
O que você acha de pôr em sua
loja carrinhos com caixas plás-

ticas para separar as mercadorias?
Eles estão em operação na França e
começam a ser vendidos no Brasil.
E o que diria de adotar um sistema
no qual o consumidor paga sua con-
ta com a simples impressão digital?
A rede americana Piggly Wiggly ade-
riu à novidade com entusiasmo. Que
tal ainda um assistente eletrônico de
compras (foto) que indica preços,
promoções e a localização de produ-
tos? O equipamento já é realidade em
uma loja da rede alemã Metro.

São exemplos como esses que

Reduzir custos,
aumentar a

produtividade,
melhorar o

atendimento.
Tudo isso é

possível com
equipamentos e
softwares feitos

sob medida para
o auto-serviço no
Brasil e no mundo

você encontra a partir das próximas
páginas na reportagem da série
Aprendendo com o Mundo. Afinal,
uma boa tecnologia permite redu-
zir custos, aumentar a produtivida-
de e atender melhor o consumidor.

Nesta edição, além de lançamen-
tos de equipamentos e softwares
usados com sucesso no Brasil, tra-
zemos novidades que melhoram o
desempenho de lojas na França, In-
glaterra e Estados Unidos. Publica-
mos ainda equipamentos testados
na Alemanha, em uma loja criada
especialmente para avaliar a intera-
ção entre máquinas e pessoas.
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SUPER U: SELF-SCANNING
ELEVA TÍQUETE EM 27%
Em visita técnica a supermer-

cados da França, em agosto,
o que nos impressionou foi encon-
trar mais inovações em uma loja in-
dependente, de porte médio, do que
em supermercados de grandes re-
des. Trata-se da loja Super U, com
cerca de 3.500 m2, localizada em
Thouaré-sur-Loire, com 7.000 ha-
bitantes. Esta pequena cidade fica
a 10 minutos de Nantes, na região
da Bretanha. Vale ressaltar que seus
clientes não são de Nantes.

A loja, que pertence à Associa-
ção de Redes Independentes, nos
proporcionou a oportunidade de
conhecer, na prática, tendências
tecnológicas apresentadas no úl-
timo Congresso ECR Europa.

Vamos destacar neste artigo
uma inovação que, em nossa opi-
nião, é fantástica. Trata-se de um
sistema no qual o próprio consu-
midor registra o valor de suas
compras. É o self-scanning, que
inclui leitores de código de bar-
ras e software para processamen-
to dos dados. A loja incrementou
o sistema, introduzindo carrinhos
de compras com cestas plásticas

para separar os produtos, e amar-
rando todo o pacote ao cartão de
fidelidade da loja. Afinal, o obje-
tivo do projeto era proporcionar
aos clientes do Super U um novo
serviço para, assim, aumentar ain-
da mais as vendas. Em 2003,
Philippe Duboc, proprietário da
Super U, implementou o sistema,
com 40 leitores, adquiridos por
150 mil euros. O projeto levou sete

A consumidora francesa gostou de
registrar o valor das mercadorias.
No momento em que escaneia
cada produto, sabe quanto
está gastando. O escaner é leve
e fácil de manusear.



meses de análises, preparação téc-
nica e informatização. Os três pri-
meiros meses foram dedicados a
treinamento de funcionários. Esse
sistema exige que a equipe do pon-
to-de-venda conheça os procedi-
mentos de controle do checkout,
na hora da passagem das compras
e do pagamento da conta, e enten-
da bem a filosofia do serviço.

Após testar o sistema com 100
clientes-voluntários, a loja passou
a divulgar a novidade. Encami-
nhou e-mails para os portadores do
cartão de fidelidade e tablóides
para os consumidores da área de
atuação da loja.

Hoje, 22% dos clientes que pos-
suem cartão de fidelidade são usuá-
rios do self-scanning. Enquanto o
tíquete médio da loja é de 40 euros,
o dos usuários do self-scanning
chega a 55 euros, valor 27% su-
perior. O sistema também trouxe
um nível de fidelização muito im-
portante para a loja. Vários clien-
tes se inscreveram no programa do
cartão de fidelidade apenas para ter
acesso ao novo estilo de compras.
Esses clientes, entre maio e junho
deste ano, já representavam 18,5%
das vendas.

