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A fase que se inicia do projeto Brasil-ID envolve a elaboração de projeto
piloto por todas as empresas interessadas em participar efetivamente do
Brasil-ID, recebendo, quando aprovado, dependendo do mérito,
abrangência do escôpo, relevância e disponibilidade de recursos, subsídios
do Governo Federal, através da avaliação do MCT e da coordenação
técnica do Encat sob os aspectos de relevância para a Regulamentação
do procedimento planejado para efeitos fiscais, e do ponto de vista de
arquitetura / técnico pelo Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von
Braun.

Durante a elaboração dos projetos, o Centro Von Braun manterá contato
com as empresas, com o objetivo de auxiliá-las na elaboração dos projetos
técnicos e, também, de produzir os projetos de forma homogênea. As
seguintes regras devem ser observadas:

1. Um formulário de interesse de participação deve ser submetido para
o endereço eletrônico participacao@brasil-id.org.br até o dia 10/03/2010
(podendo ser submetido imediatamente). Um modelo para o formulário
está disponibilizado - clique aqui para ver formulário!. Após esta
submissão de interesse, será enviado um roteiro para elaboração do
projeto piloto e, também, será estabelecido contato por um responsável
do Centro von Braun, que poderá ser acionado para auxiliar no
desenvolvimento do projeto e tirar dúvidas.
2. A data limite para o encaminhamento para o Centro von Braun da
minuta de projeto será no dia 31/03/2010.
3. O apoio do Centro Von Braun às empresas, ao longo das etapas do
item 4, A, B e C será sem ônus para a(s) empresa(s), dado que será
custeado pelo MCT.
4. Os projetos finais submetidos e pré-selecionados serão analisados
pelo CPA Wernher von Braun e pelo ENCAT quanto aos seus benefícios
aos país (sob a ótica do benefício ao conceito de utilização da
tecnologia RFID de forma estruturada, i.e., que resulte em impacto

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFp1TEplZHJsVm45QVBWMERjRkN0cUE6MA


sensível nos aspectos relacionados às ineficiências ainda existentes
no Brasil (riscos) e também que resulte em demanda tecnológica para
promoção das áreas de conhecimento envolvidas (conforme
apresentação feita no dia 17/12/2009 no evento de lançamento em
Salvador, disponível no endereço eletrônico http://www.brasil-id.org.br).
De forma geral, os objetivos primários dos projetos, que serão avaliados
pela comissão de avaliação, são listados a seguir.

Projetos-Piloto (objetivos primários)

• A. Evidenciar benefícios da RFID como ferramenta de redução das
oscilações da cadeia de suprimentos interna (na empresa) e no
conjunto dos atores de uma ação que vai da produção ao varejo;

• B. Mostrar resultados práticos de redução do “Custo Brasil”:
◦ Na redução do risco nos modais de transporte
◦ Na redução do valor real de venda dos produtos rastreados

devido à certificação de origem e trajeto
◦ Na redução efetiva da probabilidade de evento de furto e

roubo de cargas
• C. Evidenciar que, além de ser um instrumento para a informação,

que é uma ferramenta para a celeridade dos processos.

5. O aporte de recursos do Governo (percentual de participação nos
investimentos) aos projetos assim selecionados (sub-conjunto
daqueles pré-selecionados) será decidido caso-a-caso, podendo variar
num continuum de zero a 100%, dependendo do grau de impacto
previsto para o projeto nos aspectos mencionados acima (item 4 B)
6. À luz do conhecimento desse aporte de recursos, o escopo de cada
sub-projeto (proposto pela empresa e parceiros, envolvendo na
execução técnica o Centro von Braun) será ajustado às condições
disponíveis
7. Cada projeto poderá incluir tanto atividades internas de
desenvolvimento como atividades a serem desenvolvidas por Institutos
de Ciência e Tecnologia (os ICT’s) cadastrados / reconhecidos pelo
MCT e ainda empresas fornecedoras de tecnologia (esses dois últimos
considerados como 'parceiros' no item anterior). A empresa autora do
projeto poderá indicar qual (quais) ICT(s)/empresas de tecnologia de

http://www.brasil-id.org.br/


sua preferência, o Centro von Braun então fará esforços para integrar
a(s) referida(s) indicação(ções) para o projeto a ser submetido à
coordenação do projeto.
8. A avaliação dos projetos está prevista para ser finalizada em 30/06/
2010, e os resultados serão comunicados no site http://www.brasil-
id.org.br e, também, serão enviados por email ao contato cadastrado
pela empresa no formulário de inscrição.

Para sanar possíveis dúvidas, por favor entrar em contato pelo email
duvidas@brasil-id.org.br, colocando no assunto o nome da empresa e o
termo "Dúvida Pilotos", que será encaminhada pelo Centro von Braun e
ENCAT.


