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RESUMO 

Na busca pela qualidade do processo de expedi9ao de materiais da 

Metalurgica Beta* o presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo 

sabre a viabilidade da implanta9ao de etiquetas bidimensionais do tipo QR 

Code* a tim de agilizar os processos de embarque e melhorar a qualidade da 

informa9ao enviada aos clientes. Utilizando em conjunto, coletores de dados e 

impressoras portateis sem fio, este trabalho visa promover a melhoria do 

processo de embarque de produtos acabados. 

No primeiro capitulo delimitamos os problemas encontrados na 

expedi9ao da Metalurgica Beta, apresentamos os objetivos gerais, especlficos 

e a justificativa da constru9ao deste trabalho. Ja no segundo capitulo 

disponibilizamos o referencial te6rico, onde discriminamos as tecnologias 

utilizadas na composi9ao do trabalho como as metodologias a serem aplicadas. 

No terceiro capitulo mostramos o modelo atual da expedi9ao da metalurgica 

beta e as dificuldades do modelo aplicado, no quarto capitulo a sugestao de um 

novo modelo para organiza9ao e administra9ao da expedi9ao, utilizando as 

etiquetas com c6digos bidimensionais, coletores de dados e impressoras sem 

fio. 

0 nome verdadeiro da empresa a qual baseei este trabalho sera preservado e 

utilizarei o nome fictfcio de Metalurgica Beta. 
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1 INTRODU(_;AO 

Existe hoje mundialmente uma necessidade crescente em busca da qualidade 

dentro das empresas. De um lado a industria na busca de produzir mais e melhor e 

com o menor custo e do outre lado os clientes cada vez mais exigentes. 

Visando a qualidade dos servic;os e uma melhor distribuic;ao dos recursos da 

empresa, optei em trabalhar com uma area que nos ultimos meses passa por 

dificuldades em seu processo, aplicando mal os seus recursos e gerando prejufzos a 

empresa, esta e a area de expedic;ao de produtos acabados. 

Com problemas nas identificac;6es dos materiais enviados aos clientes e 

lentidao nos processes de embarque, o setor esta sofrendo com severas multas 

aplicadas pelos Clientes o que acaba prejudicando a imagem da empresa e seu 

resultado. 

A tim de melhorarmos esta situac;ao, estarei apresentando um projeto de 

revisao dos processes da expedic;ao, automatizando atividades e melhorando o fluxo 

das informac;6es. 

Para que o resultado do trabalho gere velocidade e qualidade no processo, 

trabalhei com o que havia de mais recente em tecnologias de identificac;ao, mas nao 

deixando de lado a preocupac;ao com os custos. 

Uma das principais quest6es a serem levantadas seria qual o modele de 

c6digos de barras que irfamos utilizar, diretamente ligado estao os leitores de c6digo 

de barras, fermentas que demandam um investimento alto, necessitarfamos de algo 

com prec;os compatfveis com a atual situac;ao economica vivida pelo setor 

automotive. Como sera melhor detalhado no capitulo abaixo optamos pelo padrao 

OR-Code de c6digos bidimensionais, pois alem de ser um padrao homologado pela 

ISO possui a maier capacidade de armazenamento de informac;ao, alem de nao 

necessitar de leitores especfficos os quais normalmente sao muito cares, pois para 

sua leitura basta uma camera VGA iguais a essas utilizadas em celulares. Alem 

disso, necessitamos que nossos leitores possuam conexao wirelles e sistema 
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operacional Windows Mobile 6, pois iremos utilizar um software especffico 

construfdo em linguagem JAVA o qual estara online com o ERP Datasul EMS. 

1.1 DELIMITAQAO DO PROBLEMA 

Hoje possufmos uma equipe de expedi<1ao composta por um analista fiscal 

responsavel pela emissao das notas fiscais, o mesmo recebe as informa<16es da 

logfstica referente a programa<1ao de embarques a serem efetuados, essas 

informa<16es e repassada aos dois expedidores via documento ffsico, ap6s verificada 

a programa<1ao o expedidor realiza a coleta do material acabado nas celulas de 

produ<1ao verificando se as mesma se encontram com o status de finalizada e 

posteriormente movimenta o material ate o estoque da expedi<1ao, armazenando-as 

por FIFO. 0 outro expedidor e o responsavel por receber as informa<16es do 

embarque passadas pelo analista fiscal o qual separa e identifica o material faturado 

conforme informa<16es da nota fiscal. Portanto existe uma re-identifica<1ao do 

material ap6s o faturamento onde sao inseridas as informa<16es referentes ao 

cliente, como numero da Nota Fiscal, Data de Faturamento, Local de Desembarque 

e c6digo do Produto para o Cliente. 