Vamos detalhar um pouco mais
o processo de compras. O cliente
se cadastra no programa de fideli-
dade para fazer as compras com
self-scanning e recebe quatro ces-
tas plásticas vermelhas, que são
levadas para casa. As mesmas ces-
tas em cor azul estão disponíveis
para os demais clientes. Isso é in-
teressante, pois corresponde a um
serviço adicional oferecido pela
empresa. As cestas, localizadas na
entrada da loja, se acomodam fa-

cilmente nos carrinhos - quatro por
carrinho -, o que representa um di-
ferencial espetacular, pois possibi-
lita comodidade ao cliente. Ele
pode separar as compras de acordo
com a própria conveniência.

Quando o cliente chega à loja,
insere seu cartão de fidelidade
Super U no equipamento que se
encontra na entrada da loja. O sis-
tema faz uma escolha aleatória e
indica o escaner que o cliente deve
usar para iniciar as compras. Bas-
ta, então, escanear os produtos e
organizar tudo nas cestas verme-
lhas. Para os produtos de FLV pré-

embalados e já pesados, existe,
próximo ao departamento, uma ta-
bela na qual o consumidor esca-
neia os códigos de barras das mer-
cadorias escolhidas. Caso seja
preciso pesar os produtos, a ope-
ração é feita pelo cliente no pró-
prio checkout.

Existem na loja promoções ex-
clusivas para os consumidores
com cartão de fidelidade Super U.
Outra vantagem do sistema é que
o cliente sabe exatamente quanto
está gastando.

Uma vez finalizada a compra, o
cliente se dirige ao checkout e en-

TROCA DE CARTAZES: MAIS EFICIÊNCIA
Outra inovação bastante interessante encontrada na loja Super U é
o sistema de merchandising. A troca de cartazes da loja é feita de
forma eficiente e segura. Não existe a necessidade de escadas, já
que o trabalho é feito no piso da loja, diminuindo o risco de
acidentes entre os funcionários. O sistema é elétrico. Possui trilhos
(destaque na foto) que, acionados, abaixam e possibilitam
a troca dos cartazes em menos de três minutos - operação entre
duas e cinco vezes mais rápida do que o registrada na troca
convencional. Vencedor do prêmio POPAI bronze, no POPAI Europa
de 2003, o sistema é modular e permite manusear cartazes de
diferentes tamanhos. Em nossa opinião, uma das maiores vantagens
deste sistema é a segurança do trabalho. (CL)
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trega seu cartão ao operador. O sis-
tema soma as despesas e decide,
aleatoriamente, se o cliente pas-
sará ou não por controle. Caso ele
seja escolhido, todas as suas com-
pras serão registradas pelo caixa,
para que o sistema compare os va-
lores. Se estiver tudo certo, o cli-
ente efetua o pagamento e vai em-
bora. Mas se o valor for inferior ao
registrado, o caixa informa a quan-
tia correta para o consumidor pro-
videnciar o pagamento. O que
muda neste último caso, é que o sis-
tema irá aumentar o controle sobre

o cliente: suas compras serão re-
gistradas mais vezes, para que não
haja riscos para a loja.

O mais fascinante neste super-
mercado são os números. Enquan-
to na Europa as vendas mantive-
ram-se estabilizadas, o Super U
cresceu 12% em relação ao ano
anterior. Acreditamos que tal in-
cremento se deva à relação de con-
fiança entre varejista e cliente.

Segundo Philippe Duboc, pro-
prietário do Super U, a fidelidade à
loja aumentou após a implementa-
ção do sistema, que existe em ape-

nas três lojas da França: além da
Super U, a Aucham-Paris e uma
unidade Casino. O maior reconhe-
cimento vem do próprio cliente. Foi
realizada uma pesquisa com usuá-
rios e não usuários do self-scanning
e nove entre dez reconheceram que
o equipamento é rápido e simples
de utilizar. Ele também aumenta o
conforto da compra e das pessoas
que trabalham nos caixas. G
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METRO: LOJA DO FUTURO TESTA
NOVIDADES COM CLIENTES REAIS

Onome já diz tudo: Extra
Future Store. A "loja do fu-

turo" da rede alemã Metro, em
Rheinberg, é uma espécie de ba-
lão-de-ensaio para testar simulta-
neamente novidades em tecno-
logias e equipamentos voltados ao
varejo, como balança inteligente,
autopagamento (self-checkout) e
identificação por rádio-freqüência
(RFID). A iniciativa da Future
Store é fruto de parcerias do grupo
Metro com SAP, Intel, IBM e mais
cerca de 40 empresas. A idéia da
loja do futuro alemã é testar com
consumidores reais as mais mo-

dernas tecnologias que estarão em
lojas do mundo todo nos próximos
anos. Dessa forma, ajustes pode-
rão ser feitos com foco nas neces-
sidades dos clientes.

