
imagem de uma loja depende em grande
parte da maneira com que seus produ-
tos são vistos pelos consumidores. Hoje,

não basta somente oferecer produtos que os
clientes procuram. É extremamente importante

também passar para o cliente os dados do pro-
duto disponível na gôndola. Isso traz confiança
e segurança para o consumidor. Por isso, as
etiquetas são peças fundamentais dentro de
qualquer supermercado.
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E impossível imaginar uma empresa su-
permercadista funcionando sem o auxílio das
etiquetas. Elas estão presentes em várias ope-
rações, sempre com fundamental importância.
A etiqueta ou rótulo deve impactar o cliente
em primeiro lugar. São eles que contribuem, e
muito, para o consumidor decidir se compra ou
não o produto.

A etiqueta deve atrair a atenção das pes-
soas que freqüentam a loja. Para produzir um
impacto visual, deve primeiramente ser legível
e resumir as informações necessárias para
apresentar o produto. Sua função é impor-
tante, já que apresenta o produto de maneira
imediata aos consumidores.

Tendo em conta que a competitividade do
mercado atual é cada vez maior, é natural que
toda empresa busque se destacar, aumentar
suas vendas e dispor de um bom desempenho.
As etiquetas permitem distinguir uma empresa
da concorrência e atrair a atenção dos consu-
midores,

De acordo com a professora do Programa
de Administração de Varejo (Provar), Flávia
Ghusi, a etiqueta é a melhor opção para trans-
mitir informações ao consumidor. "É uma alter-
nativa adequada para que o consumidor possa
acompanhar o valor do produto e decidir se vai
levá-lo ou não".

A professora ressalta que o supermerca-
dista deve ficar atento quanto à atualização
de preço. "É extremamente importante que
não haja divergência entre o preço do produto
informado na gôndola e no caixa. O supermer-
cadista deve ter uma atenção especial para
com as ofertas", adverte Flávia.

Apesar de a maioria dos produtos nos su-
permercados já vir codificada de fábrica, os
supermercados necessitam identificar os pro
dutos embalados ou preparados internamente,
tais como bandeja de frios, laticínios, assados,
pães e carnes.

A auxiliar de compras do supermercado
Super Luna [que tem lojas em Betim, Belo Ho-

rizonte, Brumadinho e Mário Campos), Andreia
Maria Siíva, lembra que a etiqueta é presença
obrigatória em vários processos. 'As mais uti-
lizadas são as de gôndola, de balança e de
código de barras".

É indiscutível que cada vez mais o consu-
midor procura qualidade e preço. De acordo
com Andreia, a loja administra com cuidado o
uso das etiquetas. "Quando fazemos alguma
alteração no preço, primeiro a mudamos no
sistema, depois colocamos o preço na gôndola
e cartaz, divulgando a oferta, para que não haja
divergência no caixa".

No supermercado Faria, com três lojas em
Itapecerica, todas as alterações de preço são
feitas em horários alternativos, como destaca a
proprietária, Dolores Antônia Fonseca. "Temos
um funcionário específico para cuidar da atuali-
zação de preços, optamos por fazer a alteração
antes de a loja abrir".

Frios e cortes de carne preembaladas são
cada vez mais comuns nos supermercados.
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Andreia conta que as etiquetas destes produ-
tos são verificadas diariamente. "Temos uma
pessoa responsável para controlar a validade
destes produtos". O supermercado Faria se-
gue o mesmo modelo. "Cada setor tem um
funcionário especifico para verificar a data de
validade". .

Um dos fatores que mais contribuem para a
falta de rentabilidade do negócio é o desperdí-
cio. Falta de gestão no controle de etiquetas é
um deles. Produto sem data de validade visível
ou vencido na gôndola pode desestimular o
cliente a comprar na loja. Vale lembrar que a
atenção deve fazer parte de todas as seções.

O proprietário do supermercado Superkilo,
com duas lojas em Montes Claros, Paulo Elmo,
afirma que funcionários bem-treinados fazem
um trabalho importante na loja. Ele aposta nu-
ma premiação para estimular os funcionários.
"Criei uma forma de premiação para os cola-
boradores; o prêmio é uma remuneração dada
em dinheiro, todo mês. É avaliada diariamente
a organização, limpeza, ruptura de mercadoria e
principalmente preço e data de validade".

