


tecnologia consegue trans-
formar sonhos em realidade.
Quando se usa no dia a dia
equipamentos e soluções que
foram projetados há anos, o

sentimento é de que o futuro final-
mente chegou - e que cada inovação
experimentada é só o começo para
tantas outras que são descobertas ou
aperfeiçoadas. Com o setor de super-
mercados não é diferente. Os especia-
listas conseguem agilizar processos,
controlar estoque, melhorar atendi-
mento, diminuir fi las, aperfeiçoar
sistemas. Tudo para reduzir custos e
agradar cada vez mais o cliente.

As empresas especializadas em tecno-
logia para o varejo estão cheias de no-
vidades. A CheckExpress trabalha com
meios de pagamento - o que engloba
vários tipos de serviços. De acordo com
o diretor de Informática da empresa,
Luiz Alberto Villaça, os supermercados
são locais onde podem ser feitos vários
tipos de negócio. "Não é de hoje que as
pessoas, quando passam pelos caixas
dos supermercados, ouvem a pergunta
da operadora: 'gostaria de fazer a recarga
do seu celular?' Esses é um dos serviços
que a CheckExpress oferece - o sistema
da empresa está ligado ao do supermer-
cado que disponibiliza o serviço. São
feitas atualmente 3 milhões de recargas
por mês de telefones fixos e celulares e o
número está crescendo", afirma Villaça.
"Para o supermercado, é uma oportuni-
dade de vender algum produto a quem
vai à loja só para carregar o celular; para
o cliente, trata-se de uma facilidade."

A diversão também pode ser adquiri-
da no supermercado e dá direito a jogos
eletrônicos e a baixar músicas. O nome
do equipamento é Fun Station. "O clien-
te compra, por exemplo, 20 reais em cré-
ditos, vai à máquina com o iPod ou com
o MP3 e o cabo USB e é só escolher as
músicas. Com os jogos é a mesma coi-
sa: o usuário, com o número que vem
no cartão, entra no site da empresa de-
tentora do jogo de que gosta e pode se
divertir em casa", detalha o diretor da
CheckExpress. "Os gastos são controla-
dos pelos pais - mais uma vantagem. O
projeto está começando, é um piloto por
enquanto, mas a Fun Station já pode ser
encontrada em alguns supermercados."

Os clientes que gostam de futebol
poderão, em breve, adquirir os ingres-
sos também nos supermercados. "Na
medida em que são alcançadas soluções
em tecnologia, os consumidores visitam
as lojas mais vezes. O cliente sai com o
comprovante da compra e o lugar mar-
cado no estádio."

A tecnologia auxilia também em áreas
mais operacionais. O diretor da Varejo &
Consultoria, Mareio Blak, diz que existem
soluções para pequenos, médios e grandes
supermercados - em linhas gerais, porém,
foram desenvolvidos pontos importantes
para todos. A frente de loja e os checkouts
precisam ser controlados, os itens não
podem sair sem registro, é preciso haver
um controle rígido do caixa. "Além disso,
quanto mais rápido for o atendimento,
mais satisfeito fica o cliente, que volta pa-
ra comprar. Mas o controle no checkout
não pode ser sinônimo de demora para
os consumidores", alerta Blak.

O bom e velho código de barras ain-
da é o caminho, destaca o especialista.
"Com essa ferramenta, o produto é con-
tabilizado em segundos, e o cliente vai
embora satisfeito. O responsável pela
criação do código de barras de um item
é o próprio fabricante. O supermercado
pode criar um, mas vai dar prioridade a
empresas que trabalham com a tecnolo-
gia", afirma.

"Menos de 5% dos produtos dos su-
permercados são vendidos sem código
de barras, como os itens de vestuário. O
sistema consegue controlar muito bem as
saídas, o que diminui o prejuízo - a baixa
do produto no estoque já acontece quan-
do ele passa no checkout", diz Blak.

Informação em chips
As etiquetas inteligentes ou RFIDs

(sigla de radio frequency Identification)
também são uma realidade. Blak expli-
ca. "São equipamentos que possuem
chip de radiofreqüência e representam
o futuro dos códigos de barra. Elas per-
mitem que o estoque seja controlado
sem a intervenção humana e que se sai-
ba onde um determinado produto está
naquele momento."

Cada etiqueta inteligente contém
um minúsculo chip dotado de memó-
ria e capaz de efetuar transmissões de
rádio. Isso coloca a RFID na categoria
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das tecnologias wireless. Ao contrário
dos atuais códigos de barras, as etiquetas
podem ser lidas à distância, de forma
totalmente automatizada, sem que o
produto tenha que estar ao alcance da
visão de um operador.

Com o sistema, as filas, às vezes gran-
des nos supermercados, estão com os
dias contados. Quando o cliente chega
no caixa, já tem a soma pronta e é só pa-
gar. "Há também um equipamento que
o consumidor pode usar sozinho - ele
passa as compras pela máquina, paga e,
quando estiver tudo pronto, a cancela
abre e ele vai embora. Isso serve também
para coibir os roubos. Se alguém colo-
car um pacote de biscoitos na bolsa, por
exemplo, será denunciado pelo equipa-
mento", diz Blak.

Telinha
Em vez de o produto ter o preço, ele

está exposto na gôndola ao lado de uma
etiqueta com display de LCD. "Não é só
o valor do item que será mostrado para
o consumidor, mas também o logo do
fabricante, da rede de supermercado, por
exemplo", detalha o diretor executivo da
Blink Systems, Marcos Paulo Amorim.

