
Portfólio RFID
Mais transformação. Sem complicação.
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Todo o potencial. Como prometido.
Apesar de a tecnologia RAIN RFID parecer promissora, nem sempre 
ela foi tão prática. Mas a tecnologia RFID confiável e consistente é uma 
expectativa que se tornou realidade e está ao alcance das suas mãos. 
Obtenha grandes benefícios sem dores de cabeça. 

Aproveite as décadas de experiência, pesquisa em design e 
desenvolvimento de software da Zebra para obter o máximo de 
eficiência da tecnologia RAIN RFID e minimizar os problemas associados 
ao uso de soluções de vários fornecedores. A Zebra oferece o maior 
portfólio de RAIN RFID testado em campo do setor, com o objetivo de 
alcançar precisão e interoperabilidade sem precedentes, ao contrário 
dos seus concorrentes. Conecte tudo que precisar e crie uma plataforma 
que potencializa sistemas, dispositivos, etiquetas e funcionários. 

Agora, você está no controle, mas não está sozinho. Com um 
ecossistema de suporte e parceiros para guiar você, o caminho ficou 
mais claro.



Desempenho incansável 
em todos os ambientes
Chega de perder tempo procurando ativos e inventário. Com 
as soluções de RFID da Zebra, você saberá imediatamente a 
localização de artigos essenciais para os negócios, seja ao rastrear 
as mercadorias nas suas lojas, os medicamentos nos seus hospitais 
ou os produtos chegando e saindo dos seus armazéns. Criadas para 
seu ambiente, aplicação e condições, as soluções de RFID da Zebra 
são projetadas para aumentar a sua eficiência. 

Transporte e logística
Ofereça serviço sem interrupções, do início ao fim

• Segurança dos funcionários

• Gerenciamento de frotas

• Gerenciamento de inventário

• Gerenciamento da cadeia 
de suprimentos

• Rastreamento de ativos

• Qualidade de separação/
manipulação/manutenção

• Expedição móvel

• Operações em terminais

• Gerenciamento de portos e pátios

• Serviços de logística aeroportuária

Manufatura
Maximize a produtividade da unidade de produção ao produto final

• Gerenciamento de materiais

• Visibilidade de inventário em nível 
de artigos

• Trabalho em andamento

• Gerenciamento de frotas e pátios

• Utilização/rastreamento e 
análise de ativos 

• Validação de envios

• Gerenciamento/rastreamento da 
cadeia de suprimentos

• Contabilidade para rotas de entrega 
direta na loja/serviço em campo

• Operação/reabastecimento

• Rastreamento de ferramentas

• Prevenção de roubos

Varejo e hospitalidade
Garanta que os clientes voltem sempre em busca da experiência 
que você oferece

• Gerenciamento de inventário em nível 
de artigos

• Reabastecimento de lojas

• Operações omnicanal

• Ponto de venda

• Provadores interativos 

• Prevenção de perdas

• Experiência do cliente

• Autenticação de marca

Saúde
Garanta maior segurança para os pacientes da admissão à alta

• Rastreamento de ativos/
equipamentos

• Visibilidade de inventário em nível 
de artigos

• Gerenciamento da cadeia 
de suprimentos

• Monitoramento de pacientes/pessoas

• Logística da equipe

• Gerenciamento de arquivos de 
dados/documentos

• Rastreamento de ativos de TI

• Rastreamento de amostras

Armazéns
Gerencie inventários em toda a sua cadeia de suprimentos

• Gerenciamento de pátios e armazéns

• Retirada e armazenamento

• Transações EDI

• Empilhadeiras assistidas por RFID

Mobilidade em campo
Dê aos seus funcionários tudo que precisam para realizar o 
trabalho, onde quer que estejam

• Expedição móvel

• Gerenciamento de ordens 
de trabalho

• Rastreamento de ativos

• Manutenção/inspeção

• Medidores

• Gerenciamento de vegetação
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Software de scanner RFID
Você não precisa ser especialista para configurar e otimizar 
os scanners RAIN RFID da Zebra. Nossas ferramentas ajudam 
você em cada etapa do processo. Configure e implante com 
facilidade seus scanners RFID sem complicações ou demoras.
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Scanners fixos, antenas, 
assistentes de configuração 
e software
Novo patamar de visibilidade de inventário

Garanta que o ativo certo esteja no lugar esperado 

sempre que necessário com o portfólio completo de 

RAIN RFID da Zebra, o maior e mais completo do setor.