Os problemas ocorrem quando a coleta do material realizada pelo expedidor 

nas celulas de produ<1ao sao armazenadas em locais errados, isso muitas vezes 

gera uma grande confusao ao expedidor no memento de realizar a coleta do 

material na prateleira para realizar o embarque. 

Na separa<1ao do material o expedidor necessita de uma aten<1ao muito 

grande com rela<1ao ao lote que vai ser faturado, pois se o material nao estiver 

armazenado de forma correta a chance de se faturar o lote errado e muito grande. 

0 processo e realizado todo com um formulario em papel onde o operador 

realiza as baixas dos materiais e nao existe uma conferencia do material 

embarcado. 
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Ap6s a emissao das notas fiscais sao emitidas as informac;ao referentes as 

etiquetas de identificac;ao do cliente, que em muitas vezes por desatenc;ao do 

expedidor sao afixadas em materias diferentes. 

Portanto, este trabalho possui os seguintes objetivos em geral e espedficos: 

1.2 OBJETIVO GERAL 

Propor urn novo processo de trabalho utilizando novas ferramentas de 

informatizac;ao a fim de promover uma maior velocidade a expedic;ao de materias 

como melhorar a qualidade da informac;ao enviada para o cliente. 

1.3 OBJETIVOS ESPECfFICOS 

-Garantir o faturamento do lote mais antigo; 

-Agilizar a separac;ao de material. 

-Garantir a acuracidade dos dados contidos na identificac;ao do produto; 

-Agilizar a expedic;ao dos materiais; 

1.4JUSTIFICATIVA 

Devido ao grande nlvel de reclamac;6es de clientes com relac;ao ao envio de 

pec;as com identificac;6es erradas e que em muitos desses casos a empresa e 

penalizada com a aplicac;ao de multas, este trabalho visa contribuir para a melhoria 

do processo de distribuic;ao e loglstica da Metalurgica Beta melhorando a relac;ao 

com seus clientes e agilizando o processo de expedic;ao. 
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1.5 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Esta monografia esta estruturada em 5 capftulos. 0 primeiro e a lntrodw~ao, 

ora apresentada. 0 segundo capftulo trata da sua Revisao de Literatura e o terceiro 

da Metodologia. No quarto capftulo sao apresentados e discutidos os resultados, e o 

ultimo capftulo e o das Considera<;_;6es Finais. Seguem-se as Referencias, Apendices 

e Anexos. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

0 presente capitulo trata do referendal te6rico utilizado para fundamentar a 

pesquisa. 

2.1 SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICAQAO 

Os sistemas de identificagao aplicam-se atualmente as pessoas e objetos sob 

a forma de registros magneticos, 6ticos, sonoros ou impressos. 

Em geral, trata-se de urn elemento codificado, portador da informagao, e de 

urn elemento leitor capaz de reconhecer a informagao. Esta e enderegada a urn 

computador, onde e decodificada, verificada, comparada e aceita, para a seguir 

gerar uma decisao 16gica. Os casos de identificagao de pessoas sao por exemplo: 

acesso a conta do banco, a uma area restrita, a urn computador, a uma linha 

telefonica, a uma empresa, a sua casa, aos controles remotos, ao cartao de credito 

etc. 

Os sistemas modernos sao automaticos, o que agiliza o seu processamento, 

evita erros e aumenta a sua confiabilidade e eficiencia. 

Os mesmos sistemas tambem utilizados para a identificagao de objetos, 

particularmente quando se destinam a uma atividade comercial. Quanta maior a 

comercializagao, mais necessaria a identificagao exata do produto, para permitir que 

o industrial, o comerciante, o distribuidor eo cliente possam reconhecer os seguintes 

elementos: caracterlsticas do produto, origem, localizagao e destino, custo e prego 

de venda, verificagao e controle, contabilidade e administragao, estatlstica e 

inventarios. (ERDEI, 1994) 

Os sistemas de auto-identificagao (10), como o c6digo de barras e a leitura 

6ptica eletronica, foram desenvolvidos para facilitar a coleta e a troca de 

informag6es loglsticas. As aplicag6es comuns incluem acompanhar recebimentos 

em armazens e as vendas a varejo. Esses sistemas de ID exigem investimentos 
13 
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significativos de capital por parte dos usuaries, mas substituem necessariamente os 

antigos processes de coleta e troca de informag6es baseados em papeis, que eram 

mais suscetfveis a erros e consumiam mais tempo. De fato, a acirrada competigao 

local e internacional esta levando os expedidores, transportadores, armazens, 

atacadistas e varejistas a desenvolverem e utilizarem capacitag6es de auto

identificagao para competir no mercado atual. 