Para abrigar as inovações tecno-
lógicas, o grupo Metro reformou
uma loja da bandeira Extra com
3.700 m2, reinaugurando-a há pou-
co mais de um ano já toda equipa-
da. De lá para cá, 79% dos consu-
midores experimentaram pelo me-
nos uma vez algum dos equipa-

a balança inteligente, já usada pelo
menos uma vez por 64% dos clien-
tes, segundo pesquisa do Boston
Consulting Group, divulgada em
maio, após o primeiro aniversário
da Extra Future Store. Devido ao
interesse dos consumidores nas
novas tecnologias, o grupo Metro
planeja instalar 200 self-checkouts
em 50 lojas das bandeiras Real e
Extra, em um primeiro momento.
A seguir, conheça alguns dos
equipamentos da loja alemã.

MAIS INFORMAÇÕES:
• Metro (Extra Future Store): www.future-store.org

mentos inteligentes
disponíveis. A campeã
de preferência tem sido
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ASSISTENTE ELETRÔNICO
DE COMPRAS
Consumidores com cartão de fidelidade
da rede podem fazer suas compras
auxiliados por um minicomputador
acoplado ao carrinho, chamado de
Personal Shopping Auxiliar (assistente
personalizado de compras), da empresa
Wincor Nixdorf. Entre as funções, o
assistente eletrônico indica a localização
dos produtos na loja e possibilita que o
freguês relembre quais itens comprou
nas últimas semanas. Com o leitor de
código de barras acoplado à tela, o
cliente obtém informações sobre os
artigos, verifica se há descontos ou
promoções, confere preços e ainda
registra os itens que pretende levar
para agilizar o pagamento. Um terço
dos clientes já testou o equipamento.
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AUTOPAGAMENTO (SELF-CHECKOUT)
O self checkout da NCR, testado por 44% dos clientes, permite registrar
as mercadorias e pagar a conta sem auxílio de funcionários. Ao passar
as compras, o cliente coloca os produtos em sacolas que são pesadas
automaticamente. Se o peso não coincidir com o dos itens registrados, um
funcionário é alertado pelo sistema para conferir o que causou o erro.

COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA
Na Extra Future Store, oito
grandes displays digitais são
usados como meio de
comunicação. Por esses
painéis eletrônicos, a loja pode
divulgar lançamentos das
indústrias, informar sobre
ofertas-relâmpago, anunciar
promoções, entre outras
opções. Como a tela pode ser
operada também por controle-
remoto pelos funcionários,
fotos, informações ou vídeos
veiculados são facilmente
atualizados diversas vezes ao
dia, deixando o consumidor
sempre bem informado.

TERMINAIS DE INFORMAÇÃO
Uma grande ajuda para as compras na loja

do futuro alemã são os terminais de
informação; 51% dos clientes já testaram a

novidade. Esse equipamento é operado por
meio de toque na tela e oferece informações
complementares sobre os produtos, além de

dicas de preparo e receitas.

BALANÇA INTELIGENTE
A assim chamada balança inteligente,
fabricada pela Metter Toledo, é capaz de
reconhecer a imagem de frutas e vegetais.
É a tecnologia mais usada: 64% dos
clientes a experimentaram pelo menos
uma vez. O cliente põe a fruta ou o legume
na balança, que possui uma câmera. A
imagem é capturada e confrontada com
as figuras armazenadas na memória do
equipamento. Ao encontrar uma igual, a
balança emite a etiqueta com o código de
barras do produto, preço e peso do item.
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REMKE: REDE USA SOFTWARE DE
CRM PARA GERAR MAIS VENDAS

A rede americana Remke,
com oito lojas em Kentucky

e Ohio, acumulou um banco de
dados com informações sobre 80
mil clientes cadastrados no pro-
grama de fidelidade, existente
desde 1996. No entanto, não con-
seguia aproveitar esse banco de
dados para criar promoções dife-
renciadas para os melhores clien-
tes e, assim, gerar mais vendas.

- Identificamos a necessidade
de ter um sistema de gerencia-
mento desses dados, que nos per-
mitisse enxergar oportunidades de
negócio a partir do comportamen-
to de cada cliente cadastrado - ex-
plica Pat Iasillo, diretor da rede.

Em função disso, a empresa de-
cidiu investir em um software de
CRM (Customer Relationship
Management, ou gerenciamento
do relacionamento com os clien-
tes), o Allegiance, da Triversity.

