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Curso: EPC/ RFID - A Importância do Padrão em 

Tecnologias Emergentes  

 

Objetivo do Curso: 

O curso foi criado para disseminar os benefícios dos Padrões GS1 - EPC Global e sua 

aplicabilidade em projetos de indústria, distribuição, varejo e tecnologias emergentes. 

Apresentar as principais aplicações, características, padrões, oportunidades de negócios e 

metodologias de identificação, captura e compartilhamento de dados utilizando os padrões 

GS1, principalmente EPC/RFID. Também serão detalhados os principais componentes da 

Rede EPC, e como tecnologias emergentes como Blockchain, análise de dados, Drones dentre 

outras tecnologias, estão avançando dentro de indústrias, centros de distribuições e varejos. 

O Foco principal do Curso é o EPC/RFID e aborda como esta tecnologia pode agregar valor 

dentre outras tecnologias que vem surgindo e ganhando espaço no mercado. O Curso aborda 

também como o EPC aplicado nas tags RFID agregam valor dentre projetos que usam 

tecnologias emergentes.  

 

Público-Alvo: 

Empresas e profissionais que querem se atualizar sobre as novas tendências em RFID, 

focadas no Padrão GS1, automação industrial e comercial e Internet das Coisas, tais como: 

engenheiros, analistas, arquitetos de soluções, integradores, provedores de soluções, 

profissionais na área de tecnologia e automação e demais profissionais interessados no tema. 

 

Objetivos de aprendizagem: 

• Entender o Padrão GS1 - EPC Global, benefícios e aplicações; 

• Conhecer as principais tecnologias emergentes que vem surgindo nos últimos anos; 

• Aprender os princípios básicos da RFID; 

• Obter noções técnicas de Hardware; 

• Conhecer os fundamentos para gerenciar projetos de RFID; 

• Aplicar seus conhecimentos em projetos práticos. 

 

Objetivos específicos: 

• Explicar a importância do Padrão GS1 - EPC Global; 

• Demonstrar a aplicabilidade do Padrão GS1 para interoperabilidade entre sistemas e 

tecnologias emergentes; 
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• Apresentar as principais aplicações, características, padrões, oportunidades de 

negócios e metodologias de identificação, captura e compartilhamento de dados 

utilizando os Padrões GS1; 

• Detalhar os principais componentes da Rede EPC e sua aplicabilidade dentro de 

processos de Indústria 4.0 e IoT.    

 

Visão do mercado: 

O Curso demonstra a importância da padronização da identificação de itens desde o início de 

sua fabricação, e como a correta captura destas informações trarão benéficos em projetos de 

implementação que tem como conceito Smart itens, IoT e tecnologias emergentes. O EPC, 

código eletrônico de produto, é um número único usado para identificar um item específico 

na cadeia de suprimentos. Este número é gravado em uma etiqueta de RFID composto por 

um chip e uma antena. A rastreabilidade através do padrão EPCIS, por exemplo, consegue 

dar visibilidade dos produtos em toda cadeia de abastecimento. Com uma informação 

precisa, vinculada a outras tecnologias, têm-se flexibilidade para atuar em tempo real – o 

que é vital para prover um serviço e processos mais rápidos e seguros dentro da cadeia de 

abastecimento.   

Hoje, com a alta demanda em se atualizar das novas aplicações de mercado, profissionais de 

Engenharia, logística e TI necessitam ter conhecimento sobre RFID e novas tecnologias que 

vem surgindo, e como estas podem agregar valor tanto em processos industriais, como em 

processos de IoT. 

 

Benefícios: 

• Maiores níveis de precisão de inventário; 

• Visão macro de tecnologias emergentes e oportunidades de aplicação; 

• Maiores níveis de rastreabilidade e visibilidade dos produtos; 

• Eliminação de processos manuais e trabalho; 

• Acuracidade de controle de itens; 

• Padrões Mundialmente aceitos. 

 

Metodologia: 

Aulas expositivas com exercícios e atividades práticas, grupos de discussão, estudos de caso 

e demonstrações técnicas. 

 

Pré-requisito: 

Possuir o conhecimento da Identificação e Codificação Básica do Sistema GS1. 
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Programa: 

1. Introdução ao Sistema GS1   

a. Chaves GS1   

b. Códigos de Barras e RFID   

c. Introdução a tecnologias emergentes   

2. Tecnologia RFID com Base no Padrão EPCglobal   

a. Hardware   

b. Middleware   

c. Formação do EPC   

d. Compartilhamento de dados – Sistema EPCIS   

3. IoT e Tecnologias Emergentes   

a. Introdução e Tecnologias utilizadas   

b. Chaves GS1 Aplicadas à IoT   

4. Cases e aplicações   

a. Segurança e Privacidade de Informações   

b. Cases e aplicações   

5. Estudos de caso   

a. Exercícios    