 

Scanners RFID fixos

ATR7000 FX9600 FX7500 ST5500 

Manufatura • • •

Transporte e 
logística • •

Varejo • • •

Saúde • •

Armazéns • •

Hospitalidade •

Scanners RAIN RFID fixos e infraestrutura
Alcance a máxima visibilidade de ativos dentro da 
sua empresa. Obtenha muito mais insights com os 
scanners matriciais RFID da Zebra, que permitem 
visualizar a localização precisa de todos os ativos 
etiquetados, inclusive se estiverem em trânsito.

Scanner  RFID fixo FX9600
Desempenho de primeira linha para  
grandes volumes e ambientes adversos

123RFID para desktop
As implantações de RFID podem ser tão simples 
como contar até três 

Nosso assistente gratuito e intuitivo apresenta 
opções de fácil compreensão em menus suspensos, 
botões e barras deslizantes. Use a ajuda integrada e 
vídeos de demonstração para encontrar respostas a 
suas perguntas.

123RFID para dispositivos móveis
Traga mobilidade à sua implantação de RFID

Aproveite a mobilidade oferecida pelo 123RFID 
para realizar uma implantação mais flexível e obter 
acesso fácil ao nosso assistente intuitivo gratuito.

FX Connect
Menos trabalho para a área de TI, implantações 
RFID mais rápidas 

Configure e implante de maneira fácil e rápida 
os scanners RFID fixos FX Series sem precisar 
desenvolver APIs ou aplicativos.

Network Connect
Conexões contínuas e seguras para controladores 
lógicos programáveis (CLPs)

Conecte os scanners RFID fixos FX9600 da 
Zebra aos principais protocolos de Ethernet 
industrial e outras redes padrão sem precisar 
de hardware de conversão adicional.

Scanner  RFID fixo FX7500
Leitor empresarial compacto  com grande 
velocidade e precisão

Scanner RFID de transição ST5500
Saiba o que chega e o que sai 
de suas instalações

Scanner RTLS ATR7000*
Redefina o seu conceito de eficiência 
operacional com um recurso de localização 
em tempo real superior a um valor acessível 
* Indisponível na região EMEA



Antenas RAIN RFID 
Rastreamento rápido e preciso de ativos e inventário. Nossas 
antenas robustas oferecem alto desempenho e atendem a 
ambientes com demandas de alto volume e precisão. 
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Antenas RFID

AN440 AN480 AN510 AN520 AN610 AN620 AN650 AN720

Manufatura • • • • • • •

Transporte 
e logística • • • •

Varejo • • • • • •

Armazéns • • • • • • •

Mobilidade 
em campo • • •

Hospitalidade •

Saúde •

Antena RFID 
ultrarrobusta AN510
Design ultrarrobusto e discreto  para uso 
em ambientes internos  e externos

Antena RFID AN440
Área de cobertura ampla 
em qualquer ambiente

Antena RFID AN480
Flexibilidade global para todas 
as empresas 

Antena RFID AN610
Elegante. Discreta. Robusta.

Antena RFID AN620
Design fino e discreto

Antena RFID AN720
Antenas compactas para uso externo e 
interno em áreas de interação com o cliente

Antena RFID terrestre AN650
Design robusto e discreto

Antena RFID 
ultrarrobusta AN520
Formato pequeno e alto desempenho



Scanner RFID UHF integrado MC3330xR
Ótimo desempenho de leitura RFID com mais 
conforto, rapidez e facilidade de uso 

Alcance um novo patamar de conforto, rapidez, 
facilidade de uso e precisão em aplicações de RFID. 
Desempenho de leitura RFID e sensibilidade do receptor 
superiores, que permitem uma captura ultrarrápida e 
precisa, inclusive das etiquetas RFID mais difíceis de ler. 
Projetado para maximizar o tempo de atividade com tela 
touchscreen grande e teclado físico. Apesar disso, é leve 
e ergonômico, oferecendo conforto durante o dia inteiro. 

