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no final de abril, a Cooperativa de Con-
sumo (Coop) inaugurou em São vicente 
(SP), com 2,3 mil metros quadrados de 

área de atendimento, mix completo, incluindo 
drogaria, confecções e eletroportáteis, aque-
la que a empresa chamou de "a primeira loja 
de varejo do Brasil a usar a nova geração de 

etiquetas eletrônicas de gôndolas", dispositivo 
que substitui as etiquetas de papel colocadas 
nas prateleiras da loja, por etiquetas com radio-
freqüência. uma novidade que, dentre outras 
vantagens, traz redução do custo na gestão de 
preços, maior confiabilidade, economia e garan-
tia  de inviolabilidade da etiqueta.

Acerto e agilidade
SuPerMerCAdoS AdotAM GeStão AutoMAtIzAdA BuSCAndo MAIor 
eFICIênCIA nA AdMInIStrAção e MAIor rAPIdez nA rePoSIção

n Adenilson Fonseca

A nova etiqueta é mais um item na meteó-
rica e constante evolução da informática a ser-
viço do supermercado, com grande aplicação 
na automação das mais diversas operações. 
uma evolução que se torna irreversível no setor 
supermercadista, a exemplo do que ocorre em 
outros segmentos do varejo, na indústria e até 
na agropecuária. Quem, por exemplo, nunca 

ouviu falar em "boi rastreado" ou "chipado".
A etiqueta que estréia na Coop pode ofere-

cer muitas outras informações além do preço 
da mercadoria, mas "num primeiro momento, o 
que estamos explorando é a questão do preço. 
o nosso cooperado vai ter sempre a garantia 
de que não haverá diferença entre o preço na 
gôndola e o que o caixa vai registrar", informa o 
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gerente de tecnologia da Informação da Coop, 
Francisco ráo. 

o produto em começo de uso na Coop veio 
substituir a etiqueta de papel tradicionalmente 
colocada na gôndola. ou seja, uma única eti-

ProGrAMAS
na era da eletrônica, os supermercados 

não querem, nem podem, ficar para trás. As 
novidades que surgem nas lojas, na maioria 
das vezes invisíveis para o consumidor, vêm se 
tornando grandes aliados em setores chaves 
do supermercado. Softwares vêm aos poucos 
controlando seções como estoque, frente de 
caixa, financeiro ou onde quer que precise de 
um olhar com maior acuidade para identificar 
perdas ou falhas na administração da seção.  

no supermercado essência da terra, locali-
zado no bairro Cidade nova, em Belo horizonte, 
a expectativa do diretor da loja, com quatro 
check outs, helen tadeu rodrigues ramos, é de 
que um sistema recém-implantado trará muitos 
benefícios para a loja. "Por enquanto, ainda esta-
mos usando em torno de 10% do que o software 
pode oferecer, mas ele terá muito a ajudar na 
parte administrativa, contábil e de controle. é 
para isso que foi adquirido", relata tadeu.  

Para o gerente de automação da rede de 
supermercados Casa rena, com quatro lojas 
em Itaúna, na região Centro-oeste de Minas, 
vinícius de Morais Mendes, um bom software 
de gestão contribui de forma definitiva na admi-
nistração da loja. "é ele que nos ajuda a tomar 
todas as decisões, porque hoje não se pode 
trabalhar 'no escuro'", avalia o gerente. 

essas decisões vão do controle de estoque 
à formação de preço. é a automação entrando 
em áreas essenciais das lojas, como a margem 
de retorno financeiro que o supermercadista 
precisa ter. "Por meio do software, podemos 
fazer o controle de setores como compras, 
financeiro e formação de preços. Com ele, con-
seguimos prever a venda que precisamos atin-
gir em um determinado período", diz Mendes.  

 
PeQuenoS
"hoje, eu diria que um bom programa de 

automação é a garantia da transparência, um 
raio-X da empresa, porque permite controlar 
o estoque, o financeiro, o fiscal e permite a 
análise de resultados", resume a consultora 
de varejo na área de automação, Grácia Maria 
Alvarenga, diretora da Sig Informática, empresa 
especializada no fornecimento de software pa-

queta vale para os produtos de uma determi-
nada categoria na gôndola com total segurança 
das informações. "vamos considerar uma pior 
hipótese possível: digamos que falte energia 
na loja. Quase tudo pára, mas só uma coisa vai 
continuar funcionando, que é a etiqueta eletrô-
nica", assegura o diretor comercial unisys Bra-
sil, empresa que desenvolveu a tecnologia para 
a Coop, Antônio Braga. Ao contrário do que se 
possa pensar, as ondas emitidas pela etique-
ta não interferem em qualquer outro sistema 
de radiofreqüência da loja. "é uma freqüência 
muito baixa e exclusiva da etiqueta", garante 
Braga.  

