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Com flexibilidade para adaptar-se a todos os formatos de varejo, os terminais de auto-
atendimento permitem ao cliente “navegar” pela loja sem a ajuda de vendedores. 
 
Há menos de três anos era impossível imaginar um consumidor entrando numa loja especializada 
em fotografia, escolher suas fotos e enviá-las para impressão sem falar com um atendente. Na 
rede de lojas Fujifilm, o auto-atendimento vem ganhando cada vez mais espaço com os 
equipamentos tecnológicos web, muito parecidos com os caixas eletrônicos dos bancos. 
 
Os terminais, instalados em quiosques chamados de Digital Photo Center, permitem que o 
consumidor escolha as fotos que quer imprimir, o tamanho, a superfície de papel e detalhes como 
bordas e templates, modelos especiais para fazer cartões e postais personalizados. No final do 
processo, o cliente retira uma ordem para pagamento do serviço e para retirada das fotos na loja.  
 
Parte dos terminais de auto-atendimento utilizados pela rede de lojas licenciadas pela Fujifilm é 
fabricada pela Perto, empresa com sede no Rio Grande do Sul especializada em automação 
comercial e bancária. Lançado em 2003, o PertoWeb tem como principal vantagem a possibilidade 
de ser totalmente adaptado às necessidades do cliente. O equipamento permite fazer consultas de 
preços e produtos, vendas com cartões de crédito e débito, pesquisas via internet, impressão de 
ingressos e de passagens aéreas ou de ônibus, entre outras facilidades. "Temos cerca de 500 
terminais instalados em todo o Brasil e aproximadamente 30% estão localizados no comércio 
varejista", afirma Alexandre Censi, gerente comercial da Perto. Para o executivo, a principal 
vantagem do PertoWeb é oferecer respostas mais rápidas ao consumidor.  
 
Quem trabalha no comércio varejista sabe que agilidade é um diferencial importante para 
conquistar a fidelidade dos clientes. "O auto-atendimento é uma tendência mundial que ainda 
deve crescer muito no Brasil. Em outros países, esse já é um conceito mais avançado", afirma 
Marcelo Caldas, supervisor de vendas da Fujifilm. A empresa tem, atualmente, 40 terminais de 
auto-atendimento em sua rede de lojas licenciadas. A meta para 2006 é instalar mais 80 
máquinas. Segundo Caldas, hoje os equipamentos ainda são subutilizados por uma questão 
cultural. "Posso dizer que 15 terminais estão sendo bem usados, os outros 25 ainda são muito 
novos e precisam de ampla divulgação", afirma o executivo. "Mas temos o caso de um lojista em 
São Paulo, por exemplo, que estimula todos os clientes de fotos digitais a usarem o auto-
atendimento". 
 
A falta de hábito e de informações ao consumidor sobre o serviço é mesmo um empecilho para a 
difusão dos terminais de auto-atendimento. No Aeroporto de Congonhas, por exemplo, a TAM 
instalou equipamentos para que o passageiro sem bagagem possa fazer seu check-in sem passar 
pelos guichês. O processo é muito simples, mas mesmo assim dezenas de usuários ignoram o 
terminal e preferem passar pelas filas do check-in convencional. Muitos talvez nem saibam da 
existência da máquina, outros relutam por desconhecer o processo. 
 
Questão de tempo 
 
O exemplo da TAM não é motivo para os varejistas desistirem dos terminais de auto-atendimento. 
Para Caldas, é preciso encorajar os consumidores a utilizarem a máquina. Os caixas eletrônicos 
bancários são a melhor prova de que é só uma questão de tempo para o cliente se acostumar e 
optar em fazer tudo sozinho. Quando foram implantados, poucos se arriscavam a fazer um 
depósito. O medo e a ignorância diante do desconhecido faziam muitas pessoas enfrentarem as 
filas para tirar um simples extrato de conta. Por isso, no início é interessante manter um 
atendente para explicar como funciona o equipamento. É fundamental também que o software 
seja o mais amigável possível, com ícones grandes e operações fáceis. 
 