Entre as ações de marketing já
desenvolvidas com a ajuda do
software, Iasillo cita uma dire-
cionada a aumentar as vendas na
rotisseria. Rastreando os tíquetes
de compra dos clientes cadastra-
dos no programa de fidelidade, o
software mapeou aqueles que
quase nunca incluíam
em suas compras itens
da rotisseria. Para cada
um deles, foi enviado

cupom com desconto de US$ l a
US$ 5 para ser usado na rotisseria.
Mais de 200 utilizaram os cupons,
gastando cerca de US$ 6.800 na
seção. Cinco semanas depois, o
software examinou o comporta-
mento desses clientes e identifi-
cou que 198 haviam retornado à
rede, gastando mais US$ 6.000 na
rotisseria. Segundo Iasillo, com o
software de CRM, a empresa está
conseguindo fidelizar os clientes
e ainda aumentar as vendas em al-
gumas seções. •

Remke: ação de marketing com
clientes cadastrados resultou em
aumento de vendas na seção de
rotisseria, graças ao auxílio de
software de CRM
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PIGGLY WIGGLY: CONSUMIDOR
USA O DEDO PARA PAGAR COMPRAS

e sde o fim de julho, os con-
sumidores de quatro lo-

jas da rede Piggly Wiggly, nas ci-
dades de Charleston e Columbia,
na Carolina do Sul (EUA), têm a
opção de pagar por suas compras
com um simples toque de dedo,
eliminando assinaturas ou uso de
cartões. Esse sistema, chamado de
pay by touch (pagamento por to-
que), está sendo usado em todos
os checkout das quatro lojas, e
representa um meio seguro e mais
veloz de pagamento.

O cadastro gratuito do cliente no
sistema leva apenas alguns minu-
tos. O consumidor escaneia a im-
pressão digital de um dos dedos,

cadastra uma senha e os dados do
cartão de fidelidade da loja, da con-
ta corrente e cartão de crédito,
criando uma espécie de "carteira
virtual", que fica armazenada em
servidor IBM. Segundo a empresa
Pay By Touch, o sistema utiliza os
mais eficientes procedimentos de
segurança do setor financeiro.

Cadastrada a impressão digital,
o consumidor pode usar o pay by
touch para acessar sua carteira
virtual e escolher como vai pagar
pela compra, em qualquer outro
Estado ou loja. O escaner capta a
imagem da digital, compara com
a que está em arquivo no servidor
e disponibiliza para o cliente sua

Consumidora usa o equipamento
pay by touch em loja da rede Piggly
Wiggly: sistema identifica digital
cadastrada previamente no sistema
junto com os dados bancários do
cliente e faz o pagamento sem a
necessidade de assinaturas ou de
apresentação de cartões
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carteira virtual, eliminando a ne-
cessidade de andar com cartões.

De acordo com a Pay By Touch,
essa tecnologia torna o processo
de pagamento 33% mais rápido do
que o feito com cartões de débito
ou de crédito. A empresa garante
que seu sistema de pagamento é
uma segurança e uma comodida-
de a mais para o consumidor, por-
que a impressão digital é única.

A rede Piggly Wiggly tem sede
em Charleston, opera 116 lojas e
emprega 5 mil pessoas. •



TESCO: CARRINHOS PARA MALHAR
E PARA DISTRAIR AS CRIANÇAS

ois equipamentos inovado-
res para ajudar na diversão

e na saúde de seus clientes. Essa
é a iniciativa da rede britânica.
Tesco, que está testando um mo-
delo de carrinho para auxiliar seu
cliente a ficar em forma durante
suas compras. O outro modelo,
ainda em desenvolvimento, terá
DVD e jogos educativos para
manter as crianças ocupadas en-
quanto os pais percorrem o super-
mercado tranqüilamente. •

SOLUÇÃO CONTRA TÉDIO
A Tesco está desenvolvendo o
Tantrum-Tamer Trolley, "carrinho
domador de explosão de raiva", já

que fazer compras com criança pode
ser um pesadelo. Segundo pesquisa
feita pela rede britânica, muitas
crianças se aborrecem e,
freqüentemente, têm verdadeiros

chiliques no supermercado. O
carrinho manterá as crianças ocupadas com DVDs e jogos
educacionais, enquanto os pais fazem compra. O primeiro protótipo
do modelo, desenvolvido em parceria com a Wanzl, deve ficar
pronto nos próximos meses. De acordo com a pesquisa da Tesco,
75% dos pais ficam estressados quando fazem compras no
supermercado com crianças e 84% gostariam de ter ajuda do
estabelecimento para manter seus filhos entretidos.