0 Auto ID permite que os membros da cadeia de suprimentos acompanhem e 

comuniquem rapidamente os detalhes movimentagao com uma baixa probabilidade 

de erro, assim e facil que venha a tornar-se uma exig€mcia de um servigo 

fundamental para o acompanhamento das cargas pelos transportadores. Tanto os 

consumidores como os clientes B2B esperam ser capazes de acompanhar o 

progresso de seus embarques utilizando um sistema com base na Internet oferecido 

por transportadores como a United Prcel Service ou a Fed Ex. (BOWERSOX, 2006) 

2.1.1 CODIGOS LINEARES 

0 c6digo linear, o qual comp6em a estrutura dos c6digos de barras, que hoje 

estao consolidados, e de facil acesso e baixo custo de implementagao, e a 

tecnologia de identificagao mais utilizada no Brasil e no mundo. 

2.1.1.1 CODIGO DE BARRAS 

C6digo de barras sao sequ€mcias alfanumericas, em forma de barras verticais 

de diferentes larguras, legfveis eletronicamente, colocadas pelo computador nos 

itens, caixas, conteiners, paletes e ate mesmo em vag6es ferroviarios. A maioria dos 

consumidores esta consciente do C6digo Universal do Produto (UPC - Universal 

Product Code) presente em praticamente todos os produtos de consume. Os 

c6digos de barras UPC utilizados pela primeira vez em 1972, representam uma 
14 
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numeragao de 12 dfgitos exclusiva para cada fabricante ou produto. C6digos de 

barras padronizados reduzem erros no recebimento, manuseio ou envio de 

produtos. Por exemplo, um c6digo de barras distingue o tamanho do pacote ou o 

tipo. A numeragao Europeia de Artigos (EAN - European Article Numbering) e o 

padrao europeu ou das Nagoes Unidas para codificagao em barras de itens. E 
possfvel que OS sistemas EPC e EAN tornem-se mais harmonizados devido a 
pressao do comercio global. Embora a simbologia da UPC/EAN seja adequada ao 

setor de produtos de consumo, alguns membros da cadeia de suprimentos desejam 

informag6es mais abrangentes. Os expedidores e transportadores, por exemplo, 

estao preocupados com os conteudos dos paletes e conteiners. Portanto, existe a 

necessidade de c6digo de barras para identificar as caixas, paletes ou conteineres 

de produtos, em vez de um produto individual de varejo. Apesar de ser possfvel ter 

um documento em papel que liste os conteudos dos paletes, esse documento pode 

ser perdido ou danificado em trfmsito. E necessaria ter um c6digo legfvel por 

computador que contenha informag6es sobre o expedidor, o destinatario, os 

conteudos das caixas e quaisquer instrug6es especiais que possam ser anexadas 

aos embarques em transito; entretanto a incorporagao dessa quantidade de 

informagoes no c6digo de barras ultrapassa a capacidade de 12 digitos do 

UPC/EAN. 0 problema basico e que OS profissionais de marketing nao desejam que 

os c6digos de barras ocupem espago nas embalagens dos produtos, pois isso reduz 

a area para informag6es e para publicidade. Por outro lado, a inclusao de mais 

informag6es no espago existente tornaria os c6digos muito pequenos e aumentaria 

os erros de leitura 6ptica. 

Para encaminhar solug6es a tais problemas, pesquisas e desenvolvimento de 

c6digo de barras se deram em uma serie de diregoes. Existem atualmente outras 

simbologias que sao particularmente relevantes para a logfstica. Essas incluem 

C6digo 39, C6digo 128, PDF 417, QR Code, DataMatrix e Maxi Code. 
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2.1.2 CODIGOS BIDIMENSIONAIS 

Hoje o c6digo bidimensional ou 2D e a evoluc;ao da tecnologia linear ou 

c6digo de barras, faz-se mais evidente, a busca cada vez mais por c6digos 

compactos, resistentes a falhas de impressao/manuseio (c6digos redundantes) e 

com alta capacidade de armazenagem e decodificac;ao de informac;oes, que vao 

desde de dados ate imagens. De modo que, com a utilizac;ao de c6digos 2D na 

identificac;ao de artigos por exemplo, pode-se ter a disposic;ao varios registros do 

artigo sem a necessidade de estar conectado em tempo real a um sistema de 

gestao. 