Depois que o consumidor se acostumar a usar a ferramenta, as vantagens para a empresa são 
significativas. "Além de reduzir custos com pessoal, um terminal de auto-atendimento pode 
impulsionar de forma significativa os negócios de uma empresa. Uma rede de cinemas, por 
exemplo, pode instalar a máquina no corredor do shopping center para que os espectadores 
comprem seus ingressos", afirma Censi, da Perto. Nesse caso, a máquina facilita e estimula a 
venda do ingresso. A empresa gaúcha é fornecedora de terminais tecnológicos para a rede 
Cinemark. 
 
Em lojas com elevado número de itens, o terminal pode ser uma ótima ferramenta para que o 
consumidor localize o produto que procura. É o caso do varejo de material de construção, de 
papelaria, de armarinhos e de supermercados, onde é comum o consumidor pedir ajuda de um 
funcionário para localizar alguma mercadoria na prateleira. Na Tok & Stok, rede de lojas de 
decoração, os terminais PertoWeb foram instalados para que o cliente possa receber informações 
adicionais dos produtos à venda. O conceito se aproxima do modelo de loja virtual, onde o 
consumidor tem as características técnicas dos produtos à disposição, tornando-se mais 
independente do vendedor. 
 
Os equipamentos tecnológicos web também podem ser usados na gestão administrativa de uma 
grande rede de lojas. Segundo Censi, muitas indústrias já utilizam terminais para facilitar a 
consulta de informações da área de recursos humanos, por exemplo. Tribunais de justiça 
oferecem o serviço para que as pessoas, principalmente advogados, possam pesquisar processos 
sem ter que enfrentar filas. "O PertoWeb é um equipamento multifuncional que permite rodar 
qualquer aplicativo do nosso cliente e tem despertado cada vez mais interesse nos empresários 
brasileiros", destaca Censi. 
 
Novos negócios 
 
A Fujifilm aposta tanto no auto-atendimento que está aperfeiçoando os processos nos quiosques 
para tornar a operação ainda mais completa e atrativa. Até meados de 2006, a meta é oferecer 
um sistema com pagamento via cartão de crédito e débito no próprio terminal. Hoje, o 
consumidor ainda precisa retirar o pedido da máquina e pagar no caixa da loja para validar a 
ordem de serviço. A proposta é permitir que, no futuro, os terminais possam ser instalados fora 
das lojas da rede, em livrarias, cyber cafés, farmácias, supermercados e hotéis, entre outros 
estabelecimentos, aumentando as oportunidades de negócios para os lojistas licenciados da Fuji. 
Atualmente, os quiosques se limitam às lojas que têm laboratório digital. 
 
A intenção da Fujifilm é bem clara: estimular a impressão de fotografias digitais. "Nosso objetivo é 
vender químicos e papel para impressão", resume Caldas. Ele estima que entre 30 e 40% das 
impressões feitas nas lojas da rede são digitais. Com o surgimento das câmaras sem filme, a foto 
em papel ficou um pouco esquecida. Para alguns consumidores basta visualizá-las no computador, 
outros adiam a impressão por mero comodismo. E a Fujifilm acredita que ainda há várias pessoas 
que não imprimem suas fotos simplesmente porque não sabem que as lojas oferecem esse 
serviço. Nesse sentido, os quiosques com os terminais de auto-atendimento são uma ferramenta 
a mais para difundir entre os consumidores o costume de imprimir fotos digitais. 
 
Benefícios dos terminais de auto-atendimento 
 
• Racionalizar o tempo do cliente: antes de procurar o produto na loja, o consumidor pode obter 
todas as informações, desde o preço até a localização da mercadoria.  
• Oferecer mais informações sobre os produtos: a exemplo do que acontece nas lojas virtuais, o 
terminal de auto-atendimento permite que o cliente se informe sobre todas as características do 
produto antes de comprar. Isso sem ter que perguntar para o vendedor. 
• Reduzir custos com recursos humanos: com as informações ao alcance de uma tela, o 
consumidor vai precisar menos da ajuda dos vendedores.  



• Ampliar os canais de venda: os terminais podem ser instalados em quiosques fora da loja e 
vender produtos via internet. 
 
perto web 
 
1 Painel frontal com acabamento em aço inox 
 
2 teclas de função 
 

 
 
3 auto-falantes 
 
4 Local reservado para impressora térmica e leitora de código de barras 
 
5 Câmera 
 
6 monitor lcd 15” 
 
7 leitora de cartão 
 
8 track ball 
 
9 teclado de 83 teclas 
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