Scanners RAIN RFID 
portáteis e scanners de códigos 
de barras compatíveis com RFID
Agora, o que está longe dos olhos estará sempre ao seu alcance

Rastreie, monitore e faça o inventário de ativos em tempo real. Você pode 

escolher entre diversas opções, como dispositivos portáteis e hands-free, 

formatos robustos e sleds RAIN RFID. Abaixo você pode ver algumas 

maneiras de utilizar o RAIN RFID com facilidade e precisão.
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Scanner RFID UHF integrado 
de longo alcance MC3390xR
Construído para ambientes semi-industriais 

Tenha acesso a um novo patamar de eficiência 
e precisão para o gerenciamento de inventário, 
processamento de pedidos, cross-docking e muito 
mais. As antenas integradas de longo alcance 
permitem o melhor alcance de leitura RFID da 
categoria. Combinadas com a tecnologia de rádio 
ASIC de alto desempenho da Zebra, elas melhoram o 
rendimento para que as contagens de inventário sejam 
realizadas com maior rapidez e precisão. 



 

Scanners RFID de mão e scanners de códigos de barras compatíveis com RFID

Scanner RFID 
 MC3330xR

Scanner RFID 
 MC3390xR

Sled RFID 
RFD40

Sled RFID 
Bluetooth 
RFD8500

Scanner RFID/1D/2D 
 DS9908R

Manufatura • • • •

Transporte e 
logística • •

Varejo • • • •

Saúde • • •

Armazéns •

Hospitalidade • • •
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Sled RFID RFD40
Garanta agilidade de RFID no futuro

Trabalha com mais eficiência. Otimiza contagens de ciclos com as melhores 
taxas e alcance de leitura e maior capacidade da bateria do setor. 
E o mais importante: se conecta tanto aos computadores móveis atuais da 
Zebra como aos próximos e, por isso, está preparado para o futuro.

Sled RFID com Bluetooth® RFD8500 
Transforme seu computador em um scanner RFID

Para fazer a leitura de tags RFID, basta emparelhar o sled RFD8500 ativado 
para Bluetooth® os modelos TC51/52/56/57/TC52x/TC57x da Zebra, um 
smartphone Android ou iOS, um notebook ou um computador desktop. O 
RFD8500  é compatível com todos os dispositivos e sistemas operacionais. 

Scanner RFID DS9908R
Implemente RFID no seu PDV ou laboratório

Controle sua cadeia de suprimentos de maneira integral. Escaneie mercadorias com etiquetas 
RFID diretamente nos pontos de vendas para garantir o rastreamento de inventário em tempo real. 
Você também pode utilizar etiquetas RFID em ativos e amostras de laboratório para melhorar o 
gerenciamento laboratorial. O DS9908R é um scanner híbrido de mão/hands-free que oferece o que 
há de melhor na leitura de códigos de barras com recursos de leitura RFID em uma única plataforma.



Codificadores de impressora RAIN RFID
Codificação RFID escalável e precisa

Sua solução depende de dados confiáveis. A Zebra oferece  a maior 

gama de impressoras do setor capazes de codificar etiquetas e cartões 

RAIN RFID com precisão, onde e quando você precisar. Projete sua 

solução com base em dados RFID em que você pode confiar.

 

Codificadores de impressora RFID

Impressoras industriais 
ZT600, ZT400 e 
mecanismo de 

impressão ZE500

Impressoras móveis 
ZQ630, ZQ521 e ZQ511

Impressoras de cartões 
ZXP Series 7 

e ZC300 Series

Impressoras desktop 
ZD621R

Manufatura • •

Transporte e logística • • •

Varejo • • • •

Saúde • • •

Armazéns • • •

Hospitalidade •
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Impressoras móveis RFID 
ZQ630, ZQ511 e ZQ521 
Portáteis, convenientes e eficientes

Nossas impressoras móveis premium podem imprimir 
diretamente do aplicativo, fazendo com que sejam uma 
solução eficiente e conveniente. Ainda oferecem grande 
comodidade de uso para os funcionários e facilidade de 
integração e gerenciamento para a equipe de TI.