Hoje, as grandes aplicac;oes estao caminhando para os c6digos 

bidimensionais e, dependendo do segmento, padronizando simbologia para suas 

aplicac;oes. 0 grande diferencial entre o c6digo bidimensional e o linear e a 

capacidade de armazenamento. Enquanto o bidimensional armazena 7000 

posic;oes, o linear nao ultrapassa 40 posic;oes, como no caso do boleto bancario. 

Nos c6digos de barras convencionais , o maior problema e a impossibilidade 

de aumentar o volume de informac;oes necessarias nos processos. Por isso, muitos 

projetos estao sendo direcionados para c6digos bidimensionais (20). 

0 c6digo de barras evoluiu bastante nestes ultimos anos e, atualmente, 

muitas empresas, a nfvel mundial, ja utilizam o padrao bidimensional, onde se pode 

armazenar ate 2 k de informac;ao. 

A tecnologia de c6digo 20 e uma soluc;ao eficiente para os sistemas de 

identificac;ao e coleta de dados, de custo assimilavel pela maioria das empresas. 

Esse cenario nao deve se alterar a media prazo. A evoluc;ao se da nas 

caracterfsticas do material onde as etiquetas vao registradas, com papeis e plasticos 

mais resistentes e duraveis. Evoluem, ao mesmo tempo, os equipamentos que 

fazem a leitura e tambem as impressoras. Modelos que oferecem maior 

produtividade, com maior velocidade de impressao, por exemplo, ou mais 

compactos. 

Na sequencia iremos detalhar os c6digos bidimensionais mais utilizados hoje. 
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2.1.2.1 QR CODE 

Simbologia de alta densidade nao linear que significa (Quick Response) 

"C6digo de Resposta Rapida". Criado pela Denso-Wave em 1994 no Japao, sua 

principal caracterlstica e o poder de armazenamento de informagoes, com ele 

podem ser registradas 7089 caracteres numericos. 0 QR Code tambem possui urn 

diferencial muito interessante, possui velocidade de leitura muito rapida se 

comparado com os outros c6digos bidimensionais. Hoje e muito aplicado em 

solugoes de loglstica e distribuigao no Japao. 

Fonte: Wikipedia 

FIGURA 01- Exemplo de c6digo bidimensional QR Code 

2.1.2.2 DATA MATRIX 

Simbologia de alta densidade nao linear criada em 1991 pela RVSI/ Acuity 

CiMatrix e hoje adquirida pela MicroScan, possui capacidade de armazenamento de 

informagao muito boa, 3116 caracteres numericos. Hoje sua aplicagao e muito 

grande no setor de produtos eletr6nicos e microchips. 

17 
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Fonte: Wikipedia 

FIGURA 02- Exemplo de c6digo bidimensional Data Matrix 

2.1.2.3 PDF417 

Simbologia de alta densidade nao linear criada em 1991 pela Symbol 

Tecnologies, significa (Portable Data File) "Arquivo de Dados Portatil", possui 

capacidade de armazenamento de 2710 caracteres numericos e sua aplicagao e 

bastante utilizada em documentos de identificagao. 

Fonte: Wikipedia 

FIGURA 03- Exemplo de c6digo bidimensional PDF417 
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2.1.2.4 MAXICODE 

Simbologia de alta densidade nao linear criada em 1992 pela UPS nos 

Estados Unidos, utiliza como padrao de identifica~ao pontos organizados em uma 

grade hexagonal. Consegue armazenar 138 caracteres numericos. Sua aplica~ao e 

voltada para o monitoramento e gestao da transferencia de pacotes . 

. -:.•. . ...... -:.····· .... . ••••• • • ••••• • • •• • ·····=··. -:.• ... ·1.· •• • ... :-....... . • •.• • • ·:.\ :.-'.\• •••••.• -:.•(:·.-. :s ......... (@.. . ............ . . ·.·:· .... ® •,: .... : .... •• 0 .......... . .... ,., : ..... ·•·•· 
• •-:.•.-•• ··'· .•\•.-••• v\ 

i:i::~··.;:~~.: .... \~::::{{ ·=~:~ 
• •• ••• •• • •• •• 

\··: •l\:· l\·=: .:·==·=··\:):.·.( • 

Fonte: Wikipedia 

FIGURA 04- Exemplo de c6digo bidimensional MaxiCode 

2.2 PORQUE UTILIZAR 0 QR CODE? 

0 OR Code, e uma matriz ou c6digo de barras bi-dimensional, criado pela 

empresa Japonesa Denso-Wave (Uma divisao da Denso Corporation), e liberado em 

1994. 0 QR vern de Quick Response, pais o c6digo pode ser interpretado 

rapidamente, mesmo com imagens de baixa resolu~ao, feitas por cameras digitais 

em formate VGA, como as de celulares. 0 OR Code e muito usado no Japao. 

