, aprovação ou rejeição de 
layouts por usuários autorizados, outros).

Obtenção 
de Números 
Seriais

Requisitos relacionados à requisição, validação e armazenagem de 
números seriais (ex.: configuração de limites para recebimento de novos 
números seriais, visualização de números utilizados, não utilizados, 
descartados, outros).

Gestão de 
Ordens de 
Produção

Requisitos que suportam o recebimento automático de ordens de 
produção de outro sistema, ou gestão manual das ordens (ex.: dados 
esperados de produto e lote a serem recebidos ou alimentados ma-
nualmente no software de Nível 3, operações que devem ser permitidas 
manualmente após a criação da ordem de produção, outros).
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Execução da 
Serialização

Requisitos de utilização de números seriais em todos os níveis de 
embalagem no processo de produção (ex.: mudança de status de 
números seriais, criação de agregação e relação entre números seriais, 
comunicação entre sistema Nível 3 e Nível 2 para início da produção, 
visibilidade de ordens de produção, alocação de números seriais em 
uma ordem de produção, utilização de SSCCs ou sGTINs, troca de 
dados de identificador de pallet com ERP, link entre identificador de 
pallet e SSCC, visualização de números seriais e hierarquias, outros).

Divisão de 
Lotes

Requisitos relacionados à gestão de números seriais em casos em que 
um lote de produtos precisa ser dividido em dois (ex.: cancelamento 
de números seriais e hierarquias dos produtos que são separados 
para retrabalho, criação de um novo lote, alocação de números seriais 
para o novo lote, outros). 

Amostragem
Requisitos relacionados à gestão dos números seriais em diferentes 
tipos de processos de amostragem de lotes (ex.: cancelamento de 
números seriais somente após indicação do motivo, ajuste automático 
de hierarquia). 

Retrabalho

Requisitos relacionados à gestão dos números seriais em diferentes 
tipos de processos de retrabalho (ex.: cancelamento de números seriais 
em caso de troca de embalagens, indicação do motivo do cancelamen-
to, manutenção dos números seriais com criação de nova hierarquia 
no caso de a embalagem secundária ser mantida, manutenção do 
link entre o SSCC do pallet e a identificação única do pallet, outros).

Destruição 
de Produtos

Requisitos relacionados ao cancelamento de números seriais em 
caso de necessidade de destruição de produtos serializados (ex.: 
cancelamento somente após a indicação do motivo, sistema de ras-
treabilidade sugerir a lista pré-definida de motivos para cancelamento, 
cancelamento de números seriais filhos em caso de cancelamento 
do pai, números seriais filhos sendo cancelados herdando o motivo 
do cancelamento do pai, outros).

Transferência 
de Estoque 
Entre 
Armazéns

Requisitos relacionados ao envio de produtos do armazém de produtos 
acabados para um centro de distribuição (ex.: sistema de rastreabilida-
de permitir mudança de custódia com o envio completo da hierarquia 
de produtos, outros).

Serialização 
Manual de 
Produtos

Requisitos relacionados à geração de etiquetas de serialização a 
serem aplicadas em unidades de venda (ex.: entrada manual de in-
formações de SKU e lote, entrada manual de quantidade de números 
seriais previstos para o lote, ativação dos números seriais impressos 
manualmente, outros).
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IV. MANUFATURA EXTERNA

Requisitos de manufatura externa se aplicam à produção em fábricas 
de terceiros (CMOs), independentemente de localização geográfica, com 
subsequente envio dos lotes produzidos e troca de dados de serialização e 
rastreabilidade com o dono da marca.

 

Figura 11: Framework de manufatura externa.

Grupo / 
Categoria

Descrição e Exemplos

Interface 
com CMOs

Requisitos que se aplicam à interface de sistemas entre a empresa e 
seu parceiro de manufatura externa (ex.: confirmação de recebimento 
e processamento de mensagens, formato e protocolo de troca de 
dados, entre outros).

Exceções

Requisitos que suportam a reconciliação de números seriais aloca-
dos para um CMO (ex.: ativação e finalização de números seriais, 
comunicação em caso de falha de processamento, serialização de 
unidades logísticas parciais, verificação de inconsistências nos dados 
transmitidos pelo CMO, outros).

Envio de 
Produtos

Requisitos que suportam o envio de produtos serializados do CMO (ex.: 
momento que a notificação do envio deve ser enviada, expectativa de 
dados incluídos nas mensagens e divisão de mensagens (se aplicá-
vel), padrões de mensagem, codificação de dados de lote incluindo 
formato de datas, outros).
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Alocação 
de Números 
Seriais

Requisitos que suportam a alocação de números seriais para um CMO 
(ex.: alocação de números seriais no nível de GLN e GTINs, solicitação 
para obtenção de números seriais, quantidade de números seriais em 
cada mensagem, limiar para obtenção de novo pacote de números 
seriais, confirmação de recebimento de mensagens de sistema, regras 
de randomização, gestão de números seriais não utilizados, etc.).

Gestão de 
Números 
Seriais

Requisitos que suportam a gestão de números seriais que serão 
alocados para CMOs (ex.: período de retenção de dados pelo CMO, 
momentos definidos para comunicação de ativação, finalização de 
números seriais, atualização de regras de alocação de números se-
riais, outros).

Reportagem
Requisitos relevantes para investigação entre um CMO e o dono da 
marca (ex.: pesquisa de produtos serializados no CMO por lote/GTIN 
ou outro atributo, números seriais alocados e não utilizados, outros).

V. IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

A identificação a nível de produto e unidades logísticas, independentemente 
do tipo de tecnologia utilizada, é o que possibilitará a leitura de dados e a coleta 
de informações sobre a movimentação dos produtos ao longo da cadeia. As 
tecnologias mais comuns utilizadas na identificação de produtos são: códigos 
de barra e RFID. Outras tecnologias como o NFC, BLE, entre outros, também 
são utilizadas dependendo do setor da indústria e da aplicação de negócio, 
mas ainda não de forma massiva como essas duas tecnologias.

Podemos resumir a diferença técnica entre códigos de barra e RFID da 
seguinte forma:

Complexidade de 
Aplicação e Custos

Complexidade na 
Leitura ao Longo da 
Cadeia

Código de Barra Baixa Alta

RFID Alta Baixa

Como já explicado anteriormente nesse guia no capítulo Conceitos Técnicos Bá-
sicos, para mitigar riscos relacionados à eficiência logística de produtos serializados 
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identificados com códigos de barra, o conceito de agregação é utilizado.
Produtos serializados de acordo com os padrões GS1 irão utilizar códigos 

bidimensionais, como o GS1-128, Datamatrix, ou QR Code.
Cada empresa precisa documentar qual será o padrão de codificação de 

produtos adotado internamente. A forma de aplicação dos códigos de barra 
ou tags RFID, assim como as informações humano-legíveis e informações 
codificadas, podem ser de certa maneira padronizadas. Alguma flexibilidade 
pode ser necessária para que a empresa se adeque a necessidades específicas 
de mercado, regiões geográficas, requisitos regulatórios, ou fatores ligados 
a consumidores finais ou linhas de produtos.

