RFID 201: O Básico
Uma introdução para a utilização da tecnologia RFID na sua biblioteca

A primeira e grande questão:
Porque me devo preocupar?
Na maior parte das bibliotecas, os orçamentos para os empregados não
acompanharam o ritmo do crescimento da circulação. Os bibliotecários
necessitam de novas ferramentas que permitam aumentar a produtividade
e melhorar o atendimento ao cliente, sem aumentar o número de
colaboradores.
Muitos desses bibliotecários aderiram à tecnologia RFID (identificação de
rádio frequência). Esta tecnologia comprovada aumenta a velocidade e a
precisão da maioria das funções relacionadas com circulação e a gestão
das estantes, libertando os empregados para proporcionar o atendimento
directo aos clientes. Também é um precioso auxiliar para a protecção da
colecção e assegura um maior apreço da comunidade pela sua biblioteca. A
instalação de um sistema RFID requer um investimento, mas esse
investimento é, normalmente, recuperado em dois anos... e os benefícios
do sistema podem durar uma década ou mais.
Algumas novas tecnologias podem intimidar os clientes, mas não a
RFID. Muitos de nós já utilizamos esta tecnologia, todos os dias. Mesmo
aqueles que não estão familiarizados com ela, brevemente descobrirão
que é altamente intuitiva e gratificante. Proporciona um valor real para
os bibliotecários, mas é tão simples que até as crianças pequenas – e
fazem-no com frequência – demonstram a sua utilização aos pais.

O que é a RFID?
Nos termos mais simples, o sistema RFID tem duas partes: uma etiqueta
e um leitor. A informação é codificada na etiqueta; o leitor acede a essa
informação e encaminha-a para a pessoa ou sistema que dela necessita.
A etiqueta é composta por um microchip (que guarda a informação) e
uma antena. Este conjunto é, normalmente, coberto por um revestimento
de protecção. (A durabilidade do revestimento é determinada pela
aplicação. Se a etiqueta for colocada dentro de um livro, o papel
proporciona uma protecção adequada; se a etiqueta for afixada numa
peça de um motor a jacto, será necessário algo mais resistente.) Na parte
de trás do revestimento, existe uma faixa adesiva para que o conjunto fique
permanentemente instalado. Num livro, o conjunto final é discreto,
habitualmente alguns centímetros quadrados e muito fino. As etiquetas
RFID nos livros são passivas: não possuem pilhas ou outra fonte de
energia. A energia necessária para alimentar e ler a etiqueta é
proveniente do leitor.

Quantas vezes utilizou a
RFID esta semana?
Se comprou uma camisa ou uma camisola, qualquer uma dessas peças
podia ter uma etiqueta RFID cozida numa costura. Se conduziu através
de um posto de portagem ou se comprou gás em algumas estações de
serviço, pode ter utilizado a RFID (e pode ter conduzido um carro que
utiliza um sistema RFID sem chave de ignição). Se correu uma
maratona, pode ter utilizado uma sapatilha com uma etiqueta RFID
que registasse o seu tempo, quando cruzasse a linha de meta. Em
alguns países, os passaportes têm uma etiqueta RFID incorporada.
Esses são apenas algumas das utilizações da tecnologia RFID que nos
passa pelas mãos. Nos bastidores, as etiquetas e leitores RFID são
utilizados para monitorizar inventários globais e para informar os
advogados onde estão as suas togas. Ajudam a garantir que as
amostras de laboratórios estão devidamente identificadas e que os
motores dos aviões foram correctamente inspeccionados.
Os primeiros e rudimentares dispositivos RFID foram introduzidos
durante a década de 1940. Após mais de seis décadas de pesquisa e
de aperfeiçoamento, a tecnologia está estruturalmente inserida na
nossa vida. A aplicação da RFID deve acelerar nos anos mais
próximos, à medida que mais fabricantes e fornecedores de serviços
exploram o seu baixo custo e a sua fiabilidade.