lnicialmente usados para catalogar diferentes partes na constru~ao de 

vefculos, hoje o QR Code e usado no gerenciamento de inventario em uma grande 

variedade de industrias. Desde 2003, estao sendo desenvolvidas aplica~oes 

direcionadas para ajudar os usuaries na entediante tarefa de adicionar dados em 

telefones celulares. Os QR Codes sao muito comuns tambem em revistas e 
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propagandas, onde se usam os c6digos para guardar enderec;os e URLs, alem de 

informac;6es pessoais detalhadas, no caso de cart6es de visitas, facilitando muito a 

insenfao destes dados em agendas de telefones celulares. Consumidores com 

programas de captura ou PCs com interface RS-232C, podem usar urn scanner para 

capturar as imagens. 

0 padrao Japones para OR Code, JIS X 0510, foi disponibilizado em Janeiro 

de 1999 e corresponde ao padrao internacional ISO/IEC 18004. Foi aprovado em 

Junho de 2000. 

"OR Code e aberto para uso e sua patente, pela Denso-Wave, nao e 

praticada." (retirado do site da Denso-Wave). 

lllllltlll 
1111111[1111 
llflllllllll 

Codigo d~ Barras 
Mult:i.po 

Fonte: OR Code.com 

1111 
Codigo de Barras 2D 

Emp:i.lhdado - stacked 
QR Code (2D) 
'l'ipo Hatr:i.z 

FIGURA 05- Demonstrative dos tipos de c6digos de barra. 

Hoje o OR Code e o metodo mais avanc;ado de codificagao bidimensional, 

superando os multiples c6digos de barras que ocupam muito espago e possuem 

capacidade de armazenamento muito pequena e tambem os c6digos 20 empilhados 

ou stacked, que possuem baixa velocidade de leitura se comparado ao OR Code. 
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Fonte: QR Code.com 

Bar Code 

c:~~~ 1 IIIIIIIIH Ill Ill 

FIGURA 06- Comparative entre o c6digo de barra eo c6digo 20 
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QR Code (c6digo 20) contem informac;ao em ambos os sentidos vertical e 

horizontal, enquanto que um c6digo de barras contem dados em uma s6 direc;ao. 

Alem do QR Code, alguns outros tipos de c6digo 20 tem sido desenvolvidos. 

Abaixo estao os principais c6digos 20 e suas principais caracterfsticas. 

( 

fDe1ieloper( country) DEl\TSO(J apan) 

IIIII 
Symbol 

Technologies 

(USA) 

Stacked Bar 

Dathl:.Jatrix 
.:;;,,-.;,,):~:~'":':<·.~- .,.... . ' 

. . . 

. . 
. 

RVSI Acuity 

CiN1ah-ix (USA) 

Mah-ix 

UPS (USA) 

lvlah-ix 

138 

I 
I .. i 

j Data 'Alphanume_ric 4,296 

2,953 

1,817 

3,116 

2,355 

1,556 

93 

; Standardization 

Fonte: QR Code.com 

1,018 

554 778 

Large cap a city, 
small printout size Large capacity Small printout size High speed scan . 

. ; High speed scan . 

; All categories OA FA Logistics 

... il.JM: Inten1at.ional . . . . . n. .r Ir · .. t .._B...llv1 International .._B.llv1 Inten1at.wnal P...l..l.v'J. 1tetrmttonzu . 
; JIS I"·o IC<() ISO ISO ~ .:>'-.. 
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QUADRO 01 - Comparativo entre o QR Code e seus principais concorrentes. 

QR Code possui as seguintes caracterfsticas com relagao aos principais 

c6digos de barras: 

Binario (8 bits) lo,~fax . 2.953 bytes 

· K ;:m ji, fi.ill-.,Nidth Kana lv.ittX. 18 17 c aractere s 

Fonte: QR Code.com 

FIGURA 07- Demonstrative da capacidade de armazenamento de dados. 