 
Figura 12: Framework de identificação de produtos.

Minimamente, um documento de requisitos internos de identificação de 
produtos precisa considerar:

• Dados que serão codificados em códigos de barra ou tags RFID, em 
cada nível de embalagem.

• Dados humano-legíveis que serão impressos em cada nível de 
embalagem.

• Layout proposto de etiquetas para todos os níveis de unidades 
logísticas. 

• Requisitos de exceção (caso aplicável), dependendo de requisitos de 
geografia, regulatórios, espaço disponível nas embalagens, outros. 
Ex.: unidades de venda com embalagens de tamanho reduzido 
podem necessitar separação das linhas humano-legíveis por exemplo 
em faces diferentes da unidade de venda.
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Além de garantir o alinhamento de diversas funções da empresa, o docu-
mento de requisitos de identificação de produtos também pode ser útil para 
alinhamento de identidade visual de produtos com parceiros na cadeia, como 
CMOs e até clientes.

VI. DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA

Requisitos de distribuição e logística se aplicam ao manuseio de produtos 
serializados e rastreamento dos mesmos, em armazéns de produtos acaba-
dos ou centros de distribuição da empresa.

No caso de utilização de terceiros (3PLs), os requisitos serão definidos caso-
-a-caso, já que as interfaces de sistemas de TI, assim como a necessidade de 
informações de operações relacionadas à movimentação dos produtos e gestão 
do inventário irá depender de acordos comerciais formalizados em contrato.

Diferentemente das soluções de serialização e rastreabilidade para manu-
fatura, soluções de rastreabilidade para distribuição e logística por natureza 
tendem a ser mais customizadas. Antes de definir requisitos é preciso en-
tender o nível de automação e sofisticação da operação, sistemas de gestão 
de inventário já utilizados, volumes de operação, número de SKUs e clientes 
no escopo, número de plantas produtivas que enviam produtos ao armazém, 
necessidade de interfaces com sistemas legados, entre outras variáveis que 
podem trazer mais ou menos complexidade.
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Figura 13: Framework de distribuição e logística.

Grupo / 
Categoria

Descrição e Exemplos

Requisitos 
Gerais

Requisitos considerados gerais ao sistema de rastreabilidade de 
distribuição e logística (ex.: processamento conjunto de produtos 
serializados e não serializados, conectividade com dispositivos mó-
veis, diferentes níveis de acesso de usuário, gestão de motivos para 
cancelamento de números seriais, cancelamento de números seriais 
filhos em caso de cancelamento do pai, números seriais filhos sendo 
cancelados herdando o motivo do cancelamento do pai, outros).

Acesso 
a Dados 
Mestres

Requisitos que se aplicam à troca de dados mestres entre uma origem 
confiável e o sistema de serialização e rastreabilidade do armazém 
(ex.: campos críticos que precisam ser considerados no escopo da 
integração de sistemas como GTINs/Unidades de Medida/Quanti-
dade/Flags de Controle/Outros, como armazenar e utilizar dados 
mestres, outros).
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Requisitos de 
Autorização 
de Acesso e 
Compliance 

Requisitos relacionados à gestão de acessos no sistema de ras-
treabilidade e de compliance. (ex.: revisão recorrente de usuários e 
acessos autorizados, autenticação de usuários pela rede corporativa, 
proteção de dados de usuário, gestão de senhas, encriptação de 
dados, retenção de registros, logs de auditoria, outros).

Impressão de 
Etiquetas de 
Agregação

Requisitos que se aplicam à geração de etiquetas em casos de novas 
hierarquias criadas dentro do armazém (ex.: impressão de etiquetas 
SSCC para novas hierarquias, reimpressão de etiquetas danificadas 
a partir de números seriais filhos ou identificação único de pallet, 
ações a serem executadas em dispositivos móveis, escolha do dis-
positivo de impressão, escolha de diferentes formatos de etiqueta 
para diferentes situações de negócio, outros).

Gestão de 
Layout de 
Etiquetas

Requisitos de gestão de formatos de etiquetas para unidades logísti-
cas e pallets (ex.: acesso a layouts salvos, criação de novos layouts, 
desativação de layouts, aprovação ou rejeição de layouts por usuários 
autorizados, outros).

Recebimento 
de Produtos

Requisitos que se aplicam ao recebimento de produtos no armazém 
(ex.: identificação automática pelo sistema de produtos e lotes seria-
lizados e não serializados, leitura de nota de recebimento (delivery 
note) com dispositivo móvel, link entre número de identificação único 
do pallet e a hierarquia de números seriais, confirmação de recebi-
mento, leitura de diferentes tipos de códigos de barra pelo dispositivo 
móvel, mudança de custódia no sistema de rastreabilidade, outros).

Logística 
Reversa de 
Produtos

Requisitos relacionados à logística reversa de produtos (ex.: cancela-
mento do recebimento ou criação de uma nova expedição, mudança 
de custódia no sistema de rastreabilidade, entrada automática em 
estoque em quarentena, outros).

Separação, 
Conferência e 
Embalagem

Requisitos relacionados à preparação de produtos para envio a clientes 
(identificação automática pelo sistema de produtos e lotes serializa-
dos e não serializados, combinação de produtos serializados e não 
serializados na mesma ordem de cliente, leitura de códigos de barra 
por dispositivo móvel em qualquer nível de embalagem, atualização 
automática de hierarquia no pallet de origem, validação automática 
de SKU/lote/quantidade/data de validade no acondicionamento, 
criação de novas agregações, outros).

Expedição de 
Produtos

Requisitos relacionados ao processo de saída de produtos do arma-
zém para clientes (ex.: expedição de caixas completas e parciais em 
uma hierarquia de pallet, expedição de produtos serializados e não 
serializados na mesma ordem, reversão da expedição, alteração de 
status de números seriais após a expedição, outros).

Guia de implementação de rastreabilidade

50



Amostragem

Requisitos relacionados à gestão de produtos destinados a amos-
tragem (ex.: possibilidade de remoção de produtos de qualquer 
nível de embalagem > unidade de venda/bundle/unidade logística, 
cancelamento dos números seriais com indicação do motivo correto, 
obrigatoriedade da informação de motivo do cancelamento do núme-
ro serial, atualização automática da hierarquia de onde os produtos 
foram retirados, cancelamento de números seriais filhos caso a 
amostragem ocorra para uma unidade logística completa, outros).

Destruição de 
Produtos

Requisitos relacionados à cancelamento de números seriais em 
caso de necessidade de destruição de produtos serializados (ex.: 
cancelamento somente após a indicação do motivo, sistema de ras-
treabilidade sugerir a lista pré-definida de motivos para cancelamento, 
cancelamento de números seriais filhos em caso de cancelamento 
do pai, números seriais filhos sendo cancelados herdando o motivo 
do cancelamento do pai, outros).