outra grande vantagem apontada por Braga 
é na formação de preços para as promoções. A 
nova tecnologia permite a mudança de preços 
de todos os produtos da loja de forma rápida 
e segura.  "é possível redefinir da noite para 
o dia todo o preço do mix de produtos que 
estiver no sistema", disse Braga. Para ele não 
é necessário contratação de pessoal altamente 
qualificado para trabalhar com a etiqueta, basta 
um pequeno treinamento das pessoas que já 
operam o sistema da loja. 
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ra gerenciamento de empresas de varejo. ela 
lembra que a automação hoje não é um recurso 
só para os grandes supermercadistas e muito 
menos um modismo, porque os órgãos públi-
cos encarregados do recolhimento de impostos 
exigem essa automação. ou seja, os pequenos 
também precisam ficar atentos ao embarque 
de tecnologia em seus negócios. 

A consultora argumenta que o correto uso 
dos programas pode se tornar um grande aliado 
da loja inclusive na fidelização do cliente. "Com o 
programa de frente de caixa, a operadora pode 
ter, por exemplo, a data de aniversário do cliente 
e, como já sabe pelas compras anteriores os 
produtos de que ele mais gosta, pode oferecer 
um brinde que o agrade", ilustra.   A implantação 
do software de retaguarda e frente de caixa 
incluindo o treinamento fica em torno de r$ 4,5 
mil, para uma loja de três a quatro check outs. 

InteGrAção e evoLução
Para a maioria dos consultores e supermer-

cadistas ouvidos pela reportagem, o setor de 
supermercados tem muito a evoluir quando o 
assunto é a automação comercial, principal-
mente as empresas de menor porte. Até mes-
mo nas grandes empresas haveria ainda muito 
a se fazer na integração, por exemplo, com os 

todo o histórico de compra da loja, baseada em 
compras anteriores com clareza de dados para 
enviar o pedido", informa o vice-presidente de 
vendas e marketing da vilma, Cezar tavares. 

uma das vantagens oferecidas pelos pe-
didos por meio do "palm" é que são enviados 
diretamente para o banco de dados, o compu-
tador central da empresa, sem a necessidade 
de digitação na indústria. Serviço que, segundo 
tavares, é um ganho muito grande no atendi-
mento ao supermercadista. "Quanto estamos 
atendendo o grande supermercado, já é uma 
vantagem, mas esse ganho é muito maior ain-
da nas lojas pequenas", disse. 

CoMPrAndo AutoMAção
Acostumado a muitos fornecedores para os 

mais diversos itens que compõem o mix, o su-
permercadista deve, no entanto, fechar o leque 
de fornecedores quanto se tratar de software 
ou hardware para a loja. "Sempre recomendo 
aos meus clientes que não trabalhem com mui-
tos fornecedores de softwares. Quanto menos 
puder pulverizar o fornecedor é o melhor", reco-
menda Grácia Alvarenga, da Sig. 

outro alerta da consultora é no que se refere 

fornecedores. A automação integrada entre o 
varejo e toda a cadeia traria mais rapidez na 
logística, no transporte e no abastecimento 
como um todo. 

Seriam, no mínimo, três necessidades que 
a automação precisa atender: primeiramente, 
é preciso entender, do ponto de vista técni-
co, o que é a automação. depois, é necessário 
que atenda o lado operacional, isto é, o que 
a empresa vai ganhar em agilidade com essa 
automação. Por último,  a empresa deve pensar 
no que vai ganhar financeiramente, como a eco-
nomia na contratação de pessoal e a agilidade 
nos processos internos, que pode economizar, 
dinheiro, além de tempo. especialmente se essa 
automação for integrada com o fornecedor. 

ForneCedor
embora com uma grande quantidade de 

fornecedores a integração ainda seja uma idéia, 
com a vilma Alimentos, localizada em Conta-
gem, na Grande Belo horizonte, já é uma reali-
dade. São 250 profissionais de venda em toda a 
área de atuação da empresa (Minas Gerais, rio 
de janeiro, espírito Santo, Bahia, rio Grande do 
Sul e São Paulo) todos equipados com "palm 
top" como forma de agilizar o atendimento. 
"Quando eles chegam ao supermercado, já têm 

à credibilidade do fornecedor escolhido. ela lem-
bra que o setor supermercadista é muito unido e 
que isso favorece na hora de selecionar um pres-
tador de serviço. "Quando for fazer a compra, é 
importante que o supermercadista conheça bem 
a empresa fornecedora. Mas não é só conhecer 
de nome, é preciso ouvir o colega, saber como é 
o serviço e se informar ao máximo", alerta. 

