
O TÍQUETE DA MÁQUINA REGISTRADO-

RA, ACEITO COMO CUPOM FISCAL, FOI

UMA DAS PRIMEIRAS VITÓRIAS TECNO-

LÓGICAS E FISCAIS DO RECÉM-CRIADO

SETOR SUPERMERCADISTA BRASILEIRO,

EM MEADOS DOS ANOS 1950. O MOTI-

VO DA BATALHA: o ATENDIMENTO NAS

LOJAS ESTAVA SE TORNANDO MAIS DI-

NÂMICO, MAS NA HORA DE ENTREGAR

A NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR, A FI-

LA DO CAIXA PARAVA. NESSA ÉPOCA,

O SETOR NEM IMAGINAVA OS AVANÇOS

QUE ESTARIAM POR VIR. "A PERMISSÃO

DO FISCO DEU GRANDE IMPULSO AO

DESENVOLVIMENTO DO AUTO-SERVI-

ÇO", LEMBRA O CONSULTOR DE VAREJO

E EX-FUNCIONÁRIO DA NCR, CONS-

TÂNCIO PESSUTO. SEGUNDO ELE, A EM-

PRESA PARTICIPOU ATIVAMENTE DESSA

CONQUISTA E AS PRIMEIRAS CAIXAS

REGISTRADORAS JÁ CONTABILIZAVAM

O MOVIMENTO DE CINCO SEÇÕES DO SU-

PERMERCADO: MERCEARIA, AÇOUGUE,

PADARIA, FLV E BAZAR.

De 1966 a 1980, a atenção dos varejistas
e da indústria de equipamentos para os su-
permercados estava mais focada na dura-
bilidade do que no consumo de energia ou
na conservação dos alimentos. O início do
desenvolvimento da tecnologia no ponto-

de-venda se deu a partir de 1970 com a
transformação dos armazéns em auto-ser-
viço. Nessa época as lojas, mais simples e
pequenas, ofereciam poucos produtos
perecíveis. "Os supermercados em geral
tinham duas ou três câmaras frigoríficas,
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um balcão de carne, um de laticínios e um
de congelados com sistema individual para
cada balcão. Tinham também gôndolas e
check-outs de madeira. As prateleiras não
tinham regulagem e vinham com poucos
acessórios para exposição", lembra o di-
retor comercial da Eletrofrio, Roberto
Weidner.

Com o passar do tempo, as lojas foram
ficando maiores. O fisco passou a exigir
os resultados de 10 departamentos e a
NCR, sempre acompanhando a evolução
do varejo, desenvolveu as primeiras caixas
registradoras eletrônicas. "Os supermer-
cadistas podiam controlar a margem por
essas caixas e logo perceberam a necessi-
dade de controle dos itens, que era muito
precário. Eles sabiam quanto cada seção
vendia, mas não tinham idéia de quanto
cada item vendia", explica Pessuto.

A adoção do código de barras foi um
dos maiores avanços na operação do auto-
serviço. Mais uma conquista que contou
com a participação da indústria, do varejo
e do governo, que se uniram para estudar
a melhor forma de evolução do mercado
e automação. A conclusão apontou para
a adoção do sistema EAN, já existente no
exterior. "Como toda a adoção de nova
tecnologia, o processo foi árduo e lento,

até porque com a reserva de mercado os
equipamentos eram caros e não atendiam
às reais necessidades do varejo", explica o
gerente de soluções de negócios da GS1
Brasil, Roberto Matsubayashi.

Enquanto isso, no ponto-de-venda sur-
giam a rotisseria, a seção de congelados e
chegavam ao mercado as câmaras frigorí-
ficas maiores. A década de 1980 marcou
a modificação do design, visando melhor
exposição e qualidade de frio. Surgiram as
centrais de refrigeração e a quantidade de
balcões nas lojas aumentou. Para facilitar a
vida do consumidor, os carrinhos também
evoluíram: nesse ano a Rod-Car lança as
rodas injetadas, melhorando a qualidade
do produto.

Durante os primeiros 10 anos do código
de barras, o varejo não tinha quantidade
suficiente de produtos com o código que
justificasse os investimentos na tecnologia.
"Até porque, no início da década de 1990
as regras do jogo eram diferentes: ganha-
va-se muito no mercado financeiro e havia
pouca preocupação com eficiência. Assim,
a preferência por investimentos no merca-
do financeiro era maior do que em tecno-
logia. Essa lógica só foi invertida a partir
do Plano Real", afirma Matsubayashi.

