
Mojix lança “Source”, uma plataforma e aplicativo para
rastreabilidade do início ao fim

Na conferência GS1 Connect, a Mojix divulgou a Source: a primeira plataforma e aplicativo
SaaS para tornar a rastreabilidade do início de jornada de forma fácil e de baixo custo para
qualquer fornecedor de matéria-prima, seja agrícola ou outro. Os dados de origem são
anexados ao restante da cadeia logística até o fim da jornada para criar uma visibilidade de
ponta a ponta. A plataforma de rastreabilidade multiempresarial foi concebida para participar
do Desafio de Rastreabilidade da FDA², mas o mercado-alvo da Source interessado na
transparência da cadeia logística vai muito além da segurança alimentar. A Source pode auxiliar
no alcance dos objetivos de Responsabilidade Social Corporativa e reduzir os riscos da marca
em quase todos os setores, por meio da autenticação de produtos, garantia de qualidade e
controle de fornecedores.

Los Angeles, 7 de junho de 2022 – Há pouco menos de um ano após a vitória no Desafio de
Rastreabilidade da FDA, a Mojix, líder global em soluções inteligentes para a cadeia logística de itens
individuais, anunciou o lançamento de seu projeto ao público. A Mojix aplicou toda sua experiência de
gerenciamento da cadeia logística intersetorial em problemas relacionados ao campo da indústria de
alimentos. A solução foi criada a pedido de marcas de produtos alimentícios, que logo seriam obrigadas
a fornecer mais do que as informações do fornecedor e cliente direto, ou seja, enviar os Registros do
Programa de Rastreabilidade dentro de 24 horas após a solicitação dos dados. A Source é o resultado
positivo de dois anos de P&D focados no rastreamento de itens até sua fonte, para identificar a origem
precisa e completa de matérias-primas e ingredientes.

___________________________

¹ Early Adopter Version disponível hoje mesmo para teste e Early Adopter Program na App Store e Google Play.
² Desafio de Rastreabilidade com Tecnologia de Baixo Custo da Food & Drug Administration dos EUA em 2021.
³ Nos EUA, espera-se que a FSMA (Lei de Modernização da Segurança Alimentar), “Regra 204”, seja implementada a partir de
novembro para os primeiros receptores de alimentos na FTL (Lista de Rastreabilidade de Alimentos). Na seção 204(d)(1) da FSMA,
o Congresso instruiu a FDA a adotar exigências adicionais de manutenção de registros para prevenir ou mitigar surtos de doenças
transmitidas por alimentos e detectar ameaças reais com graves consequências adversas à saúde ou morte de humanos ou animais
resultantes de alimentos adulterados sob a seção 402 da Lei FD&C ou com rótulos marcados incorretamente em relação a
alérgenos, de acordo com a seção 403(w) da Lei FD&C.



Desafio: registrar e gerenciar os dados de origem
Os fabricantes conhecem seus fornecedores e clientes diretos, mas a inteligência da cadeia logística
geralmente termina por aí. À medida que você tenta subir na cadeia de fornecimento para obter
informações claras sobre as matérias originais de um item, a incerteza dos dados também aumenta. Isso
dificulta a retirada e recalls de produtos nacionais ou internacionais. Aliada à tecnologia de empresas
parceiras, a Mojix pode multiplicar em até dez vezes a velocidade do recall até a conclusão, indicando
para um determinado número de lote, por exemplo, quantas caixas deste lote estão atualmente em
quais CDs, armazéns ou restaurantes.

O mercado de matérias-primas e ingredientes na indústria alimentícia é fragmentado, heterogêneo e
geralmente sem padrão. As unidades de produção são, em grande parte, PMEs com capacidades
tecnológicas limitadas. A maior parte dos dados relacionados à colheita, embalagem, transporte e
armazenamento dos ingredientes de origem ainda é baseada no papel. Nos casos em que é
digitalizada, permanece isolada: sem conexão com o resto dos Sistemas de Informação da cadeia
logística.

O aplicativo para serialização simplificada, marcação e registro KDE e/ou CTE
O primeiro objetivo era garantir que trabalhadores de qualquer setor pudessem dar uma identidade
serializada à sua produção de forma fácil, com um simples smartphone, independentemente de suas
condições de trabalho. O aplicativo foi desenvolvido com capacidade de codificação com recursos
integrados para uma melhor compreensão e acesso automático aos códigos de lote do padrão GS1
(EPCIS) e criação de identidades globais de estabelecimento (GLNs).

O aplicativo solicita poucos dados sobre o usuário e automatiza todas as ações repetitivas. Produz
etiquetas padronizadas em qualquer formato (código de barras, código QR, RFID, etc.), que servirão
para rastrear o item ou lote ao longo de seu ciclo de vida desde o início. O aplicativo também está
equipado com a mais atual tecnologia de reconhecimento, para preencher automaticamente os campos
de dados dos documentos disponíveis, como pedidos de compra ou faturas.

A plataforma é interoperável e conectada a toda a cadeia logística
A Source registra perfeitamente os elementos de dados essenciais (KDEs) e os eventos de
rastreabilidade críticos (CTEs) para itens individuais ou lotes desde o início da jornada. Acima de tudo,
conecta esses dados ao restante da cadeia logística até o fim da jornada. É isso que cria a visibilidade
completa do ciclo de vida do item e/ou lote.