BoA GeStão
o supermercado Santa helena, em Sete 

Lagoas, a 70 quilômetros de Belo horizonte, é 
um exemplo de como tratar o assunto. A em-
presa, com três lojas na cidade, um hiper, com 
26 check outs, e dois supermercados com 15 e 
8 check outs, tem todo o sistema de gerencia-
mento de informação fornecido por uma única 
empresa. "no início, a frente de caixa era feito 
por uma empresa e o serviço de retaguarda, 
por outra. hoje estamos com todo o serviço 
centralizado em uma única empresa", conta o 
assessor de tecnologia da informação (tI) do 
Santa helena, Frederico Machado Bastos. 

Frederico Bastos informa que com o serviço 
de automação unificado entre a frente de caixa 
e a retaguarda, além de poder contar com o 
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atendimento de um único fornecedor de tecno-
logia, as informações ficaram mais detalhadas 
e aumentaram as chances de se localizar uma 
possível falha. "o tempo de resolução dos pro-
blemas foi minimizado, ganhamos mais infor-
mações e mais detalhes dessas informações", 
comemora. uma dessas informações a que ele 
se refere é a localização de um possível erro 
no caixa sem ter de recorrer aos cupons, como 
tinha de fazer antes. 

hoje, o sistema se tornou uma importante 
ferramenta na administração da loja, como no 
balanço, que é feito trimestralmente. "nada é 
feito manualmente", diz Bastos. no controle 
de reposição nas gôndolas, o software é fun-
damental para evitar as rupturas. "Quando o 

outra evolução da cooperativa é o uso das 
etiquetas térmicas e todos os monitores LCd 
(da sigla em inglês Liquid Cristal display) como 
forma de economizar energia e espaço. 

A Avanço Informática é outra empresa for-
necedora de automação comercial e desenvol-
vimento de sistemas que sugere o uso do Linux 
como sistema operacional para as inúmeras apli-
cações da informática em um supermercado. "o 
Linux tem funcionamento excelente, é compatí-
vel com outros sistemas, tem falhas quase zero 
e o supermercadista nunca pagará por licencia-
mento, nem quando instalada em sua loja, nem 
quando precisa implantar nas filiais", argumenta 
Gustavo Fleubert. Mas se o supermercadista 
preferir, a Avanço Informática está preparada 
também para prestar o serviço em Windows.

os serviços contratados por Frederico Bas-
tos para o Santa helena podem ser usados nos 
sistemas operacionais Windows e Linux. Mas, 
segundo ele, o Linux é de mais fácil aplicação 
para a loja e sai mais em conta, financeiramen-
te. "uma primeira vantagem do Linux é que o 
usuário não precisa pagar licenciamento", assi-
nala. Como software livre, ele pode ser adquiri-
do em Cd, nas bancas ou lojas especializadas, 
ou baixados gratuitamente na Internet.  

SInteGrA
outra empresa especializada no fornecimen-

to de soluções para automação, a Mastermaq, 
desenvolveu o software nG Pdv, para atender 
os supermercados em diversas demandas. é 
o caso da "linha administrativa", um pacote 
de sistemas que oferece outras soluções para 
controle de contas a pagar/receber, movimento 
bancário, gestão de compras, gestão de almo-
xarifado e faturamento. esses recursos do sof-
tware permitem ao supermercadista gerenciar 
sua empresa, mesmo sem ter conhecimento 
profundo de conceitos de gestão empresarial.

outro grande destaque do software da Mas-
termaq fica por conta da facilidade na hora de 
gerar o arquivo Sintegra para o governo. "Quan-
do chega o final do mês, o supermercadista não 
precisa fazer cálculos para gerar o Sintegra. o 
sistema já tem todas as informações", informa 
o analista da Mastermaq, Wesllen Pereira. n

produto passa no caixa, já tenho a informação 
do que está pouco na gôndola e informo ao 
pessoal de depósito", explica. 

     
LInuX
Grácia Alvarenga e Frederico Bastos não 

apontam um perfil padrão da empresa certa 
para se contratar, mas na opinião de ambos, é 
melhor que apenas uma empresa de tecnologia 
cuide dessa parte no supermercado, para evitar 
a pulverização do serviço. outra unanimidade é 
quanto ao uso do sistema operacional "Linux", 
que é de mais fácil aplicação e mais barato para 
o supermercadista.  o Linux é usado também 
pela Coop, em São Paulo em 100% do sistema. 

Text Box
Fonte: Gôndola, ano 12, n. 143, p. 26-32, jun. 2007.