Atualização de 
Hierarquia

Requisitos que possibilitam a modificação de hierarquia de produtos 
a qualquer momento no armazém (ex.: consulta de hierarquia em dis-
positivos móveis através da leitura de códigos de barra em qualquer 
nível de embalagem, possibilidade de incluir ou excluir produtos em 
uma hierarquia, atualização automática de hierarquias que tiveram 
produtos retirados, atualização de hierarquia incluindo os filhos 
quando o pai for agregado em uma outra hierarquia, mensagem de 
erro em caso de inconsistência de números seriais lidos, indicação 
de qual pallet um produto pertence quando ele é encontrado em local 
incorreto, indicação de números seriais órfãos, outros).

VII. COMUNICAÇÃO EXTERNA

Requisitos de comunicação externa se aplicam à comunicação com par-
ceiros na cadeia (horizontal) e com entidades reguladoras, quando aplicável 
(vertical). A comunicação com entidades externas inclui:

• Protocolo de comunicação (layout/estrutura de arquivos para troca 
de mensagens entre sistemas).

• Detalhes técnicos de conectividade (tipo de conexão, mecanismos de 
autenticação, método de criptografia).

• Dados transacionais (tipo de evento, dia e hora do evento, números 
seriais e hierarquias, local de origem, local de destino).

• Dados mestres críticos de produtos e localidades (fábricas ou 
armazéns).
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A utilização de padrões globais principalmente no que diz respeito a pro-
tocolos de comunicação traz benefícios tangíveis do ponto de vista de inte-
gração de sistemas de rastreabilidade. O padrão EPCIS da GS1 é atualmente 
o modelo mais utilizado para troca de dados entre diferentes plataformas de 
rastreabilidade, principalmente para comunicação horizontal na cadeia de 
suprimentos.

Repositório
Central

Figura 14: Exemplo simplificado de comunicação externa em uma cadeia de suprimentos utilizando conceito 
de banco de dados em nuvem centralizado.

Figura 15: Exemplo simplificado de comunicação externa em uma cadeia de suprimentos utilizando conceito 
de banco de dados descentralizado (ex.: blockchain).
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Nos tópicos anteriores o termo “cancelamento” de números seriais estava 
sendo utilizado, já que as operações descritas até então se encontram no 
âmbito da própria empresa e tais operações podem ser revertidas, sem co-
municação obrigatória com entidades externas. Como convenção, estamos 
chamando de “finalização” de número serial, as unidades de venda que foram 
canceladas e formalmente comunicadas (quando aplicável) às entidades 
externas (CMOs, clientes, entidades reguladoras, etc.).

Figura 16: Framework de comunicação externa.

Grupo / 
Categoria

Descrição e Exemplos

Comunicação 
horizontal

Requisitos relacionados à troca de dados de movimentação de pro-
dutos entre parceiras na cadeia (ex.: geração automática do sASN 
incluindo informação de hierarquia de produtos serializados, envio de 
mensagem de correção, confirmação de recebimento de mensagens 
com sucesso, outros).

Comunicação 
vertical

Requisitos relacionados à troca de dados de mudança de status 
de números seriais a uma entidade centralizadora de dados de 
rastreabilidade (ex.: comunicação de finalização de números serias 
por destruição/amostragem/consumo interno/outros, comunicação 
de ativação de números serias, comunicação de saída de produtos 
serializados, comunicação de recebimento de produtos serializados, 
comunicação de anulação de uma mensagem anterior, outros).
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Devido à natureza dos projetos de serialização 
e rastreabilidade, a mudança de processos na 
cadeia de suprimentos é simplesmente inevitável, 
e mudanças de processos podem ter consequên-
cias positivas, ou negativas. 

Uma das melhores práticas utilizadas por em-
presas ao redor do mundo, é ter uma visão abran-
gente dos processos e modelos de negócio, e 
repensar todo o cenário de processos sob a ótica 
de oportunidades de automação e inovação. Ex.: 
o processo de recebimento de produtos pode ser 
automatizado e não depender de inspeção visual 
de matérias ou digitação manual de dados, o pro-
cesso de separação de materiais pode ser revisado 
eliminando necessidade de digitação manual de 
dados de produto ou lote, ou leituras excessivas 
de códigos de barra com dispositivos móveis.

Outra recomendação é aproveitar a estrutura 
que se cria para implementação de um projeto de 
rastreabilidade (times, investimento, alinhamento 
com áreas funcionais e alta liderança, momento, 
visibilidade) para incluir investimentos adicio-
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nais buscando formas inovadoras de executar a operação, automatizando 
processos correlatos, idealizando automações incrementais, que vão gerar 
oportunidades e benefícios concretos para o negócio. 

Tais benefícios incrementais podem ser faseados dentro de um roadmap 
mais amplo. Essa visão de longo prazo quando bem planejada e executada 
pode fazer a diferença entre simplesmente cumprir com requisitos legais ou 
demanda de consumidores e clientes, e criar algo que realmente possa trazer 
vantagem competitiva para a organização.

 

Ter ajuda de profissionais que possuem experiência de implementação, co-
nhecimento de boas práticas de gestão de produtos serializados, conhecimento 
de soluções disponíveis no mercado, vantagens e desvantagens de modelos 
de operação, entre outros, pode ser um fator de sucesso na implementação.

É recomendável que os processos existentes estejam documentados e 
refletindo exatamente a realidade da operação. A definição dos processos 
futuros, que serão utilizados pela empresa após a conclusão do projeto de 
rastreabilidade, precisa acontecer após a documentação de todos os requi-
sitos do projeto, e antes do início do desenvolvimento, ou configuração de 
qualquer solução de sistemas, evitando retrabalho.
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O mapeamento e alinhamento dos processos futuros entre as diversas 
áreas funcionais, também pode ser utilizado como ferramenta para ajustes 
finais nos requisitos mapeados, confirmando as necessidades de negócio de 
maneira mais robusta ainda.

Workshops podem ser realizados para definição dos processos futuros, 
envolvendo todas as áreas funcionais com impacto direto e indireto em um 
determinado domínio da operação (manufatura interna, externa, distribuição 
e logística, etc.). A figura 4 desse documento, no tópico Planejamento do 
Projeto pode também ser utilizada como referência de quais áreas funcio-
nais precisam estar envolvidas nas discussões de processos de manufatura, 
logísticos, e assim por diante.

As imagens abaixo descrevem um exemplo simplificado de como um pro-
cesso atual pode ser otimizado. No contexto abaixo estamos utilizando um 
cenário hipotético de recebimento de produtos em um armazém.

Figura 17: Exemplo de processo existente de recebimento de produtos.
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Figura 18: Exemplo de processo futuro de recebimento de produtos.