Uma biblioteca equipada com RFID tem leitores no balcão de circulação
e no posto de atendimento autónomo. Outro leitor instalado na “porta”
de segurança – este dispositivo detecta os livros, ou outros meios, cujo
registo de saída não foi efectuado. Muitas bibliotecas também utilizam a
tecnologia RFID num registo de entrada automático e no sistema de
classificação de materiais. A produtividade pode ser aumentada com um
leitor portátil, que é utilizado para dar seguimento aos pedidos e a listas
de espera, após o registo de entrada, ou para rastrear as estantes, em
busca de livros extraviados.

Como funciona o sistema RFID?

De que forma a RFID beneficia os meus clientes?

Os leitores RFID emitem sinais que procuram uma etiqueta. Quando
uma etiqueta estiver dentro do raio de acção, o sinal atinge-a e “activaa”, proporcionando-lhe a energia para a etiqueta “responder” com o tipo
de informação que o leitor pretende.

Registos de entrada e saída mais rápidos e mais fáceis. Uma pilha de livros
equipados com RFID pode ser lida e registada a sua saída em simultâneo,
pelo bibliotecário ou pelo cliente. Devido à simplicidade e rapidez na
utilização da tecnologia, existe uma tendência para os clientes se servirem a si
próprios. O registo de entrada também é muito mais rápido e simples com
o sistema RFID. (Se o RFID for combinado com um sistema de
classificação automática de materiais, o ganho de produtividade é bastante
acentuado: o sistema pode aceitar uma devolução, creditar a conta do cliente
e classificar o artigo para recolocação na estante, enquanto o bibliotecário
pode estar ausente, no atendimento a outro cliente.)

• Se um cliente estiver a efectuar o registo de saída de uma pilha de
livros, cada uma das etiquetas responde com o seu número
exclusivo de identificação (ID) do artigo; este número é mesmo
que surge no código de barras utilizado em muitas bibliotecas. O
sistema RFID transmite o número de ID para o sistema de gestão
da biblioteca, o qual readquire o título, regista a sua saída e
concebe um recibo.

• Se um cliente devolve um livro, a etiqueta responde com o número
de ID e o sistema credita a conta do cliente. Se o sistema incluir um
outro sistema de classificação automática de materiais, irá encaminhar
o livro para o recipiente apropriado para a recolocação na estante.

• Se um bibliotecário analisar as estantes para um inventário, o leitor
portátil emite um sinal sonoro quando detectar uma falha, um “pedido
para devolução”, um volume na estante errada ou um qualquer artigo
com indicação para ser retirado.

• Se um cliente se preparar para sair da biblioteca com um artigo, o
leitor “pergunta” à etiqueta se o referido artigo foi registado à
saída. Se a etiqueta responder negativamente, a porta equipada com
leitor emite um sinal sonoro de alerta, recordando ao cliente para
devolver o volume ou para registar a sua saída.
A amplitude de um sistema RFID é feita à medida para a aplicação.
Num grande armazém, os sistemas têm de ter capacidade para ler as
etiquetas em paletes até 4,5m de distância. Numa biblioteca, os
sistemas estão concebidos para lerem as etiquetas que não estão mais
afastadas do que algumas dezenas de centímetros.
O sistema RFID tem algumas vantagens sobre outras tecnologias de
circulação, como os códigos de barras. Por exemplo, cada vez que um
artigo com código de barras é registado à entrada ou à saída, o cliente,
ou um empregado, devem posicionar o artigo, individualmente, para
leitura e alinhá-lo para o leitor óptico. Este é um processo bastante
demorado, comparado com a tecnologia RFID, que permite o registo de
vários artigos em simultâneo e que não requerem alinhamento. Por
vezes, os artigos com código de barras requerem múltiplas passagens
pelo leitor, antes de se conseguir a sua leitura. Além disso, os códigos
de barras – porque são impressos em papel e devem ser afixados no
exterior de um volume ou embalagem – podem ser arranhados ou
tornarem ilegíveis devido ao seu desgaste natural.