A partir de 1991, veio a abertura do
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mercado e com ela o acesso a equipamen-
tos melhores e mais baratos. Veio também
a preocupação com a melhor construção
dos prédios, com as áreas de estocagem e
com o aumento das câmaras frigoríficas.
As lojas ficaram mais sofisticadas, com
arquitetura arrojada, espaços mais estu-
dados, definidos, docas, estacionamento,
estocagem mais correta, salas de preparo
climatizadas, câmaras com temperatura
ideal para cada produto. Muitas, com dois
pavimentos. O conceito "tapis-roulant"
ou "walkalator", traduzido em rodas para
esteira rolante, marcou a inovação da Rod-
Car na época.

Na década do computador, a Filizola,
sempre presente no varejo supermercadis-
ta, lançava as balanças computadoras sob
medida para os processos de automação
comercial, bem como seu primeiro mode-
lo de balança com impressor acoplado. As

compras torna-
ram-se menores,
mais freqüentes
e criteriosas.
Dessa mudan-
ça, surgiram os
carrinhos com
dois cestos para
o consumidor
separar melhor
as compras, aju-
dando a evitar o
contato de pro-
dutos de higiene
e limpeza com
alimentos.

O d i re to r
comercial da
Meta lú rg ica
Ariam, Car-
los Amadio
Jr, resume a
evolução dos equipa-
mentos para supermercados em três eta-
pas: primeiramente a informal, do Brasil
de fronteiras fechadas para o mercado
externo. A segunda, com a chegada do
Wal-Mart, em 1995, que trouxe um novo
conceito de equipamento. A terceira, do
aperfeiçoamento tecnológico. "Antiga-
mente havia mais equipamento do que
produtos nas gôndolas. Oferecemos so-
luções que modificam as prateleiras das
gôndolas, possibilitando melhor exposição
dos produtos", diz.

Dos balcões simples, com caixa registra-
dora, para equipamentos com esteiras ro-
lantes, leitores ópticos, sistemas para leitura
de cartões de crédito e débito e máquinas
de preenchimento de cheques a evolução
foi rápida. A Filizola lançou balanças para
check-outs com leitor ótico, com comuni-
cação via radiofreqüência, com capacidade
de impressão de etiquetas, informações nu-
tricionais e imagens, e a primeira do mer-
cado com comunicação sem fio.

A NCR disponibiliza hoje equipamen-
tos de última geração como "scanners"
bióticos, "softwares", aplicativos para
soluções de frente de caixa e retaguarda,
comunicação entre equipamentos, além de
impressoras fiscais térmicas homologadas
pelo fisco que dispensam o arquivamento
de bobinas e imprimem cupons em menos

NCR: da caixa registradora aos self check-outs.

de 20 segundos. Por meio de seus ATMs,
sistemas de varejo, do Teradata, "data
warehouses" e de serviços de TI, fornece
soluções de "Relationship Technologies"
que valorizam a interação com o cliente e
os ajudam a construir uma posição com-
petitiva fortalecida. "A NCR foi se rein-
ventando, sempre investindo em pesquisas
e desenvolvimento de produtos, fusões e
aquisições", explica o diretor Elias Rogé-
rio Silva.

Há quase duas décadas surgiram as
normas de ergonomia e hoje o que se
tem são equipamentos que promovem
facilidade na operação e maior agilidade
no atendimento. "Para alcançar melhor
desempenho, o varejo vem investindo pe-
sadamente nos últimos anos em ferramen-
tas de gestão. Logística, atendimento ao
cliente, gerenciamento por categoria, entre
outras, vêm sendo aplicadas com seriedade
e competência por redes de diversos per-
fis de varejo", analisa o diretor da Ray &
Berndtson, George Washington.

O código de barras ajudou a agilizar
ainda mais a passagem pelo check-out. Os
erros de leitura praticamente inexistem
e o controle de estoques é muito melhor,
o que também é uma vantagem para o
consumidor que encontra nas gôndolas
tudo o que procura. O código RSS (veja
matéria a respeito na seção Tecnologia/
Informação) vai agilizar ainda mais a
operação. (LP E SN)

revista@supervarejo.com.br
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