Embora o c6digo de barras convencional e capaz de armazenar no maximo 

cerca de 20 dfgitos, o QR Code e capaz de trabalhar com dezenas a centenas de 

vezes mais informag6es. 

QR Code e capaz de lidar com todos os tipos de dados, tais como caracteres 

alfabeticos e numericos, Kanji, Kana, Hiragana, sfmbolos, binario, c6digos e 

imagens. Ate 7089 caracteres podem ser codificados em um sfmbolo . 

.. 
Fonte: QR Code.com 

FIGURA 07- Comparativo entre o c6digo de barra eo micro QR Code. 
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Qr Code transporta a informagao tanto da horizontal como na vertical e e 

capaz de codificar a mesma quantidade de dados em cerca de um decimo do 

espago tradicional de um c6digo de barras, para impress6es em pequenas 

dimens6es esta disponfvel o Micro QR Code. 

Fonte: QR Code.com 

FIGURA 08- Demonstrative da codificagao de escrita japonesa em QR Code. 

Como uma simbologia desenvolvida no Japao, o QR Code e capaz de 

codificar JIS Nfvel 1 e Nfvel 2 um con junto de caracteres kanji. 

No caso do japones, Kana e codificado em 13 bits, permitindo armazenar 

mais de 20% de dados do que outras simbologias 2D. 

Fonte: QR Code.com 

FIGURA 09- Demonstrative da capacidade de corregao de erro do QR Code. 

QR Code tem capacidade de corregao de erros. Os dados podem ser 

restaurados, mesmo se o sfmbolo for parcialmente sujo ou danificado. Um maximo 

de 30% dos c6digos podem ser restaurados. 
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Fonte: OR Code.com 

Position detection pattems 
·"/ 

Data area 

Module 
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FIGURA 10 

leitura do QR Code. 

Demonstrativo dos pontos de detecgao para a posigao de 

QR Code realiza sua leitura em alta velocidade e em qualquer posigao ( omni

direcional). Essa leitura e realizada atraves da detecgao da posigao dos tres pontos 

localizados no canto do simbolo. 

Fonte: OR Code.com 

FIGURA 11- Demonstrativo da alternativa de divisao do QR Code. 

Urn QR Code pode ser dividido em varias areas de dados e varios QR Codes 

podem ser agrupados e formarem urn s6 simbolo. 

Urn sfmbolo de dados pode ser dividido em ate 16 sfmbolos, permitindo a 

impressao de uma area restrita. 
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Para que os c6digos 20 se tornassem amplamente utilizados, a Denso-Wave 

criou especificac;oes claras e bem definidas a tim de torna-las publicas para que 

sejam livremente utilizadas pelos usuarios. 

0 cenario por tras da popularidade dos c6digos de barras sao sua 

especificac;ao e divulgac;ao. Hoje, existem muito poucos c6digos de barras fechados 

com especificac;5es rigorosas ou protec;ao de patentes. 

QR Code e aberto no sentido de que a especificac;ao do QR Code e divulgada 

e que o direito de patentes detidas pela Denso Wave nao e exercido. 

Abaixo segue como foi a padronizac;ao do QR Code (QUADRO 02) e suas 

especificac;oes (QUADRO 03) . Hoje QR Code e estabelecida como uma norma ISO 

(ISO/IEC18004). lsso mostra sua aceitac;ao internacional e nao somente local 

(Japao). 

Outubro, 1997 

' Janeiro, 1999 

Junho, 2000 

Aprovada com .A..llvi Internacional (Automatic Identification lvianufacturers 

International) norma (ISS- QR Code) 

Aprovada com JEIDA (japones Electronic Industry Development Association) 

· padrao (JEIDA-55) 

Aprova.da c orno .ITS (J ap ane s e Industrial Standards) norma (.ITS X 0 S 1 0) 

Aprovado como padrao internacional ISO (ISO/IEC 18004) 

· ~ _ .)
004 

lvilcro QR Code e Aprovada como .ITS (Japanese Industrial Standards) norma (.ITS · 
N ovemLi o, <-.. X 05 10) 

Fonte: QR Code.com 

QUADRO 02- Padronizac;6es do QR Code. 
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21 X 21-177 X 177 modulos (tamar~hocresce em 4 modulos /lateral) 

Numerico lvlttX. 7089 caracteres 

_.BJfanumerico lvfa"'{. 4296 caracteres 

8-bit bytes (binano) lvHtX. 2953 caracteres 

Kanji lvfitX. 1817 c aractere s 

Nivel L Aprox. 7o/o dos code\:vords pode ser restaurado. 
• • ,,, v• • ' 

1-TivellYi . Aprox. 15% dos co.<j_e~vo~ds.pode ser restaurado . 