Atenção acrescida por parte dos colaboradores da biblioteca. Com a RFID,
os bibliotecários despendem menos tempo no manuseamento dos artigos –
ordenando-os, submetendo-os ao leitor óptico, empilhando-os para os
clientes – e mais tempo a atender e a responder às solicitações dos
clientes.
Uma visita à biblioteca mais produtiva. As bibliotecas enfrentam um
espantoso desafio em seguir o rasto dos seus recursos. Possuem milhares –
ou até milhões – de artigos individuais, cada um deles único, cada um deles
de importância vital para o cliente que necessita de efectuar um relatório ou
porque é o último trabalho de um autor adorado. Com a RFID, esses artigos
estão onde é suposto estarem, onde seja possível serem encontrados pelos
bibliotecários e pelos clientes. (No processo de conversão para a RFID, é
habitual as bibliotecas obterem um benefício imediato, com a recuperação
de livros extraviados – por vezes, centenas deles – que se julgavam
perdidos.)
A RFID também beneficia a equipa de trabalho: a satisfação no trabalho
aumenta e os danos provocados pela tensão dos gestos repetitivos pode
diminuir, permitindo aos bibliotecários despender mais tempo na ajuda aos
clientes e menos tempo a carregar os volumes.
Tradicionalmente, a missão do bibliotecário tem sido a de proporcionar
igual acesso ao conhecimento e ideias. Hoje, as comunidades também
esperam que os seus bibliotecários sirvam de ponto central para uma
variedade de actividades cívicas, desde conferências até às artes e
espectáculos. Melhorando a produtividade e satisfação da equipa de
trabalho, a RFID pode ajudar os bibliotecários a cumprir o seu tradicional
papel, enquanto vão ao encontro das novas e, frequentemente, estimulantes
expectativas dos clientes e das administrações.

Que dizem as críticas acerca da RFID?
A tecnologia por trás da RFID é, na generalidade, bem aceite nos dias de
hoje. É durável, de confiança e de baixo custo – razão pela qual tem vindo a
tornar-se cada vez mais comum no nosso dia a dia.
Uma das preocupações geralmente mencionadas é a privacidade. Se um
livro ou CD estiver equipado com uma etiqueta RFID, será possível alguém,
remotamente, ler essa etiqueta e saber o que estou a ler ou ouvir?

A privacidade é um assunto muito sério e deve ser tratada como tal.
Os bibliotecários instituíram sofisticados protocolos para assegurar
que os clientes podem levantar o material com a máxima confiança de
que as suas actividades não serão monitorizadas. Os sistemas RFID
são consistentes com estes esforços para proteger a privacidade do
cliente.
Em primeiro lugar, a informação numa etiqueta RFID é análoga à
informação de um código de barras. Ambas são de difícil leitura, para
além do título, que é impresso em letras grandes, na capa e na
lombada do livro.
Em segundo lugar, o curto alcance da maior parte dos sistemas RFID
das bibliotecas – novamente, não mais do que algumas dezenas de
centímetros – significa que é extremamente improvável que alguém
seja capaz de aceder às etiquetas dos livros, ou de outros meios, depois
de o cliente registar a saída da biblioteca. (Na verdade, a privacidade
pode ser ainda mais elevada quando o registo de saída autónomo é
combinado com o sistema RFID. Um observador indiscreto teria muita
dificuldade de tempo para tentar pesquisar todos os títulos quando a
pilha de livros é colocada num leitor RFID e, instantaneamente, é
registada a sua saída.)
Aliás, se existisse um modo prático para ler as etiquetas RFID de altafrequência (como as utilizadas pelas bibliotecas) a uma distância de
1,5m ou 2m, os fornecedores RFID ficariam encantados. Na realidade,
a física da RFID de alta-frequência torna isso impraticável. (Para ler as
etiquetas de alta-frequência a 1,8m de distância, seria necessário um
transmissor de alta potência, do tamanho de um camião.) Conclusão:
Somos uma empresa de alta tecnologia há muito anos para dizer que
tal é impossível, mas não acreditamos que esta seja uma ameaça
praticável.

Como se codifica a etiqueta?
Inserir a informação numa etiqueta RFID é geralmente simples, fácil e
extraordinariamente rápido. Cada fabricante tem o seu próprio
sistema. Eis como funciona a conversão de códigos de barras para
RFID, se o seu parceiro for a 3M Library Systems:

• Todo o equipamento necessário foi consolidado num posto de
conversão, fácil de manobrar, que se desloca entre as estantes
(assim, não é necessário transportar as pilhas de livros das estantes
e voltar a recolocá-las). Estes postos são, normalmente, alugados
para a conversão maior; os novos artigos subsequentes podem ser
facilmente equipados com as etiquetas RFID, utilizando o posto
de trabalho no balcão de circulação.

