
5 PASSOS PARA IMPLEMENTAR A RASTREABILIDADE NA SUA EMPRESA
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R&B – Rastreabilidade Brasil

• Empresa 100% nacional, criada para prestar serviços de rastreabilidade

• Representante no Brasil dos produtos Atlantic Zeiser

• Sistema proprietário realizando atividades nível 4 – R&B Pharma, integrável com os
equipamentos de mercado, inclusive os expostos no evento de hoje

• Maior número de pilotos executados no Brasil, atuando em todas as etapas da cadeia
(importadores, fabricantes, distribuidores e dispensadores)

• + 45 milhões de IUM´s rastreados desde 2014

• Cliente nacional executando serialização, agregação, expedição e distribuição de
produtos desde 2014

• Participação no piloto RDC 157/17 ANVISA

• Membro ABII – Associação Brasileira de Internet Industrial
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Visão global com 
implementação 

em fases
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1 – Visão global com implementação em fases

• Comitê multidisciplinar: produção, engenharia, TI, regulatório, qualidade, marketing,
comercial e financeiro.

• Planejamento estabelecendo cronograma e investimento

• Especificação de hardware e software

• Início pela serialização, passando por agregação e na sequencia rastreabilidade

• Analisar esforço de integração próprio e/ou determinar preposto desde o início das
atividades



Serialização a partir 
da linha menos 

complexa
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2 – Serialização a partir da linha menos complexa

POR QUE INICIAR PELA LINHA MENOS COMPLEXA?

• Identificação e resolução de problemas

• Adequação dos processos

• Treinamento dos operadores

• Mensuração do impacto no OEE

• Menor volume de dados gerados no momento inicial

• Possibilidade de mudanças no curso do projeto



Agregação – atenção 
aos detalhes



9

3 – Agregação – atenção aos detalhes

• Integração no final de linha com algumas soluções de agregação (HW e SW);

• Revisão do procedimento operacional padrão (POP) com inclusão da etapa de
agregação;

• Acompanhamento pela equipe de qualidade e produção

• Testes de envio e manutenção da integridade dos dados (agregação e item)

• Atenção especial ao rework e volumes incompletos
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Definição de 
parceiros na cadeia
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4 – Definição de parceiros na cadeia

• Eventos de movimentação prescindem de parceiros que continuem o processo na
cadeia – distribuidores e dispensadores;

• O tráfego de dados é um grande desafio na implementação da rastreabilidade pois
representa o maior impacto no processo logístico;

• A captura de todos os benefícios da rastreabilidade demanda a revisão completa de
todos os procedimentos;

• Envolvimento do preposto desde o início do projeto.
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Escolha do 
parceiro ideal
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5 – Escolha do provedor ideal

• Conhecimento das especificidades do mercado nacional

• Track record comprovado

• Entendimento da legislação local

• Qualificação/Validação (RDC17/2010)

• Flexibilidade de integração com equipamentos de chão de fábrica e sistemas ERP
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MAIOR DESAFIO DA RASTREABILIDADE
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TRÁFEGO HORIZONTAL DOS DADOS
COMUNICAÇÃO SEM REGULAMENTAÇÃO ANVISA

COMERCIALIZAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA/ DOAÇÃO

EXPIRAÇÃO/ RECOLHIMENTO/ DEVOLUÇÃO

FABRICANTE DISTRIBUIDOR DISPENSADOR
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Se ainda não iniciou já está atrasado!



R. Clodomiro Amazonas, 249

Itaim Bibi - São Paulo - SP

6º andar - CEP: 04537 010

Tel.: 55 11 3491 5440

São Paulo

Rua São José nº 40, Sala 44

Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20010-020

Tel.: +55 21 3231-8494

Rio de JaneiroUnidades R&B >

Av. Santos Dumont, 935

Santo Antônio – Joinville – SC

CEP: 89218-105

Joinville



www.rastreabilidadebrasil.com.br