Para que essa simplificação e automação do processo de recebimento pos-
sa ocorrer por exemplo, é necessário que haja um acordo entre os parceiros 
na cadeia para que a acuracidade necessária na hierarquia de produtos seja 
garantida no momento da expedição. Uma das melhores práticas na operação 
envolvendo rastreabilidade na cadeia de suprimentos, é considerar o proces-
so de saída de produtos como o mais crítico. Inconsistências entre estoque 
físico e virtual não devem ser propagadas aos parceiros ao longo da cadeia.  

Esses são somente alguns exemplos simples de como processos podem 
ser repensados, redesenhados e otimizados. Oportunidades de aumento de 
eficiência operacional devem ser explorados caso-a-caso na etapa de ma-
peamento de processos.
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Por gestão de SKUs podemos entender to-
das as atividades de planejamento relacionadas 
à aplicação dos requisitos de Identificação de 
Produtos (descrito no capítulo Documentação 
de Requisitos) no nível da unidade de venda e 
nos diferentes níveis de embalagem (quando 
aplicável), assim como a gestão de inventário 
serializado e não serializado durante o período 
de transição de estoques. 

I. CONVERSÃO DE SKUS

A adoção do conceito de identificação única na 
unidade de venda requer que cada SKU no port-
folio da empresa seja convertido para o estado 
de serializado durante o projeto. Em algum mo-
mento no plano de implementação, um primeiro 
lote serializado será produzido para cada SKU, 
indicando que o SKU foi convertido.

Normalmente, quando ocorrem alterações em 
artes de embalagens, o SKU precisa ser revalidado 
do ponto de vista da produção. A produção pode 
ser interrompida para que a validação ocorra. A 
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validação do processo pode envolver um lote de teste antes que o SKU seja 
formalmente aprovado pela área de garantia da qualidade para ser finalmente 
liberado para ser serializado. Comunicação próxima e alinhamento com a 
área de planejamento é crucial, pois as paradas de linha de produção podem 
afetar o cronograma de produção.

A utilização de uma lista de SKUs, como um documento dinâmico a ser 
mantido ao longo do projeto, traz um importante nível de visibilidade à equi-
pe do projeto e cria um nível de controle que é essencial para o sucesso da 
implementação. A lista de SKUs precisa ser dinâmica pelo fato de que a área 
de planejamento é dinâmica por natureza, e as datas exatas de conversão de 
SKUs necessitarão de ajustes durante a execução do projeto.

II. LISTA DE SKUS

Um controle a nível de SKU serve como base para alinhar expectativas e entre-
gas das atividades de todos os times envolvidos no projeto. Independentemente 
da forma de se idealizar esse controle (ex.: arquivo compartilhado em plataforma 
de colaboração, MS Project, Excel, outro), ele precisa conter no mínimo:

• Informações do SKU: código de SKU no ERP, descrição e outros 
atributos relevantes.

• Planta: fábrica de origem do SKU, seja local ou internacional, vindo de 
manufatura interna ou de um CMO. Informação de origem dos SKUs 
auxilia a equipe de projeto a visualizar o fluxo completo de produtos 
na cadeia interna de suprimentos da empresa.

• Linha de embalagem: informação da linha de produção onde o 
SKU será serializado. Essa informação também auxilia a equipe de 
projeto em relação à priorização da implementação da tecnologia de 
serialização em cada linha de produção.

• Data estimada da revisão de arte de embalagem: data prevista 
em que a arte de embalagem estará ajustada, revisada e aprovada 
internamente por todas as áreas responsáveis.

• Data estimada de conversão: data prevista em que o primeiro lote 
será serializado. Essa data também servirá para que a preparação 
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devida aconteça em todas as áreas operacionais envolvidas 
(ex.: compra de componentes de embalagem revisados, go-live 
da serialização na linha de produção para o primeiro SKU a ser 
serializado, ajustes necessários no plano de produção, alinhamento 
com time de logística para recebimento e armazenagem do primeiro 
lote serializado do SKU, entre outros).

• Volume anual estimado: informação importante para planejamento 
de possível reserva de estoque durante a conversão de SKUs, 
mitigando riscos de disrupção na cadeia.

Os campos acima foram compartilhados à título de referência somente. 
A lista de SKUs pode conter campos adicionais de acordo com a necessidade 
de cada empresa.

III. REVISÃO DE ARTE DE EMBALAGENS

Tipicamente a alteração necessária em embalagens para que a serialização 
aconteça é considerada simples, já que não são realizadas alterações em 
textos, identidade visual, e outros aspectos nas embalagens.

Um dos maiores desafios se dá em embalagens com área reduzida de 
impressão, com pouco espaço por exemplo, para impressão de um código 
bidimensional adicional, juntamente com as informações humano-legíveis.

É recomendável que o fornecedor de componentes de embalagem esteja 
completamente alinhado com as expectativas do projeto de conversão de 
SKUs. A lista de SKUs é uma ferramenta que pode auxiliar na coordenação 
das atividades com o fornecedor e times internos, mitigando riscos de atrasos 
e outros problemas oriundos da revisão de artes de embalagens.

Em setores regulados (ex.: tabaco, farmacêutico), requisitos regulatórios 
relacionados à mudança de artes de embalagens, e comunicação à agência 
reguladora podem trazer alguma complexidade adicional. Essas atividades 
normalmente estão sob responsabilidade dos recursos das áreas de Enge-
nharia de Embalagens e Assuntos Regulatórios.

Cada empresa tem seus procedimentos e sistemas internos para revisão de 
artes de embalagens. A revisão de artes de embalagens sempre acontecerá 
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de forma alinhada com o documento de requisitos de Identificação de Produ-
tos, já mencionado nesse guia no capítulo de Documentação de Requisitos.

IV. GESTÃO DE INVENTÁRIO E SISTEMAS

Conviver com estoque de produtos serializados e não serializados durante 
um período de transição é uma realidade que todas as empresas passando 
por essa transformação terão de lidar. Sistemas de gestão (ERPs, WMS, 
outros), precisam estar prontos para trabalhar com lotes serializados e não 
serializados para o mesmo SKU. Procedimentos operacionais precisam con-
templar também essa fase de transição, considerando formas em paralelo 
de se executar operações de chão de fábrica e chão de armazém, para cada 
tipo de situação.

Mesmo após todo o inventário da empresa ser convertido para produtos 
serializados, é necessário que os sistemas e procedimentos continuem ap-
tos a tratarem produtos não serializados. Pode haver necessidade em casos 
específicos da empresa produzir lotes não serializados para um determinado 
fim e eles ainda transitarem pela cadeia. Logística reversa é outra razão para 
que produtos não serializados sejam processados mesmo após o inventário 
próprio ter sido totalmente convertido. Produtos vencidos podem também 
retornar anos após a fabricação do lote por exemplo. 