• O bibliotecário posiciona o código de barras do artigo sob o leitor
óptico e a informação é capturada.

• O posto fornece uma etiqueta RFID em branco.
• Enquanto o bibliotecário cola a etiqueta no artigo, o posto
automaticamente codifica a informação recentemente obtida do
código de barras.

• O bibliotecário recoloca o volume na estante e retira um novo livro.

Com a 3M, o processo de conversão é altamente automatizado. Não
existe qualquer configuração complexa, não é necessária qualquer
complicada introdução manual de códigos de acesso ou outros dados.
Depois de ligado o posto de conversão, o funcionário não tem que
premir qualquer outro botão. Utilizando apenas um posto, um membro
da equipa de trabalho pode converter cerca de 500 artigos por hora.
Utilizando diversos postos, é possível uma biblioteca converter uma
colecção de 160.000 artigos em 10 dias.

Quais os riscos?
Como se trata de um investimento significativo, a administração e os
funcionários devem considerar as potenciais falhas. Habitualmente, devem
começar por pesquisar as experiências de outras bibliotecas equipadas
com a RFID. Quando o fizerem, concluirão que falhas catastróficas são
virtualmente desconhecidas.
A investigação também revela que algumas bibliotecas têm uma
implementação mais suave do que outras e outras estão mais satisfeitas
com a funcionalidade da pós-implementação e o apoio técnico. Na
maioria dos casos, os problemas podem ser evitados tomando algumas
precauções simples.

1. Considere, apenas, fornecedores consagrados: o seu sistema pode
durar mais de uma década, pelo que necessita de um fornecedor com
o mesmo potencial de longevidade. Peça referências.

2. Depois de ter decidido o mais adequado às suas necessidades, não
receie o compromisso. As instalações de RFID com mais sucesso,
resultaram de um relacionamento estreito entre a biblioteca e um único
fornecedor, “proprietário” do sistema. Insista para que o fornecedor
assuma a responsabilidade pelo harware, software, integração com o
ILS (Integrated Library System – Sistema Integrado de
Bibliotecas), formação inicial e assistência técnica. Se o fornecedor
não quiser ou não puder desempenhar este papel, considere um outro
fornecedor. (Isto partindo do princípio, como é evidente, que o
fornecedor tem uma presença local ou regional. Se o seu fornecedor de
suporte técnico está no outro lado do continente – ou noutro continente
– o seu tempo de inactividade numa situação de necessidade de
assistência, pode ser inaceitável.)

3. Esteja atento à concepção do sistema. Porque os sistemas RFID
começam imediatamente e de forma acentuada a contribuir para
melhorar a produtividade, a equipa de trabalho pode ser tentada a
menosprezar pequenas deficiências na concepção do sistema. Existe
uma tendência para aceitar o que parecem ser pequenas
contrariedades, de modo a desfrutar dos benefícios o mais
rapidamente possível. Isto é compreensível, mas desaconselhável.
Em pouco tempo, as pequenas contrariedades podem crescer muito.
Por exemplo: alguns sistemas RFID possuem um interface
desajustado com o ILS. O resultado é um sistema de circulação
excessivamente complexo e um ILS com menor funcionalidade. A
equipa de trabalho e os clientes rapidamente retiram os benefícios
da RFID ao admitirem e focarem essas pequenas deficiências. Olhe
à sua volta; decerto existem sistemas acessíveis que não necessitam
que coloque em risco a eficiência.

4. Adquira um sistema com um posto de conversão móvel. Alguns
bibliotecários lembram a transição para a RFID como um longo
incómodo; outros recordam como uma tarefa entre outras tarefas.
As bibliotecas que utilizaram o posto de conversão móvel estão,
habitualmente, incluídas no segundo grupo. Um posto móvel
permite que os funcionários trabalhem entre as pilhas de livros,
convertendo um volume de cada vez. Isto torna o processo mais
rápido, mais fácil para os colaboradores (não ter que carregar um
monte de livros para outro local e voltar a trazer de volta) e menos
perturbador para os clientes. (Não é necessário comprar o posto;
frequentemente, estes postos podem ser alugados para o processo
de conversão.)