Elmo destaca ainda que os funcionários re-
cebem o valor, de acordo com o desempenho
mensal. "Se a seção estiver bem-organizada
durante todo o mês, os funcionários ganham
todo o prêmio, caso contrário o perdem. Mer-
cadoria vencida e preço desatualizado anulam
toda premiação do mês".

O proprietário do supermercado Superkilo
reconhece que é importante estar em dia com
a fiscalização. "Isso passa credibilidade para
os clientes, e até gosto da cobrança rígida da
fiscalização, pois ela reforça meu compromisso
de transparência para com o cliente".

O supermercadista deve ser prudente ao uti-
lizar as etiquetas. O Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC) estabelece que os fornecedores
de produto divulguem informações claras e de
fácil entendimento. O artigo 31 determina que "a
oferta e a apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas, e em língua portuguesa,
sobre suas características, qualidade, quanti-
dade, composição, preço, garantia, prazos de
validade e origem, entre outros dados...".

AGOSTO DE 2008



De acordo com a assessora jurídica da AMIS,
Kátya Alves, a Lei Federal 10.962/03 dispõe, de
maneira bastante clara, para a possibilidade de
a informação do preço se dar através da fixação
de etiqueta na gôndola. "A etiqueta, conside-
rando-a como o instrumento de informação do
preço, pode, para os estabelecimentos que utili-
zem código de barras, ser afixada na gôndola ou
diretamente na embalagem",

Ainda, na hipótese de código de barras, o
fornecedor deve disponibilizar equipamentos
de leitura ótica, para consulta de preço pelo
consumidor, Jocalizados na área de vendas.
Abreviaturas que dificultem a compreensão do
consumidor não são bem-vindas.

Kátya destaca também os cuidados que o
supermercadista deve ter para com as bandejas
de frios. "Nesse caso, o rótulo deve conter, em
síntese: qual é o fornecedor, identificação do
produto, quantidade, preço e data de validade".

Paes, bolos e alguns produtos caseiros
são adquiridos com freqüência pelos consu-
midores. É muito importante que o supermer-
cadista verifique o rótulo ou a etiqueta antes
de adquirir o produto com o fornecedor. Eles
devem ter as seguintes informações: tipo de
produto, procedência (marca, razão social,
CNPJ, endereço), quantidade, composição
(ingredientes, quando for o caso), data de
validade, número de identificação da partida,
lote e instruções sobre o preparo e uso do
alimento, quando necessários.

Se por um lado a etiqueta é uma ferra-
menta importante na loja, por outro, cuidados
constantes devem ser tomados para que ela
seja bem-utilizada. "A primeira dica que pode-
mos dar é que os supermercadistas passem a
ver a etiqueta como uma mídia importante de
informações, tanto para o consumidor como
para seus processos internos", diz o gerente
de comunicação e marketing da RR Etiquetas,
Cácio de Lima Machado Filho.

"Hoje, são feitos investimentos muito pesa-
dos para se automatizar uma loja. Balanças, im-
pressoras, PDVs, softwares, suprimentos, etc.,
acabam por se perder completamente, quando
uma etiqueta está mal impressa, malcolocada,
impregnada de gordura ou úmida", completa
Cácio de Lima Machado Filho.

Para evitar despesas adicionais com as tro-
cas constantes de cabeças térmicas, com o
aumento das despesas de manutenção des-
ses equipamentos e com assistência técnica,
o supermercadista deve ter alguns cuidados.
Machado esclarece que é essencial "observar
as especificações técnicas que os fabricantes
de balanças e impressoras estabelecem para
seus produtos, principalmente quanto ao uso
de suprimentos".

Outra dica é a utilização de etiquetas produzi-
das em papel com proteção. Como o próprio no-
me diz, são papéis construídos com uma camada
de proteção, cujo propósito é proteger a etiqueta
da influência de fatores externos, como umidade,
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gordura, óleo, altas temperaturas. "Essa proteção
serve, também, para proteger as cabeças térmi-
cas de impressão das balanças e das impresso-
ras, contra riscos e acúmulo de sujeira".