Quando a equipe de projeto decide integrar sistemas ERP/WMS com sis-
temas de rastreabilidade, é recomendável que flags sejam definidos no nível 
do SKU e do lote no sistema ERP. Para que o sistema WMS por exemplo seja 
capaz de tratar produtos serializados e não serializados ao mesmo tempo, 
é necessário que ele “consuma” essa informação do ERP. Esse tema será 
abordado em mais detalhes no próximo capítulo, Gestão de Dados Mestres.
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12
Dados mestres são dados cruciais para qual-

quer empresa, utilizados durante transações de 
negócio e sofrem pouquíssima alteração em 
função do tempo.

I. FLAGS DE CONTROLE

A maneira mais eficiente de sistemas ERP/
WMS gerenciarem SKUs e lotes serializados e 
não-serializados é através de flags. O flag no 
nível de SKU poderá indicar se um produto já foi 
convertido e lotes já começaram a ser serializa-
dos. O flag no nível de lote irá diferenciar lotes 
serializados e não-serializados do ponto de vista 
de inventário, assim como vai ajudar o WMS a 
definir o procedimento a ser adotado na operação 
logística. 

Procedimentos executados no nível do WMS 
por exemplo, ou em dispositivos móveis, podem 
ter sequência de passos diferentes em cada si-
tuação, com mais ou menos automação, maior 
ou menor nível de controle da transação, ou com 
resultados de processamento diferentes ao fim 
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de uma operação. Essa abordagem também auxilia operadores de chão de 
fábrica e armazém a executarem processos automatizados de maneira in-
tuitiva, produtiva, sem riscos para o negócio.

II. NÍVEIS DE EMBALAGEM

Outro aspecto que precisa ser considerado no que diz respeito a dados 
mestres, se refere à gestão de dados dos diferentes níveis de embalagens. 
De acordo com melhores práticas e utilização do padrão GS1, a unidade de 
venda necessita obrigatoriamente de um identificador único no nível do SKU, o 
GTIN. A combinação do GTIN com um número serial irá criar uma identidade 
única para a unidade de venda. 

A utilização do GTIN em unidades logísticas (conceito de agregação) em 
conjunto com um número serial também é possível. Nesse caso a unidade 
logística se torna uma unidade de venda em potencial (ex.: uma caixa homo-
gênea pode se tornar a principal unidade de venda de um fabricante). O SSCC 
pode também ser utilizado, eliminando a necessidade de utilização do GTIN 
na unidade logística. O SSCC por natureza é um número serial, formado por 
18 dígitos, incluindo na sua formação o número serial propriamente dito, e 
outros atributos seguindo o padrão GS1 relacionados com a identificação 
da empresa.

Figura 19: Composição do código SSCC (fonte: GS1 Help 13)
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Todos os níveis de embalagem necessitam de configurações específicas 
no cadastro mestre de materiais. Minimamente as seguintes informações 
necessitam de configuração: unidade de medida, quantidade de itens, GTIN 
(para nível da unidade de venda e caso seja utilizado em algum nível de uni-
dade logística).

O ERP é o sistema de origem desses dados, onde são primariamente man-
tidos. Outros sistemas de automação de fábrica e armazém, assim como 
sistemas de rastreabilidade, irão “consumir” os dados mestres necessários 
do ERP.

III. EXCEÇÕES

Os cenários de negócio excepcionais envolvendo o relacionamento entre 
o código do SKU no sistema ERP e o GTIN é algo que precisa ser levado em 
conta pela equipe de projeto. Situações com dois ou mais GTINs para o mes-
mo SKU é algo que pode ser gerenciado do ponto de vista sistêmico, mas o 
cenário contrário pode causar problemas operacionais. Do ponto de vista de 
automação e sistemas, o código lido em um produto serializado é o GTIN, 
e se não existir uma relação direta com apenas um SKU no nível do ERP, os 
sistemas não conseguirão gerir corretamente a transação sendo processada.

Em casos excepcionais envolvendo retrabalho em lotes de produtos aca-
bados, pode haver situações em que um mesmo SKU tenha mais de um 
GTIN. Nesse caso a diferenciação no produto acabado acontecerá no nível 
da própria embalagem, com o GTIN correto codificado no código de barras. 
Mesmo assim, é recomendável que todas as exceções operacionais envolven-
do relacionamento entre o código do SKU e GTINs, sejam analisadas durante 
a fase de planejamento do projeto, e que requisitos de sistema relacionados 
com a gestão correta dos produtos sejam mapeados desde o início da im-
plementação.
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Em uma pesquisa realizada pelo Gartner em 
2019 com mais de 6500 funcionários e mais de 
100 executivos de recursos humanos ao redor do 
mundo, foi identificado como um dos principais 
fatores de sucesso na gestão da mudança, a ne-
cessidade de envolvimento e execução da gestão 
da mudança pela própria força de trabalho, ao 
invés do engajamento somente da alta liderança. 

Hoje em dia mais de 80% das organizações 
ainda funcionam com a tomada decisões estra-
tégicas, criação e implementação de planos de 
mudança, criação de planos de comunicação 
para engajamento funcionários, acontecendo 
somente no nível da alta liderança. De uma ma-
neira geral, essa abordagem está ultrapassada 
e diminui a capacidade da organização de se 
adaptar rapidamente à mudanças 14. Gestão da 
mudança é algo que envolve todos os níveis de 
uma organização.
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Figura 20: Gestão da mudança aplicada em todos os níveis de uma organização.

Outro conceito importante a ser tratado é sobre a curva de mudança. A curva 
de mudança foi definida por Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça autora do livro 
“Sobre a Morte e o Morrer”, e é um dos conceitos mais aceitos mundialmente 
para descrever a jornada emocional que indivíduos experimentam quando 
passam por processos de mudança. 

Figura 21: Estágios do processo de mudança.
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Mudança é sobre o que se deseja alcançar e a transição diz respeito a como 
o resultado será alcançado e como as expectativas serão gerenciadas enquan-
to se está no caminho. Iremos nesse capítulo abordar as macro atividades 
mais comuns que fazem parte de uma estratégia de mudança de sucesso.

I. IDENTIFICAÇÃO DE CHANGE CHAMPIONS (AGENTES DE MUDANÇA)

Do ponto de vista de gestão da mudança, todas as áreas funcionais, todos 
os departamentos, sem exceção, são considerados. A empresa como um 
todo precisa perceber as mudanças de direção no que se refere à transfor-
mação digital, que é exatamente o contexto em que a adoção de tecnologias 
de serialização e rastreabilidade ocorrem.

Toda a força de trabalho precisa se sentir incluída na transformação do 
negócio. Recursos humanos absorvendo diretamente novas tecnologias ou 
processos, ou simplesmente fazendo pequenos ajustes em sistemas e pro-
cessos, ou apenas suportando outros colegas que estão mais diretamente 
envolvidos com a transformação ocorrendo, todos eles, precisam estar com-
pletamente engajados no processo.