1-Hvel Q .A .. prox. 25%, dos codevvTonjs pode ser restaurado . 
• "'" .•~·w.·~· ·~ • '>" v~ ' "" -~ v .. w > 

1-Tivel H P.~prox . 30~1o dos __ co(!evvo~~:l~ po.de ser r~staura<~_o . 

l~·1ax . 16 s~nbolos. ~~l?ressao em uma_ ~ea r~strita ___ e_tc) 

Fonte: QR Code.com 

QUADRO 03- Especifica<;6es do QR Code. 

2.2.1 APLICANDO 0 QR CODE. 

Urn sistema baseado no QR Code necessita da combina<;ao entre uma 

impressora, urn leiter (QR Code scanner) e urn sofware que gere as etiquetas. 

2.2.2 DECIDINDO 0 TAMANHO DO QR CODE 

Existem alguns fatores que devem ser levantados na escolha de qual tamanho de 

QR Code a ser utilizado, capacidade de dados a ser gravado, nivel de corre<;ao de 

erros, nivel de resolu<;ao da impressora e do scanner. 
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Fonte: OR Code.com 

FIGURA 12- Fatores que levam a escolha do modelo de QR Code a ser utilizado. 

2.2.3 VERSOES DO QR CODE 

As vers6es de QR Code vao de 1 a 40. Gada versao tern uma configuragao diferente 

no numero de m6dulos, que sao os pontos pretos e brancos do c6digo. Na versao 1 

(21 x 21 m6dulos) ate a versao 40 (177 x 177 m6dulos). A Gada salto versao sao 

adicionados 4 m6dulos adicionais. 

\lersion 1 

2"1 modules 

Fonte: OR Code.com 

Version 2 

25 modules 

"177 
modules 

177 modules 

FIGURA 13- Exemplo de ver6es e suas respectivas quantidades de m6dulos 
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2.2.4 CORRECAO DE ERROS 

0 OR Code possui a capacidade de restaurar os dados se o c6digo estiver sujo ou 

danificado. Existem quatro nlveis de correc;ao de erros disponlveis e que 

proporcionalmente aumentam a quantidade de dados alocados no c6digo. 

Para decidir qual nlvel de correc;ao utilizar alguns fatores devem ser avaliados, como 

nlvel de sujeira do ambiente, em casos de aplicac;ao em fabricas o recomendado e o 

Nfvel 0, enquanto o Nlvel L e recomendado para ambientes limpos e que 

necessitam de grandes quantidades de dados. Tipicamente o Nlvel M (15°/o) e o 

mais utilizado. 

Code Error Co~·ection Gapaoiliw~'~', 
-~' . ' :« ·>::., .,.. :.: ·> .......... ;;:. )(. it~:::- ,;..,.,;., 

! Nivel L 
~ 

Approx. 7~/o 

I 1\Threll~,.f .P ... prox. 15% 

r-·· }Tivel Q 

c Nivel H 

Fonte: OR Code.com 

OUADRO 03- Nfveis de Correc;ao do OR Code. 

3 APLICANDO QR CODE NO PROCESSO DE EMBARQUE 

Para que possamos ter o ganho esperado na velocidade da expedic;ao de 

materiais e na qualidade da identificac;ao enviada aos clientes, iremos iniciar a 

proposta de identificac;ao do material a partir da produc;ao onde o auxiliar do estoque 

ira realizar a coleta do material e encaminha-lo para o estoque, esse processo sera 

detalhado no capitulo 3.1 e 3.2. 
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0 embarque sera realizado pelo expedidor que ira ate o estoque e realizara a 

coleta e a identifica9ao complementar com informa96es do cliente. No memento em 

que o embarque estiver finalizado o analista de materiais ja sabera que os materiais 

ja estao prontos, assim podera realizar a impressao da nota fiscal. Abaixo seguem 

os capftulos 3.3 e 3.4 que detalham a opera9ao. 

3.1 IDENTIFICAQAO DOS MATERIAlS ACABADOS 

Na produ9ao iremos utilizar etiquetas individuais por caixa, onde irao constar 

informa96es sobre a ordem de produ9ao que comp6em aquela caixa, lote, resumo 

do processo de fabrica9ao, c6digo do item, descri9ao, materia prima utilizada e data 

de fabrica9ao. 