Antes de fazer qualquer compra, o super-
mercadista deve realizar um planejamento.
Com as etiquetas e rótulos não é diferente.
Fazer um levantamento de preços com diversos
fornecedores e avaliar a qualidade do produ-
to são fatores essenciais. De acordo com o
gestor comercial de varejo alimentar da Ready
Etiquetas, Bruno Lage, há uma tendência dos
supermercados de identificar os produtos com
selos, rótulos e etiquetas.

De acordo com Lage, os supermercadistas
devem estar atentos para comprar bem o pro-
duto. O gestor comercial dá algumas dicas. "É
importante conferir a metragem do rolo, pois
muitos fornecedores vendem o produto com
quantidade inferior à informada na embalagem,
e as qualidades do papel e da cola também
devem ser adequadas para o produto".

Antes de comprar a etiqueta é importante

que o supermercadista converse com os forne-
cedores sobre a finalidade da compra. "Se for
para congelamento ou resfriamento, informe
para seu fornecedor, pois ela deve ser mais
resistente para permanecer fixa no produto",
garante Lage.

Outra dica importante do gestor comercial
da Ready, Bruno Lage, é quanto ao tamanho da
etiqueta. "Muitas vezes o supermercado não
imprime todas as informações da etiqueta, e
com isso acaba perdendo, porque sobra papel.
É importante também testar a legibilidade na
impressão, antes de adquirir o produto".

Uma novidade tecnológica deve chegar ao
comércio nos próximos anos para substituir o
código de barras: a "etiqueta inteligente". A
nova ferramenta tem capacidade de conter
informações completas de produtos através
de um microchip.

"Etiqueta inteligente é o nome dado a uma
etiqueta adesiva que contém um microchip e
uma antena. Além de imprimir o código de bar-



ras na etiqueta, como é feito hoje, é possível
também gravar esta informação no microchip",
explica o assessor de soluções de negócios da
SG1 Brasil, Wilson Cruz.

A novidade funciona através de um identi-
ficador. "Uma vez gravado, o código é atrelado
ao produto, quando este produto passar por um
ponto de leitura como check-out, este código
será transmitido via radiofreqüência a um-leitor
que estará conectado a um computador".

A identificação por radiofreqüência existe
há de 70 anos, porém a sua aplicação para
identificar bens de consumo começou a ser
desenvolvida nos EUA, em 2003, pela EPCglo-
bal, uma subsidiária da GS1. "Grandes redes de
hipermercados já estão utilizando o EPC fora do
Brasil. Em São Paulo, uma loja do Pão de Açú-
car já apresenta a tecnologia ao consumidor".

A novidade irá trazer mais praticidade para
os supermercadistas e consumidores. O as-
sessor de soluções de negócios da SG1 Brasil,
Wilson Cruz, ressalta que o sistema irá trazer
vários benefícios para os supermercadisías.

"Aumento da visibilidade da cadeia de supri-
mentos, redução da ruptura de estoque, au-
mento de performance no recebimento, melho-
ria nos serviços ao consumidor - como garantia
de origem, agilidade nas filas, entre outros".

Machado explica que ganhos adicionais
acontecem com a utilização da tecnologia RFID.
"A implantação deste sistema possibilita a me-
lhoria das práticas de reabastecimento, agili-
dade na leitura de itens e a leitura simultânea
de cerca de mil itens em apenas um segundo,
com melhorias na produtividade, rastreabilida-
de, aproveitamento máximo da mão-de-obra e
diminuição de custos".

A previsão para a utilização desta tecnologia
nas lojas vai depender da decisão de toda a
cadeia em investir na implementação desta ferra-
menta. "A tecnologia já está bem evoluída, já pas-
samos a fase de aprendizado, atualmente as em-
presas já estão começando a mapear processos
críticos, analisando a viabilidade e experimentan-
do a tecnologia", finaliza o assessor de soluções
de negócios da SG1 Brasil, Wilson Cruz.
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