5. Evite a aplicação de etiquetas RFID personalizadas. No início da
tecnologia RFID – antes de serem adoptados protocolos
normalizados pela indústria – cada empresa apresentava a sua visão
sobre o que seria mais prático para os utilizadores. Hoje em dia, a
maioria utiliza as industriais etiquetas normalizadas que continuam a
ser reconhecidas à medida que a tecnologia evolui. Apesar disso,
algumas etiquetas personalizadas mantêm-se; a criação de um
novo sistema, utilizando estas etiquetas personalizadas, pode
limitar as suas opções em termos de futuro.

Porquê a 3M?
As direcções e as equipas de trabalho das bibliotecas têm a
responsabilidade de analisar os muitos fornecedores de RFID e de
comparar os seus sistemas. Depois disso, habitualmente decidem
trabalhar com a 3M. Porquê?
Excelente tecnologia. Para rentabilizar o investimento, um sistema
RFID necessita de melhorar a comodidade do cliente e a
produtividade da equipa de trabalho. Isto significa que tem que ser
durável, de confiança e exacto – ao longo do tempo. Assim são os
sistemas 3M, porque têm como base décadas de pesquisa nas
tecnologias chave, desde o processamento de sinal e dos autocolantes
até ao software dos sistemas e o fabrico avançado. Também
sujeitamos os nossos produtos a rigorosos processos de
envelhecimento acelerado e outro tipo de testes.
Excelente concepção. O Sistema 3MTM RFID é intuitivo, fácil de
utilizar e atractivo – graças a décadas de concepção experimental e de
instalação de complexos sistemas semelhantes e de sistemas de alta
integração numa variedade de indústrias. (Os exemplos incluem
sistemas para a classificação de informação médica, o fabrico de
componentes de precisão para dispositivos electrónicos, o teste
automatizado de materiais biológicos, para embalamento de alta
velocidade – e a lista continua.) Passamos décadas de experiência em
engenharia de software, electrónica e mecânica e aprendemos como
integrar essa experiência com factores humanos e a concepção
industrial. O resultado é uma mistura de funcionalidade e elegância
que convida os clientes a experimentarem o sistema e premiá-los
quando o fazem: mais de 90 por cento dos utilizadores atingiram o que
pretendiam quando experimentaram o sistema 3M SelfCheck.
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Experiência em bibliotecas. Há mais de 35 anos que a 3M vem
trabalhando com bibliotecários. Estávamos lá quando efectuaram a
transição dos catálogos com dobras nas pontas para as bases de dados
integradas. Ajudámos quando expandiram as suas colecções de
romances clássicos para DVDs. Entendemos as exigências dos nossos
clientes, o extraordinário desafio de rastrear meio milhão, ou mais, de
exemplares únicos, o compromisso com os seus funcionários. Também
entendemos os seus clientes e o modo como pretendem interagir com o
software e o hardware.
Assistência sem paralelo. Os bibliotecários sabem como procurar
informação. E quando procuram fornecedores, geralmente concluem que
a assistência da 3M está em primeiro lugar. É por isso que temos
mantido a nossa posição na indústria das bibliotecas ao longo de três
décadas e a razão pela qual os nossos actuais clientes continuarem a
procurar-nos. (Mas não aceitem só a nossa palavra; perguntem por aí...)
Não vamos para lado nenhum. A 3M está ao serviço dos seus clientes há
mais de um século. Todos os dias, muitas bibliotecas utilizam alguns dos
nossos produtos. Em algumas, um simples Bloco de Post-it® ou um
pedaço de fita-cola. Noutros, é na privacidade de um ecrã de
computador ou um sistema de segurança, virtualmente impecável. O
que encontram é uma 3M que não mantém apenas um nível sem
paralelo na qualidade e no serviço – procuramos melhorar.
3M, SelfCheck e Post-it são marcas registadas da 3M Company.