Impressora Desktop ZD621R 
Utilize impressão RFID em seu desktop

Recursos premium, máximo desempenho e segurança 
sem igual em uma impressora compacta e fácil de usar.

Impressoras industriais ZT600, ZT400 
e mecanismo de impressão ZE500
Inteligência e força industrial

Essas impressoras e o inovador mecanismo de impressão 
OEM garantem que suas operações estejam em curso 24h 
por dia, todos os dias, nos ambientes mais adversos e com 
as aplicações mais desafiadoras de RFID.
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Impressoras de cartões ZXP Series 7 
e ZC300 Series 
Recursos com credenciais

Não importa se você precisa de alto desempenho ou 
impressoras compactas com simplicidade inovadora; as 
impressoras de cartões UHF da Zebra vão atender às 
suas necessidades.



Imprima com confiança. Imprima com segurança. Imprima com a Zebra.
Uma das maiores ofertas de etiquetas RAIN RFID em estoque e prontas para serem enviadas

Expertise em soluções RFID
Como desenvolvedor de scanners e impressoras RFID, 
a Zebra pode recomendar a solução de etiquetagem 
que otimiza o desempenho de cada solução RFID.

Recursos de teste
Com o nosso equipamento de teste da 
Voyantic, podemos identificar o inlay ideal para 
a superfície a ser etiquetada, assegurando o 
máximo alcance de leitura. Consistência confiável

O mesmo material de etiquetas usado em um pedido 
após o outro resulta em um desempenho consistente 
da impressão e do adesivo, todas as vezes.

Recursos para manufatura interna
As prensas e equipamentos de manufatura de 
RFID de última geração da Zebra permitem 
atender às suas necessidades de suprimentos 
RFID com rapidez.

A solução certa para o que você precisa
Com mais de 300 combinações certificadas de 
materiais para impressão térmica direta e por 
transferência térmica, além do acesso a inlays dos 
principais fornecedores, oferecemos a solução 
ideal para qualquer superfície, maximizando o 
desempenho de leitura.

Desempenho extraordinário
A tecnologia de chips mais recente e inlays 
proprietários oferecem um desempenho aprimorado.

Suprimentos certificados 
A combinação perfeita para sua impressora RAIN RFID

Usando inlays dos principais fornecedores, bem como os inlays 
próprios da Zebra, a Zebra oferece mais de 50 tipos de etiquetas 
em estoque. Também podemos criar uma solução especial para 
você, com os materiais térmicos e inlays para atender às demandas 
de sua aplicação própria. Projetados e testados com as impressoras 
e scanners RAIN RFID da Zebra, nossos suprimentos certificados 
garantem alto desempenho.

Uso geral
• Etiquetas de papel e sintéticas, projetadas para uso em aplicações  padrão

• Melhor opção para superfícies não metálicas,  plásticas e onduladas

• Inlay ZBR2000 da Zebra para maiores espectros de leitura e aquisição 

mais rápida de etiquetas

Avançado
• Etiquetas sintéticas e de papel que oferecem  um melhor desempenho de leitura que nossas 

 etiquetas de uso geral

• Inlays avançados RFID UHF ZBR4000 e ZBR4001 da marca Zebra oferecem um maior 

desempenho que inlays de uso geral 

Especializado
• Soluções e designs exclusivos criados para maximizar o alcance de leitura em superfícies 

metálicas ou desafiadoras

Pulseiras RFID de impressão térmica 
direta Z‑Band
• A Z-Band Direct RFID SR no formato clássico é ideal para as situações 

em que a pulseira está muito próxima do leitor

• A Z-Band UltraSoft RFID LR é uma das pulseiras mais macias do 
mercado. O design tipo bandeira e o inlay especial permitem um maior 
alcance de leitura.

Cartões RFID
• Um dos primeiros cartões de RFID passivo do mundo a oferecer 

um alcance de leitura de até 50 pés

• Memória EPC de 128 bits

• Memória do usuário de 512 bits

• Memória TID somente leitura de 96 bits
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Serviços de impressão 
e codificação RFID 
Maximize sua solução de RFID 

com a qualidade da Zebra 
 
Os serviços de impressão e codificação RFID da Zebra 

oferecem suprimentos RFID codificados e serializados 

pré-impressos para suas especificações de testes-piloto e 

exigências de conformidade.