Um Change Champion é alguém que possui uma rede de contatos natural 
internamente na empresa, um líder respeitado e um agente influenciador. 
Não é necessariamente um executivo, ou um gestor. Na verdade, posições 
hierárquicas são indiferentes no que diz respeito à identificação dos Change 
Champions.

O time de projeto precisa identificar dentro da organização, esses líderes 
que atuarão como “intermediários” entre a equipe de projeto e as equipes 
operacionais. Eles estarão mais próximos do time de projeto, do progresso 
das principais entregas, recebendo informações relevantes de maneira anteci-
pada. Eles terão abertura para contribuírem com ideias, e estarão engajados, 
motivando e cativando a força de trabalho, contribuindo para uma percepção 
mais positiva da mudança, sendo verdadeiros agentes de mudança.

Além de reuniões recorrentes formais como parte da governança e gestão 
do projeto, o time precisa manter uma estratégia específica de comunicação 
com os Change Champions. Ex.: reuniões de atualização de progresso recor-
rentes, workshops para identificação de riscos/problemas, planejamento e 
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execução de pesquisas de comprometimento, ajustes no plano de comuni-
cação, planejamento e execução de treinamentos.

Em projetos transformacionais, como é o caso da implementação de seria-
lização e rastreabilidade, os Change Champions serão os olhos, os ouvidos, 
a extensão do time de projeto dentro da organização.

II. PESQUISAS DE COMPROMETIMENTO

Pesquisas internas que podem trazer visibilidade de quão preparada está 
a força de trabalho para a mudança que está prestes a acontecer são ótimos 
indicativos para que o time de projeto adapte o plano de gestão da mudança de 
acordo com a necessidade da força de trabalho. Toda a estratégia de gestão 
da mudança pode ser “calibrada” de acordo com os resultados encontrados.

O progresso dos resultados das pesquisas é normalmente medido dentro 
da Curva de Comprometimento, indicando o grau de engajamento das pes-
soas com a mudança ao longo do tempo.

Figura 22: Curva de comprometimento com a mudança.

Dependendo da duração do projeto, essas pesquisas podem ser repetidas 
ao longo do tempo. Em um projeto por exemplo com duração de 18 meses 
ou mais, podem ser realizadas 2 ou 3 pesquisas desse tipo, com perguntas 
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similares, que indicarão o progresso dos esforços das atividades focadas 
em gestão da mudança.

III. AJUSTES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

É comum que ao final do projeto, novas funções passem a existir no ne-
gócio, TI e/ou engenharia por exemplo. Duas ou mais posições podem ser 
combinadas em uma quantidade menor de funções, e assim por diante. Um 
exemplo clássico de ajuste na estrutura organizacional se trata da criação da 
função do expert (SME) em serialização e rastreabilidade. O SME tem uma 
função similar a um usuário-chave de um sistema ERP, mas com foco nos 
conceitos e soluções de IoT implementados na empresa.

O SME após o projeto passa a ser o ponto focal com todas as áreas de 
negócio tanto para manutenção da operação de rastreabilidade, quanto para 
demandas de projetos de digitalização futuros com integração com sistemas 
de rastreabilidade.

Outro exemplo está relacionado com os ajustes formais de responsabili-
dades que devem ser alinhados entre o gestor funcional e RH. Responsabili-
dades adicionais podem ser necessárias para manutenção das soluções de 
sistemas e processos implementados durante o projeto, gestão de incidentes 
e melhorias, assim como suporte para outros projetos futuros interdepen-
dentes das soluções de rastreabilidade de produtos. 

IV. PLANO DE COMUNICAÇÃO

O plano de comunicação tem como objetivo garantir a disseminação de 
informação correta e relevante, no momento adequado, para um público pre-
viamente definido, através de canais efetivos, consequentemente auxiliando 
a organização a caminhar de forma eficaz pela curva de comprometimento 
da mudança.

Um projeto é feito quase que inteiramente de comunicação, e ela pode acon-
tecer de maneira formal ou informal. Reuniões e atualização do progresso do 
projeto com os Change Champions, conversas 1 a 1, e-mails recorrentes com 
planejamento de conteúdo, troca de informações entre a equipe de projeto e 
áreas funcionais, workshops, brainstorming, comunicação através de canais 
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corporativos (revistas, circuito interno de TV, intranet, outros), endomarketing, 
comunicações sobre o projeto em eventos corporativos, são alguns exemplos 
de formas de se realizar comunicação e buscar engajamento.

É recomendável que além das funções centrais de projeto (ex.: manufa-
tura, logística, TI, engenharia, etc.) a equipe de projeto envolva as áreas de 
RH e comunicação da empresa, entre outras que possam agregar valor na 
estratégia e execução da comunicação.

V. TREINAMENTOS E REVISÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

As atividades de projeto relacionadas a treinamento precisam ser gerenciadas 
dentro do contexto da gestão da mudança. O conteúdo técnico criado nas eta-
pas de planejamento do projeto como definição dos requisitos, mapeamento de 
processos futuros, entre outros, servirão como fundamento para a construção 
dos materiais de treinamento e para revisão de procedimentos operacionais.

É recomendável que o recurso de projeto que tenha responsabilidade 
por questões de gestão da mudança, também tenha responsabilidade pela 
coordenação dos treinamentos, assim como a coordenação das atividades 
de revisão de procedimentos operacionais. Há muita sinergia entre essas 
entregas, sobreposição de conceitos entre essas áreas de conhecimento, 
e seguramente essa estratégia irá trazer ganhos para a equipe de projeto, 
tratando a mudança e a transformação do negócio de uma maneira mais 
abrangente e holística.

Várias iniciativas podem ajudar na performance dos ciclos de treinamento 
e mitigar riscos de projeto tanto durante a implementação quanto no período 
de suporte após o go-live:

• Envolvimento dos Change Champions nas sessões de treinamento.

• Execução do treinamento em um momento não tão distante do 
go-live. Pessoas tendem a se esquecer facilmente de conceitos e 
procedimentos quando não os aplicam na rotina diária.

• Em projetos envolvendo conceitos de IoT é importante que 
se utilizem materiais lúdicos, que gerem interação, interesse e 
visualização de processos. Ex.: modelos em menor escala, maquetes, 
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produtos que possam ser usados para exemplificar processos de 
agregação, movimentação entre plantas, etc.

• Envolver a operação na idealização dos treinamentos e ideias para 
revisão de procedimentos operacionais. Pessoas se engajam mais 
quando têm oportunidade não só de participarem da execução 
da mudança, mas de influenciar e contribuir de maneira direta na 
definição do método, da forma em que a execução ocorrerá.

Esses são apenas alguns exemplos entre muitos outros que podem ser 
explorados para aumentar as chances de sucesso durante a fase de treina-
mentos e revisão de processos.