A etiqueta, na verdade, é um painel
de LCD que mede aproximadamente 4
centímetros de largura por 3 centímetros
de altura. As atualizações são feitas ao
mesmo tempo no caixa e nas pratelei-
ras. O gerente modifica o preço nessas
etiquetas e no que está sendo cobrado
no caixa instantaneamente. "Não haverá
mais erros nem demora. É importante
quando uma rede quer baixar os preços
para não ficar atrás do concorrente, pois
pode ser feito em segundos."

Além disso, segundo Amorim, não se-
rá necessário pagar horas extras para que
a equipe dê conta da mudança do valor
nas etiquetas antes da abertura das lojas,
por exemplo. "A manutenção da telinha
é pequena - só gasta energia quando os
preços são mudados. Se acaba a força,
ela não apaga, mostra o preço mais re-
cente que foi colocado. E para baratear
ainda mais, basta que o supermercado
faça uma parceria com o fabricante do
item, já que ele também terá seu logo
exposto na tela."

Segundo Amorim, para os clientes,
não haverá quase diferença. Mas para as



empresas, é importante. "É possível atu-
alizar a loja inteira em alguns minutos."
A tela custa aproximadamente 15 dóla-
res. A manutenção se resume na troca da
bateria a cada cinco anos.

O coletor de preços também é apon-
tado por Amorim como uma das próxi-
mas "estrelas" dos supermercados. "É
um papa-fila. O equipamento recolhe
os preços quando o consumidor ainda
está na fila e passa para o caixa. O uso
nem é tão sofisticado, mas o retorno para
o supermercado é enorme, influi no re-
sultado da empresa." O preço do coletor
começa em R$ 1,5 mil. "As mercadorias
que chegam do fabricante também po-
dem ser checadas com a máquina. Não
haverá mais erro de fragrância ou sabor
de um produto - não passa nenhum erro
pela tecnologia."

Private label
A rede de supermercados Comper,

com 31 lojas espalhadas pelas Regiões
Centro-Oeste e Sul do País, utiliza o
private label para conhecer melhor seu
cliente. "É possível ter vários relatórios,
como o número de pessoas que vai às
unidades, o que elas compram, com
que freqüência e qual a categoria de
produtos apreciam mais, além de saber
o tíquete médio de cada consumidor.
Conseguimos saber quais são os clientes
ativos e os inativos", diz o gerente regio-
nal de Brasília (DF), Carlos Paes.

"Se o cliente prefere comprar na terça-
-feira, na promoção da carne, podemos
fazer uma divulgação personalizada para
que ele conheça também os outros dias
especiais, como a quarta-feira do peixe
e a quinta-feira do verde. Sem esquecer
os preços especiais do domingo", afirma.
"Os inativos também são lembrados de
que existem as ofertas do Comper e rece-
bem igualmente as informações."

Para Paes, o sistema desenvolvido com
o private label permite conhecer melhor
o cliente, e criar uma relação de proxi-
midade. "A novidade que está sendo pre-
parada agora é o delivery - as compras
feitas pela internet."

Loja-conceito
Não é exagero dizer que quase 100%

das novidades detalhadas nestas páginas
são encontradas na loja-conceito do Gru-

O PROCESSO ONLINE POSSIBILITA

A TOMADA DE DECISÃO A QUALQUER

HORA PARA ATINGIR AS METAS

po Pão de Açúcar no Shopping Iguatemi.
O diretor de TI do grupo, Joaquim Dias
Garcia, diz que a tecnologia traz diferen-
cial ao negócio e cria agilidade na com-
pra. "A tecnologia é a chave em diversas
frentes no Pão de Açúcar. Em respeito ao
meio ambiente, temos lojas onde estão
consolidadas as tecnologias Risk e Intel,
para que haja redução de energia. Uma
máquina realiza o que duzentas faziam.
Outros 3,5 mil equipamentos estão sen-
do trocados, o que vai reduzir em até oito

vezes o consumo de energia - processo
que terminará em 2011", revela.

Outra iniciativa é a etiqueta eletrô-
nica com visor digital, "procedimento
que é imperceptível ao cliente, mas
apreciado porque o bom resultado apa-
rece." A implantação em outras lojas da
rede já começou.

A tecnologia da identificação por ra-
diofreqüência, as etiquetas inteligentes,
também é citada por Garcia - é usada
na adega, por exemplo. "O cliente fica
sabendo o ano em que a bebida foi pro-
duzida, detalhes do cultivo da uva e a
harmonização com os pratos, aprende se
aquele vinho vai bem com salmão, carne
vermelha ou frango", afirma o diretor.

O coletor de dados evita as filas, o
delivery já é realidade nas lojas do Pão
de Açúcar e outras surpresas ainda estão
por vir. Antes de encerrar a entrevista,
Garcia deixa escapar mais uma novida-
de que está em toda a rede, não apenas
na loja-conceito: os gerentes e diretores
do grupo recebem no smartphone as
informações de vendas dos produtos.
"O processo é online, o que possibilita
a tomada de decisão a qualquer hora,
para atingir as metas, por exemplo.
Dos 220 executivos, 180 já têm acesso à
tecnologia. As informações de estoque
chegam para eles e também para a área
de Logística e a comercial. O resultado
é que as compras são feitas só quando
é necessário; menos estoque significa
dinheiro em caixa, o que é importante
para qualquer empresa."
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