Inlays da Zebra
Pré-testados com impressoras e scanners da Zebra 

para oferecer um desempenho líder do setor

ZipShip
A oferta ZipShip de etiquetas RFID está disponível 
em estoque para os tamanhos e materiais mais 
comuns de etiquetas. Também podemos criar uma 
solução personalizada

Formatos de etiqueta padrão
Formatos de etiqueta padrão para atender a 
necessidades comuns de tags de ativos. Também 
é possível indicar exatamente o que você deseja 
imprimir e codificar nas etiquetas

Inlay de uso geral ZBR2000
• Sensibilidade ultra-alta: espectro de leitura de até 17 metros em campo aberto

Uso geral
Oferece um desempenho líder do mercado para a maioria das 

aplicações padrão que utilizam etiquetas grandes de 4 pol.

Avançado
Os inlays avançados para uso em etiquetas grandes de 4 pol. 

têm um melhor desempenho de leitura que o nosso inlay 

de uso geral, que serve para situações em que é necessário 

um maior alcance de leitura. Elas oferecem um desempenho 

eficiente mesmo quando colocadas sobre ou próximas a 

materiais desafiadores, com uma legibilidade omnidirecional 

de praticamente qualquer ângulo.

Inlay avançado ZBR4000
• Sensibilidade ultra-alta: espectro de leitura de até 20 metros em campo aberto

Inlay avançado de alta memória ZBR4001
• Sensibilidade ultra-alta: espectro de leitura de até 12 metros em campo aberto

• Memória: Memória EPC: 448 bits; Memória do usuário: 1000 bits

zebra technologies    11    

Software e hardware 
de tecnologias de localização
Visão digital de suas operações físicas

A Zebra oferece um portfólio de opções de hardware de 

ponta para capturar dados de localização para satisfazer 

uma ampla gama de requisitos de alcance, precisão e 

exatidão. Combinado com o poder da plataforma Zebra 

MotionWorks® Enterprise, que transforma dados de 

localização em insights significativos, a Zebra oferece 

expertise de localização para maximizar as vantagens de 

monitoramento em tempo real de sua organização.

Soluções de banda ultralarga
A Zebra oferece visibilidade em tempo 
real com soluções de banda ultralarga 
(UWB) – um sistema de localização (RTLS) 
que possibilita uma ampla variedade de 
aplicativos de administração de ativos. 
Monitore pessoal e equipamentos com 
precisão, dentro e fora da empresa. O 
sistema UWB oferece o menor custo de 
propriedade do setor, com maior facilidade 
de instalação, visibilidade, escalabilidade, 
desempenho, monitoramento de ativos e 
administração de tags. 

 
WhereNet
O RTLS WhereNet oferece o maior alcance 
e desempenho em recursos RTLS em 
todos os ambientes, incluindo ambientes 
complexos e perigosos. O longo alcance 
de tag para sensor do WhereNet permite 
que você tenha visibilidade em tempo real 
e informações de status com infraestrutura 
RTLS econômica de rede. 

 
Dispositivos Bluetooth® Low Energy
Nossa linha de beacons e bridges Bluetooth 
pode ser implantada com rapidez e 
facilidade, disponível em diversos formatos 
e faixas de preços e pode ser usada para 
rastreamento de ativos e outras soluções 
de localização. 
 

 
 
 
O Zebra MotionWorks Enterprise é uma 
plataforma inovadora que permite que as 
organizações transformem a localização de 
ativos empresariais em insights acionáveis. 
A plataforma coleta, gerencia, analisa, 
detecta e fornece dados de recursos 
empresariais marcados que servem de 
alimentação para um único console de 
administração integrado que melhora a 
visibilidade da localização e do estado de 
cada recurso.

Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks® Enterprise



* A disponibilidade e as características do serviço e o prazo para conserto podem variar entre países. Para mais informações, entre com contato com um representante de vendas da Zebra.