VI. PLANO DE PREPARAÇÃO 

O plano de preparação é algo muito mais abrangente do que o plano típico de 
TI envolvendo atividades de cutover que normalmente antecedem um go-live. 

O plano de preparação tem como objetivo identificar atividades do ponto de 
vista de negócio que precisam ocorrer, antes, durante e após o go-live, para que 
o projeto tenha sucesso. Atividades mapeadas podem ser iniciadas meses ou 
semanas antes do go-live. Ele também não deve ser confundido com o plano 
geral, ou cronograma de implementação do projeto. Se trata de mapeamento 
e coordenação de atividades específicas de preparação para a transição do 
negócio entre o modelo de operação e soluções de TI antigos, para o novo 
modelo, e é gerenciado dentro do contexto da gestão da mudança também.

Cada uma das atividades mapeadas em um plano de preparação poderá 
terá as seguintes informações associadas:

• Tópico: ex.: treinamento de processo, treinamento de sistemas, 
controle de mudanças, equipamentos, infraestrutura, procedimentos 
operacionais.

• Subtópicos: ex.: áreas funcionais a serem treinadas, sistemas de 
controle de mudanças diferentes (se aplicável), áreas funcionais 
com seus respectivos controles de mudança, compra/recebimento/
instalação/qualificação de equipamentos, outros.
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• Descrição da atividade.

• Resultado esperado.

• Responsável pela atividade.

• Prioridade.

• Indicação se mandatório ou opcional.

• Prazo para término.

• Percentual de conclusão.

VII. EVENTOS E CELEBRAÇÃO

O reconhecimento individual e coletivo é uma das ferramentas mais podero-
sas na gestão da mudança. Em uma pesquisa recente publicada pela Harvard 
Business Review 15, vários aspectos sobre reconhecimento foram discutidos e 
reconhecidos como fatores determinantes de motivação pessoal, entre eles:

• Importância de se escolher a pessoa que torna o reconhecimento 
público.

• O reconhecimento precisa acontecer próximo do ato. 
Reconhecimentos mais simples, simbólicos e com uma frequência 
maior tendem a gerar melhores resultados.

• Tornar o reconhecimento público aumenta as chances de 
engajamento e comprometimento.

• Importância de se comunicar os detalhes específicos da ação que 
geraram o reconhecimento.

Eventos durante o projeto que criem um ambiente favorável à celebração 
e reconhecimento de times e pessoas é um fator determinante de sucesso 
em qualquer projeto transformacional.
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Conceitos e ferramentas de gestão de riscos se 
aplicam de maneira similar em qualquer projeto. 
Nesse capítulo serão discutidos alguns exem-
plos reais de riscos e problemas na execução 
específicos a projetos de rastreabilidade. Outros 
inúmeros riscos conhecidos e desconhecidos 
poderão ser identificados pela equipe de projeto 
durante a implementação.

I. COMPRA DE SOLUÇÕES DE HARDWARE E SOFTWARE

• Atrasos no processo de compra e 
importação (se aplicável) por problemas 
alfandegários: Em casos excepcionais, 
equipamentos podem ficar retidos pela 
alfândega e documentação adicional 
pode ser necessária.

• Alta demanda por equipamentos 
de automação e sistemas em caso 
de prazos regulatórios reduzidos: É 
recomendável que as empresas planejem 
e executem seus projetos de forma 
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antecipada aos prazos regulatórios quando possível (ex.: setor 
farmacêutico, tabaco, outros). Em momentos de alta demanda, 
fornecedores de equipamentos e plataformas de software podem 
não ter capacidade suficiente para atender toda a demanda de 
mercado de uma só vez, ou podem recorrer a recursos no mercado 
sem o tempo necessário para treinamento, não atendendo as 
expectativas mínimas de qualidade de serviços esperadas pelos 
clientes.

• A escolha de fornecedores de hardware e software pode se tornar 
um processo lento: O número de fornecedores globais e locais tem 
aumentado nos últimos anos. Cada fornecedor tem seus diferenciais 
e suas vulnerabilidades. É preciso analisar os pontos fortes de cada 
fornecedor à luz das necessidades de negócio e parceria de longo 
prazo. Pode-se levar semanas, até alguns meses para que esse 
relacionamento e segurança sejam alcançados durante o processo 
de seleção.

• Problemas de alinhamento de prioridades entre equipe de projeto e 
time de compras: Os compradores da empresa naturalmente terão 
várias outras prioridades durante a execução do projeto. Buscar 
alinhamento com a área de compras para que um recurso se 
dedique às necessidades do projeto, ou contratação de um recurso 
temporário (dependendo da necessidade caso-a-caso), pode evitar 
problemas e surpresas negativas durante a implementação.

II. IMPACTOS NO ESCOPO DO PROJETO

• Dificuldade na definição de requisitos: em situações em que 
o conhecimento técnico das tecnologias de serialização e 
rastreabilidade de produtos, assim como experiência relacionada ao 
impacto que essas tecnologias causam à operação sejam escassas 
na empresa, a contratação de consultores especializados é boa uma 
estratégia para guiar a equipe de projeto e aumentar as chances de 
sucesso na implementação como um todo.
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• Falha de interpretação de necessidades de negócio e mapeamento 
de requisitos: Em uma implementação seguindo o modelo Ágil, o 
Proprietário do Produto (product owner) precisa ter livre acesso às 
áreas funcionais, Change Champions e todos os usuários chaves que 
têm conhecimento em cada aspecto da operação da empresa. Em 
uma equipe que se comunica bem, os riscos relacionados a escopo, 
tendem a ser reduzidos significativamente.

• Gestão de Requisitos: É preciso garantir que exista uma única 
ferramenta e fonte de dados relacionados ao escopo do projeto (ex.: 
Jira, Trello, Helix, outros), e que a governança seja seguida à risca. 
No caso de desenvolvimento de software utilizando a metodologia 
Ágil, isso significa criar disciplina com as reuniões diárias e outros 
processos formais dentro da metodologia. 

• Novos requisitos e necessidades críticas de negócio ao longo 
da implementação: Em projetos de rastreabilidade é natural que 
necessidades de negócio consideradas críticas não tenham sido 
completamente mapeadas na fase de planejamento. A própria 
natureza técnica e complexidade desse tipo de projeto aumentam as 
chances desse tipo de risco. Reservas de orçamento e cronograma 
são a melhor forma de mitigar riscos desconhecidos.

III. IMPACTOS NO CRONOGRAMA

• Atrasos de cronograma devido falta de engajamento e priorização 
de áreas de suporte: Em organizações matriciais complexas, existem 
atividades relacionadas à validação de sistemas computadorizados 
e avaliação por áreas como garantia da qualidade de software por 
exemplo, que não são áreas funcionais com recursos dedicados 
ao projeto. A identificação antecipada dessas dependências evitará 
atrasos e conflitos internos futuros.