A impressao dessas etiquetas sera realizada no infcio da etapa de 

industrializa9ao, pois as mesmas auxiliam o operador na produ9ao e no processo de 

embalagem. Sera utilizado uma impressora Zebra modelo Z-170 por proporcionar 

urn born custo x beneffcio com rela9ao aos suprimentos de impressao. 

Essa etiqueta possuira urn c6digo bidimensional QR Code do tipo M, 

escolhida pelos motives apresentados no capftulo 2.2 e apresentara as seguintes 

informa96es: ordem de Produ9ao, item, lote e quantidade. 

0 objetivo de iniciarmos a utiliza9ao das etiquetas neste processo e que 

podemos contribuir para urn melhor apontamento de produ9ao, cada celula possuira 

urn PDA ou Assistente Pessoal Digital, modelo Symbol MC5590 equipado com 

camera de 2.0 megapixel, sistema operacional Windows Mobile 6, conexao WiFi, e 

acesso online ao ERP Datasul EMS atraves de urn aplicativo desenvolvido em 

linguagem JAVA que tara a interface entre o ERP e o PDA, realizando a leitura das 

informa96es das etiquetas QR Code atraves da camera digital do aparelho e 

enviando-as para o ERP . 

Com essas funcionalidades esperamos proporcionar urn apontamento de 

produ9ao mais rapido e precise, pois o operador s6 necessitara ler a etiqueta e 

confirmar o reporte. 
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3.2 COLETA DOS MATERIAlS ACABADOS 

A coleta sera realizada pelo auxiliar de estoque que estara equipado com o 

mesmo modelo de equipamento utilizado para o apontamento de produgao, assim 

ele realizara no momenta da coleta do material a movimentagao entre depositos do 

sistema, com essa operagao implantada o operador deixa de realizar a 

movimentagao do estoque ap6s a movimentagao ffsica, gerando urn ganho na 

qualidade da informagao, pois no metoda antigo era necessaria que o operador 

anotasse manualmente na planilha, para ap6s realizar todas as transferencias no 

sistema. 

Todos os materiais e armazenados no estoque utilizando FIFO e com as 

respectivas etiquetas voltadas para frente. 

3.3 PROCESSO DE EMBARQUE 

No processo de embarque o expedidor recebera via PDA os embarques e 

seus respectivos horarios, desta forma o expedidor seguira ao estoque e selecionara 

na aplicagao o embarque a ser realizado, neste momenta o sistema ira orienta-lo na 

realizagao da coleta do material sugerindo a localizagao e o lote a ser baixado. Ap6s 

encontrar o material fisicamente o expedidor realizara a leitura do OR Code afixado 

na caixa e o sistema validara se o lote esta correto. Caso a informagao esteja 

correta sera enviada uma solicitagao de impressao de uma etiqueta complementar 

onde nessa estarao disponfveis informag6es sabre o documento fiscal que sera 

inclufdo e as informag6es solicitadas pelo cliente, como c6digo do item e local de 

desembarque. 
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Sera utilizada uma impressora Zebra modelo MZ220 que ficara fixada na 

cintura do operador proporcionando uma impressao instantanea assim eliminamos a 

possibilidade de identificagao errada do material. 

Caso o embarque necessite de uma maior quantidade do item o sistema 

avisara e repetira o processo acima. 

3.4 EXPEDIQAO DO MATERIAL AO CLIENTE 

As informag6es sobre o que deve ser embarcado para o cliente no dia, agora 

nao chegarao mais via email em planilha e sim via sistema. Os programadores de 

materiais com base na carteira de pedidos e em negocia6es diarias com o cliente 

passarao via sistema ao o expedidor e para o analista fiscal todas as informag6es 

necessarias sobre pedidos a serem faturados, a diferenga e que o expedidor 

recebera via PDA eo analista fiscal via uma nova tela de faturamento. 

Com isso o analista fiscal verificara na tela se o embarque ja esta completo e 

se as informag6es estiverem corretas e s6 emitir o documento fiscal. 

4 CONSIDERAt;OES FINAlS 

0 estudo sobre a viabilidade de se implantar etiquetas bidimensionais do tipo 

QR Code a tim de proporciona·r uma melhor qualidade das informag6es enviadas 

aos clientes como tambem melhorar o fluxo e velocidade das informag6es se mostra 

uma proposta viavel. 

Dependendo de poucos investimentos em tecnologia e de algumas mudangas nos 

processos, o retorno proporcionado pelo estudo sera de grande valor para a 

qualidade do processo em si como para a imagem da empresa perante seus 

clientes. 
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