** Os prazos para conserto podem variar entre países e dependendo do produto. *** VisibilityIQ OneCare disponível apenas para computadores e scanners móveis.

Observação: As informações estão sujeitas a alteração e a disponibilidade de produtos pode variar de acordo com a região.

Serviços VisibilityIQ™ da Zebra
Reduza a exposição e as vulnerabilidades dos dispositivos para que você não seja surpreendido pela inatividade dos dispositivos ou 
por falhas na integridade dos dispositivos ou da bateria. Os serviços de visibilidade da Zebra fornecem insights baseados na nuvem 
sobre seus dispositivos, para que você saiba como está o desempenho deles e consiga decidir quais medidas tomar para melhorar 

suas operações e maximizar a produtividade. 

O VisibilityIQ™ da Zebra oferece os insights baseados em dados necessários para você tomar as decisões certas, no momento 
certo. Tenha uma visão clara do desempenho dos seus dispositivos e saiba quais são as próximas medidas que podem 
impulsionar a produtividade e diminuir os custos.

Serviços Globais
Maximize o tempo de atividade e o retorno sobre o investimento 

Seja para entender a utilização nas operações, maximizar o tempo de atividade, reduzir as 
vulnerabilidades dos dispositivos ou simplesmente compreender os dados de seus dispositivos de 

borda, a Zebra oferece expertise para ajudar em cada etapa.

Serviços Exclusivos da Zebra*
Os insights de dados extraídos a partir das tecnologias 
presentes na borda de sua rede podem  abrir um 
novo mundo de oportunidades comerciais. Mas sem 
os recursos e conhecimentos certos, você pode não 
conseguir aproveitar todas as vantagens. Os Serviços 
Exclusivos da Zebra aceleram o uso inteligente de 
seus dados, assim você pode gerir seus negócios de 

maneira mais produtiva. 

Design de RFID
Novas situações de uso para a tecnologia RAIN RFID 
surgem todos os dias nos setores de varejo, saúde, 
manufatura, transporte e logística. Apesar disso, 
muitas vezes o aumento de produtividade e eficiência 
se perde devido a problemas no design ou a uma 
integração incompleta. O design de RFID é um Serviço 
Exclusivo da Zebra que melhorará a velocidade, 
os custos e a rentabilidade de qualquer projeto de 
RFID. Como líder em campo, a Zebra tem experiência 
para garantir que seu projeto de RFID ofereça os 
melhoramentos de desempenho de negócios que você 
espera de seu investimento. 

 

 
 
Máximo desempenho e tempo de atividade dos 
dispositivos, sempre. Essas são as vantagens de 
proteger seu investimento na Zebra. Além disso, 
oferecemos serviços de suporte que ajudam a 
reduzir as vulnerabilidades dos dispositivos. Acabe 
com as interrupções não programadas, as despesas 
imprevistas com consertos e muito mais. O plano 
Zebra OneCare™ tem tudo que você precisa: cobertura 
ampla, reposição avançada de dispositivos, suporte 
local, assistência com problemas técnicos, suporte de 
software, visibilidade em nuvem dos contratos, dados 
de consertos e casos de suporte técnico.**

E você também pode otimizar e personalizar os 
serviços de suporte de acordo com as necessidades 
específicas da sua empresa com serviços adicionais 
flexíveis, que oferecem conserto e devolução rápidos, 
manutenção de baterias, configuração e teste de 
dispositivos, serviços gerenciados e muito mais. 

Consiga visibilidade de ponta a ponta com opções de porta a porta, acessewww.zebra.com/RFID

ZEBRA e a cabeça de Zebra estilizada são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo. 
Android é uma marca registrada da Google LLC. Wi-Fi™ é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todas as outras marcas comerciais pertencem a 
seus respectivos proprietários. ©2021 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. 25/06/2021

Sede Corporativa e 
América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia‑Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Incluído em todos os contratos de suporte Zebra OneCare para scanners e computadores 
móveis da Zebra. Veja o status de consertos de dispositivos, problemas técnicos, contratos, 
relatórios de casos e software, assim como o status de segurança do LifeGuard™.***

http://www.zebra.com/RFID
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

