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Saraiva Mega Store investe 
US$ 150 mil na compra de 100 
verificadores de preços da 
Honeywell, adquiridos por meio 
da revendedora Inova ST

RODRIGO VARELLA, 
DA SARAIVA: 

com novos leitores 
de preço, livraria 

ganha espaço 
para exposição de 

produtos

P O R  T A T I A N A  V A Z
EDITORIALCANAL@ITMIDIA.CO

MAIS INFORMAÇÃOMAIS INFORMAÇÃOMAIS INFORMAÇÃO
Menos espaço,

Quando foi inaugurada, em novembro de 2007, a Saraiva Mega 

Store do Shopping Paulista, localizada no coração da cidade paulis-

tana, trazia uma novidade tecnológica em relação às outras lojas da 

rede. Mais de 20 novos terminais verificadores de preços, do mode-

lo 1K 8560 da fabricante Honeywell, foram instalados na unidade. 

Por meio deles, consumidores e lojistas podiam obter informações 

não só de preços, como acontece nas outras livrarias, mas também 

sobre autor, editora, edição e até capa do livro, por exemplo, busca-

do no sistema pelo código de barras.
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Radiografia do Projeto

Cliente: Saraiva mega Store
Necessidade: ter mais espaço nas 
gôndolas para exibição dos produtos e 
proporcionar mais facilidades aos clientes 
Solução: instalação de novos terminais 
verificadores de preços da Honeywell
Revenda: Inova ST
Investimento: US$ 150 mil
Resultado: os novos leitores ocupam 
menos espaço, trazem mais informação ao 
cliente e tornam as lojas mais atraentes

No total, a Saraiva investiu US$ 150 mil na 

compra e instalação de 100 produtos como esses, 

que passaram a ser colocados nas livrarias inaugu-

radas depois disso e que também estarão nas cinco 

unidades que devem abrir as portas até o final des-

te ano. O trabalho de comercialização, instalação e 

acompanhamento do projeto foi feito pela reven-

dedora Inova ST, que já tinha contato com a área 

de TI da livraria. 

A iniciativa de buscar no mercado soluções 

mais modernas partiu, em especial, da necessi-

dade de fazer com que os verificadores de preços 

ocupassem menos espaço nas gôndolas da então 

nova loja do Shopping Paulista. Isso porque os pro-

dutos expostos nas prateleiras da livraria – que 

reúne, além de livros, CDs, espaço recreativo para 

crianças e uma cafeteria – são seus próprios anun-

ciantes e, quanto mais espaço livre, mais produtos 

podem ter uma melhor exibição na loja.

Apesar de terem metade da dimensão e es-

pessuras menores que dos produtos utilizados 

antes, os novos equipamentos permitem ganho de 

eficiência. Nele, a tela de exibição de cinco pole-

gadas possibilita a inserção de mais informações 

e a apresentação da imagem do item buscado. Nos 

verificadores antigos, todas as especificações 

tinham de ser descritas em apenas duas linhas. 

“Bastava informar o preço e o nome do produto 

para ocupar todo o espaço disponível. Hoje, 

o consumidor tem ali tudo o que ele precisa 

saber”, afirma Rodrigo Varella, gerente de 

TI da Saraiva Mega Store e saraiva.com.

Uma das grandes vantagens encon-

tradas na solução da Honeywell, segundo 

Varella, é a do verificador ter o scanner de 

código de barras acoplado ao sistema de 

leitura a laser de controle dos produtos. Na 

prática, isso simplifica bastante a instala-

ção e a manutenção, em caso de falha ou 

substituição. “Quando havia problemas nos 

equipamentos que usávamos, tínhamos 

de desmontar o verificador para saber se 

o problema era do scanner ou do sistema. 

Agora, isso não será mais necessário”, ex-

plica o gerente. 

Outros diferenciais em relação aos lei-

tores em uso nas outras lojas são a maior 

velocidade de leitura e a vida útil de cinco 

anos. Possui tela com touch screen (sensi-

bilidade a toque) e consegue identificar vá-

rios formatos de código de barras, inclusive 

os em versão 2D, que serão utilizados nos 

vale-presentes da Saraiva, diferentes dos 

outros por não apresentarem um padrão, 

mas características próprias de produto 

para produto. “Esse modelo de leitor de 

preços foi desenvolvido especificamente 

para o varejo e, por isso, apresenta funções 

de adaptação conforme a necessidade 

desse mercado, inclusive com uma solução 

multimídia, para propagandas dentro do 

comércio”, comenta Ibraim Bulhon, diretor 

da Inova ST.

Todas essas características fizeram 

com que o tempo entre a escolha pelo pro-

duto e a instalação na loja do Shopping Pau-

lista demorasse pouco – cerca de quatro 

meses. A revenda fez a implementação dos 

equipamentos na Mega Store, acompanha-

da pelos técnicos da área de TI da Saraiva. 

“Foi tão fácil que nas outras unidades nós 

mesmos fizemos esse trabalho”, comenta 

Varella. A quantidade de leitores em cada 

comércio depende da localidade e do tama-

nho do espaço, além da demanda por infor-

mação. A média é que sejam instalados de 

15 a 30 verificadores por loja.

A aceitação dos clientes e funcionários 

tem sido boa, segundo o executivo, princi-

palmente por conta da maior velocidade 

de leitura, o que facilita o exercício funda-

mental da adoção desses equipamentos: o 

auto-atendimento. Além do que, o design 

do aparelho e as dimensões compactas 

tornaram os pontos de vendas mais atraen-

tes e mais aproveitáveis. Tanto que, daqui 

em diante, eles estarão em todas as novas 

lojas da empresa – 100 no total, contando 

as unidades adquiridas este ano, da recém-

comprada Livraria Siciliano.

A aceitação dos clientes e funcionários 
tem sido boa, principalmente por 
conta da maior velocidade de leitura, 
o que facilita o auto-atendimento
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Text Box
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