
O
processo de compra em uma lo-
ja não mudou muito desde os
anos 1950: o cliente escolhe a
mercadoria que pretende adqui-
rir e, em seguida, vai até um bal-
cão e fala com um funcionário

da loja para fazer o pagamento. Naquela
época, o funcionário fazia os cálculos das
compras em uma simples calculadora.
Somente duas décadas depois, em 1970,
o varejo iniciou uma transformação das
velhas caixas registradoras para o concei-
to de Ponto de Venda (PDV), com sistema
integrado e inclusão de cartões de crédi-
tos como forma de pagamento.

Porém, pouco se evoluiu dos anos 70
para cá. Apesar de toda tecnologia dispo-
nível, as lojas têm somente caixas fixos
e os resultados são grandes filas, princi-
palmente próximo a datas comemorati-
vas como, por exemplo, o Dia das Mães,
Pais e, especialmente, o Natal! Além de
o cliente sofrer com o tempo que leva pa-
ra realizar a compra, o varejista tam-
bém sente os efeitos com custos e lenti-
dão nos processos internos.

Com essa ideia em mente, novas solu-
ções foram surgindo nos últimos anos e
a mobilidade começou a ser um dos
itens fundamentais para poder suprir es-
sa deficiência dentro das lojas, até que
empresas de tecnologias desenvolve-
ram um sistema que possibilita aos vare-
jistas processar os pagamentos em qual-
quer lugar da loja e o melhor de tudo,
com qualquer tipo de cartão (débito, cré-
dito, fidelidade e cartões de presentes).

Mas o que são Pontos de Vendas
Móveis?

São soluções móveis que agregam
pontos de vendas a um estabelecimen-
to. Elas consistem em um computador
portátil ou dispositivo móvel com um
leitor compacto de cartões de pagamen-
to e impressora portátil. Uma vez que o
que vendedor passa o cartão no siste-
ma, os dados são criptografados e envia-
dos através de uma rede sem fio para o
sistema. Após a cobrança autorizada, o
cliente assina a tela do dispositivo e rece-
be o recibo impresso no local.

Toda essa explicação fica mais fácil de
entender se imaginamos uma equipe de
venda circulando com PDV móvel e auxi-
liando os consumidores dentro de gran-
des lojas de departamentos ou supermer-
cados. Durante a compra, o sistema pos-
sibilita oferecer diversas informações ao
cliente como, por exemplo, consultas de

preços e disponibilidade de produtos no
estoque, fazer sugestões de outros produ-
tos ao consumidor e até antecipar e acele-
rar o processo de check out com o envio
dos dados básicos ao caixa central ou fi-
nal. Outra otimização da solução é o uso
da aplicação “queue buster”, ou na tradu-
ção literal “eliminador de filas”, já utiliza-
da em bancos, onde pequenas transações
como extrato, saldo ou transferências
simples podem ser feitas com um aten-
dente móvel, eliminando pessoas da fila.

Hoje,comtodosessesbenefíciosconse-
guimospercebercomoessatecnologiatem
um grande potencial para mudar e facilitar
atransaçãoentreumaempresaeseuclien-
te,sistemaaindapredominapaísesdaEuro-
paeAméricadoNorte.Alémdisso,épossí-
velobservar que a presençacadavezmaior
entre os grandes varejistas. Alguns anun-
ciaram iniciativas de usar tablets, smar-
tphones e outros dispositivos para realizar
o check out móvel. Já outras companhias,
como a AT&T, afirmaram que pretendem
eliminartodososcaixasesistemasdePDVs
fixos nos próximos anos. Com esses anún-
cios, o que podemos notar é que existe um
enorme potencial de crescimento desse ti-
po de aplicação no futuro próximo.

O mais interessante de se usar o Ponto
de Venda móvel é que o sistema não se res-
tringe somente a organizações/compa-
nhias situadas dentro de quatro paredes.

A tecnologia pode ser implementada em
lugares como feiras ao ar livre e trailers
móveis que vendem comida (muito utili-
zado em outros países), além de cami-
nhões que fazem entregas de produtos.
O que é importante frisar em toda essa
explicação é que o PDV móvel não tem
como sua única característica reduzir fi-
las em uma loja, mas também para emis-
são de faturamento de entrega e impres-
são de vias de recibos de vendas.

Tecnicamente, ele ainda pode ser uti-
lizado em locais onde os pagamentos
em dinheiro ou cheque são a opção pri-
mária, como um negócio de entrega em
domicílio. Os dispositivos móveis le-
vam a internet para qualquer região -
ou seja, os pagamentos on-line podem
acontecer em qualquer lugar, como am-
bientes onde a construção de uma in-
fraestrutura de TI tradicional pode ser
um desafio. A solução completa facilita
a integração, permitindo que os comer-
ciantes desloquem rapidamente a insta-
lação para a aplicação.

Embora ainda estejamos no início da
jornada do PDV móvel, o potencial para
mudar para sempre a forma como uma
empresa interage com seus clientes, e
como os clientes interagem com um ne-
gócio é enorme.

*Pedro Goyn é diretor da Zebra Technologies Brasil

O ponto de
venda móvel e
a experiência
do cliente
Pedro Goyn*
redacao@brasileconomico.com.br

O PDV móvel não se restringe
a organizações situadas
dentro de quatro paredes.
Pode ser implementado
em lugares como feiras ao ar
livre e trailers que vendem
comida, além de caminhões
que fazem entregas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Mundo, p. 30.
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