As identificações que são criadas para itens/lotes e os dados associados a tais identificações são
agregados e gerenciados dentro da plataforma. Para começar, a Source conecta os KDEs e CTEs



relevantes em total conformidade com as exigências regulamentares dos Estados Unidos. Marcas de
alimentos, restaurantes de fast-food, mercearias e distribuidores preocupados com as exigências
adicionais de manutenção de registros com a futura Regra 204 só precisam incluir seus fornecedores
para poder produzir os Relatórios de Rastreabilidade automaticamente, em um formato aceitável para as
autoridades e que possa ser compartilhado em um clique. Uma vez que o fornecedor esteja registrado e
utilize a Source, ele se torna compatível com qualquer outro cliente em potencial com exigências
semelhantes.

A experiência da Mojix no gerenciamento da cadeia logística é o pilar da melhor arquitetura técnica
edge-to-cloud de sua plataforma SaaS, que permite escalabilidade e integrações de várias empresas e
softwares, garantindo que os dados relevantes sejam compartilhados com as partes interessadas em
tempo real. No Edge, a velocidade é o que permite a tomada de decisões baseada em fatos, o que
gera uma taxa significativa de retorno sobre o investimento inicial .

Dan Doles, CEO da Mojix, disse: “Com a Source, estamos completando a jornada do item do início ao
fim – ou devo dizer, do fim ao início. Recentemente, implementamos a rastreabilidade nas instalações de
um importante restaurante de fast-food no final da cadeia, do armazém ao restaurante. Hoje, podemos
vincular qualquer um desses dados ao início da cadeia. Nossas equipes percorreram territórios
desconhecidos para trazer informações cruciais aos usuários finais, primeiros receptores, marcas e
fornecedores sobre a procedência e a origem de seus lotes, dados que antes não estavam disponíveis
para eles. A relevância, adaptabilidade, facilidade de adoção e qualidades irrefutáveis da Source são
extremamente convincentes, e mal podemos esperar para testemunhar o impacto causado por esta
solução inovadora."

O próprio item torna-se o meio
Como em qualquer tecnologia de codificação, graças ao seu código único e universal, o próprio
item/lote torna-se o portador da informação e o elo entre os sistemas de informação da empresa. Não é
mais preciso contar com documentos de transição para rastrear a natureza ou a origem de um lote ou
item. A falta de intermediários torna os dados mais confiáveis   e facilmente acessíveis em um clique, a
partir de uma única fonte de informação.
Todos os dados podem ser compartilhados, mas estão organizados em um só lugar: a Source atua como
um repositório de dados relacionados a certificações e testes de laboratório. Em um clique, é possível
conhecer a história de um estabelecimento (GLN) através de seus autotestes, testes externos e
certificações. Para aumentar a integridade dos dados, é possível adicionar regras e fluxos de trabalho
para validação dos dados inseridos. Por fim, esses dados podem ser conectados através de toda a
blockchain.



Um forte potencial para a proteção da marca, seja qual for o setor
A excelência no gerenciamento da cadeia logística é o DNA da Source, e os requisitos regulatórios são
sua coluna vertebral. No entanto, espera-se que seu melhor potencial seja revelado na gestão de risco
da marca. A opinião pública não faz distinção entre responsabilidades diretas e indiretas em um
escândalo de saúde ou na falta de qualidade. A marca, como um ativo intangível, carrega o peso das
consequências negativas em uma cadeia logística muitas vezes longa e complexa.
Além disso, diante de consumidores cada vez mais exigentes e ecologicamente conscientes, as marcas
de todos os setores estão assinando cartilhas de qualidade, sustentabilidade e engajamento social,
obrigando-as a garantir seu compromisso. Ao trazer transparência de ponta a ponta para a cadeia de
suprimentos, a Source pode informá-las para ajudá-las a garantir seu compromisso, controlar a
proveniência das “matérias-primas” de seus fornecedores e, a longo prazo, dar ao consumidor final mais
informações sobre o artigo individual que está prestes a comprar. Mais informações em:
mojix.com/source

Sobre a Mojix
A Mojix é a líder global em soluções de inteligência a nível de itens individuais para Manufatura, Cadeia Logística e
Varejo. A empresa está liderando soluções de rastreabilidade para itens individuais utilizando sua plataforma SaaS
hospedada em nuvem de alta segurança e escalabilidade global. Fundada em 2004, a empresa possui profundo
conhecimento e domínio em tecnologias de serialização, como RFID, NFC e sistemas de marcação por impressão. A
Mojix constrói inteligência corporativa a partir de ações criadas por eventos, rastreando bilhões de identidades
únicas e seguindo os ciclos de vida dos itens, da origem à prateleira. As empresas podem aproveitar os dados
perfeitamente integrados para aumentar suas vendas e sua eficiência operacional, reduzir os principais riscos e
melhorar a experiência do cliente. Com escritórios nos EUA, América Latina e Europa, a Mojix é hoje uma
especialista reconhecida no rastreamento de ponta a ponta para itens individuais, na autenticação de produtos e no
gerenciamento automatizado de estoques. Saiba mais em www.mojix.com
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