• Falta de integração e colaboração: Há ganhos comprovados de 
produtividade quando os times de desenvolvimento de software, 
validação de sistemas e SMEs do negócio estão alocados em 
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um mesmo ambiente físico. Na impossibilidade desse tipo de 
configuração, o time de projeto precisa redobrar a atenção com 
questões relacionadas à comunicação, riscos de mal entendimento 
de necessidades de negócio, expectativas, entre outros.

• Problemas de performance da equipe de projeto. Em muitos casos 
os recursos que estão dedicados ao projeto não estão totalmente 
familiarizados com as ferramentas, processos e cultura da empresa. 
Em outros casos a dificuldade que recursos podem ter em entender 
conceitos técnicos de outras funções (ex.: recurso de validação de 
sistemas que não tem experiência com processos de cadeia de 
suprimentos) pode trazer riscos também ao projeto. A maioria desses 
riscos podem ser mitigados através de um plano de treinamento pré-
projeto. 

IV. FASES DE TESTES

• Problemas relacionados à leitura de etiquetas por dispositivos 
móveis: Sempre que houver ajustes em etiquetas de unidades 
logísticas, com adição de códigos de barra, informações relacionadas 
aos produtos, ou tags para leitura automática, é imprescindível 
que elas sejam testadas com dispositivos móveis em ambiente de 
qualidade. Essa é uma atividade muitas vezes esquecida, e em caso 
de problemas de incompatibilidade, a falha só será detectada em 
produção, com a operação real, trazendo um enorme risco para o 
negócio.

• Grande quantidade de problemas encontrados nas fases de teste de 
software: Uma recomendação é antecipar os testes de usuário, que 
normalmente ocorrem em ambiente de Qualidade, para que sejam 
já executados em ambiente de Desenvolvimento, em parceria com 
os desenvolvedores. Isso irá trazer uma performance maior do time 
como um todo, sem gerar retrabalhos desnecessários durante o 
período formal de testes.
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Sobre a WeDigit 

Somos uma consultoria especializada em gestão e digitalização de cadeia 
de suprimentos, estabelecida no Brasil e Singapura. Na área de serialização 
e rastreabilidade, temos experiência com melhores práticas de implementa-
ção em países como Brasil, Argentina, Rússia, Estados Unidos, China, Índia, 
Indonésia e outros.

Desde Julho/2021 somos membros do Comitê Executivo Global da GS1 
na área de saúde e trazemos experiência comprovada para contribuir na sua 
jornada de transformação digital.

Precisa de ajuda com planejamento de roadmap digital, desenho de proces-
sos, avaliação de soluções e fornecedores, governança e condução de projeto 
com eficiência operacional e engajamento com clientes? Conte conosco!

Nossa missão é ajudar organizações a transformar necessidades de ne-
gócio em soluções usando melhores práticas e as melhores combinações de 
tecnologia. Acreditamos que inovação e tecnologia devem ser usadas para 
acima de tudo melhorar a qualidade de vida de seres humanos.

CONTATO

+65 9647 1447 (Singapura) 
+55 12 99666 9866 (Brasil)
contato@wedigit.io



Glossário
Termo/

Acrônimo
Significado

3PL Third-party logistics. Operação de distribuição de produtos executada 
por um operador logístico externo.

sASN
Serialized Advanced Shipping Notice. Um aviso prévio de remessa de 
produtos serializados, semelhante a uma lista de embalagem, tipica-
mente contendo informação de produtos, quantidades, lotes, hierarquia 
de números seriais, etc.

Agregação

Ato de atribuir números seriais de produtos considerados filhos (ex.: 
unidades de venda) a um número serial considerado pai (ex.: unidade 
logística), criando uma relação hierárquica. O conceito se aplica para 
qualquer quantidade de níveis de hierarquia (ex.: unidade de venda > 
bundle > caixa logística > pallet).

BLE
Bluetooth Low Energy. Tecnologia que utiliza a mesma frequência do Blue-
tooth tradicional, porém com algumas vantagens de aplicação como: baixa 
necessidade de energia, tamanho pequeno de dispositivo e baixo custo.

CMO Parceiro de manufatura externa (Contract Manufacturing Organization).

Cutover
Atividades técnicas de preparação de infraestrutura de TI e software, assim 
como transição para uma nova solução. É normalmente acompanhado 
de uma comunicação e plano de negócio, garantindo o corte planejado de 
atividades operacionais, assim como a retomada das operações.

EPCIS
Electronic Product Code Information Services. Padrão global GS1 para 
criação e compartilhamento de informações de movimentação de 
produtos.

ERP Enterprise Resource Planning. Sistema de gestão interligando dados e 
processos da empresa.

GLN
Global Location Number. Identificador único no padrão GS1 para iden-
tificação de plantas (fábrica, armazém de produto acabado, centro de 
distribuição, outros).
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Go-Live
Momento em que as soluções que até o momento estão em ambiente de 
qualidade ou homologação, são replicadas no ambiente de produção. Momen-
to em que a transição operacional e de sistemas ocorre de fato na empresa.

GS1
Global Standards One. Agência global que define padrões para identi-
ficação de produtos, captura e comunicação de dados entre parceiros 
na cadeia de suprimentos.

GTIN Global Trade Item Number. Identificador único no padrão GS1 para 
identificação de produtos, definido no nível de SKU.

IoT Internet das coisas (Internet of things). Conceito que faz parte do con-
junto de tecnologias dentro da Indústria 4.0.

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Legislação brasileira que regula 
as atividades de tratamento de dados pessoais.

NFC
Near Field Communication. Tecnologia de troca de dados sem fio por 
aproximação de dois dispositivos, que pode ser utilizada para diversas 
finalidades. A utilização mais comum é em cartões de débito e crédito, 
com chip NFC para pagamentos.

Redes 
Mesh

Se trata de uma tecnologia que permite a criação de redes sem fio formada 
por dois ou mais dispositivos que funcionam como roteadores e distribuindo 
o sinal de rede de uma maneira mais uniforme e com um alcance maior.

RH Departamento de recursos humanos.

sGTIN Identificação única no nível da unidade de venda. Tipicamente gerado 
através da combinação de um GTIN com um número serial.

SKU
Stock Keeping Unit. Identificador único de produto utilizado por uma 
empresa para gestão de inventário e processos complementares na 
cadeia de suprimentos.

SME Subject Matter Expert. É o expert em uma determinada área de conhecimento.

SSCC Serialized Shipping Container Code. Número serial de 18 dígitos utilizado em 
embalagens que agregam outros produtos e seus respectivos números seriais.

TI Departamento de tecnologia da informação.

WMS
Warehouse Management System. Sistema de gestão de operações de 
armazéns e centros de distribuição. No contexto desse guia, agnóstico em 
relação a fornecedores e versões (SAP WM, eWM, RedPrairie, Infor, outros).
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