INCENTIVO A BOA FORMA
Por conta da crescente preocupação do
consumidor com a saúde, a rede britânica
Tesco colocou em teste o Trim Trolley, o
carrinho da boa forma. Com dez níveis de
resistência, ele permite que, enquanto faz
compras na loja, o cliente monitore seu
batimento cardíaco, a velocidade em que
caminha, a quantidade de calorias
queimadas e a distância percorrida. Em
outras palavras, é um equipamento de
malhação. O carrinho vem sendo usado
também para divulgar a Corrida pela Vida,
evento patrocinado pela Tesco, que reúne
325 mil mulheres no Reino Unido, para
angariar fundos para pesquisa contra
o câncer. O Trim Trolley, projetado pela
empresa alemã Wanzl, está disponível
há cinco meses apenas na loja de
Kensington, Inglaterra.
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EXPOSITORES DO EXTERIOR:
VEJA O QUE FAZ SUCESSO POR LÁ

E xposição organizada, que
acomode a crescente varie-

dade de itens, embeleze a loja e
também facilite as compras dos
clientes. É o que perseguem su-
permercadistas do mundo todo.

Para ajudá-los nessa complicada
tarefa, fornecedores de equipa-
mentos estão sempre criando no-
vidades, algumas ainda pouco
conhecidas no Brasil. Veja cinco
expositores diferenciados para

hortifrútis, rotisseria e venda a
granel, fabricados pelas empresas
americanas Atlantic Food Bars,
Carlson AirFlo Merchandising
Systems e Trade Fixtures/New
Leaf Designs. •

SOLUÇÃO PARA ESPAÇOS PEQUENOS
Um expositor para rotisseria com divisão para
quente e frio. Essa é a aposta da Atlantic Food
Bars, empresa americana de equipamentos.
Segundo Carl Feldman, diretor da empresa, o Hot
& Cold Food Merchandiser (foto) é uma boa

solução para lojas pequenas, uma vez que são elas
as que mais sentem dificuldade em alocar a variedade

de produtos devido ao espaço reduzido para exposição.
No equipamento dois-em-um, mais opções de pratos
prontos podem ser distribuídos num espaço pequeno.
Combinando quente e frio (destaque), os clientes
podem escolher - e comprar por impulso - itens
complementares aos pratos quentes, como saladas.
www.atlanticfoodbars.com

SOPA QUENTE NA LOJA
Outro equipamento da Atlantic Food Bars é o Soup's
on Merchandiser, que permite ao supermercadista
expor e vender sopas quentes (além de itens
complementares, como torradas e pães). Segundo
Carl Feldman, diretor, o visual com jeitão de
restaurante do expositor atrai a atenção do cliente que
procura alimentos frescos e prontos para o consumo.
De acordo com o fabricante, o expositor tem forte
apelo de conveniência, o que contribui para estimular
compras por impulso na seção de rotisseria. Os
modelos disponíveis são em ilha e em bancada,
variando de tamanho e comprimento.
www.atlanticfoodbars.com
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• CARLSON AIRFLO

EXPOSITOR MÓVEL
A empresa americana Carlson AirFlo tem em seu portifólio
diversos modelos de expositores móveis verticais, que
custam entre US$ 139 e US$ 229 cada. O expositor móvel
pode ser utilizado individualmente (foto) ou em conjunto. Por
ser dotado de plataformas ajustáveis, o equipamento permite
que flores e hortifrútis fiquem nos próprios caixotes de
madeira ou papelão dos fornecedores. Segundo Vitor
Robelet, presidente da empresa, o expositor móvel vertical
é um ótimo meio para os supermercados criarem espaços
extras de promoção, sendo uma alternativa mais eficiente e
organizada que as caixas de ripa empilhadas nos corredores.
www.carlson-airflo.com

HORTIFRÚTIS BEM ARRUMADOS
Um dos últimos lançamentos da Carlson AirFlo é o Pod Riser
Merchandising System, um conjunto de bandejas em forma de
meia-lua para ser usado em bancadas ou ilhas nas seções de
hortifrútis, açougue e padaria, por exemplo. Disponíveis em
modelos de duas, três ou quatro fileiras de bandejas, os
expositores podem ser acoplados em balcões grandes ou
pequenos. Segundo a empresa, a forma de meia-lua
possibilita uma exposição organizada e atraente dos produtos
como hortifrútis, que necessitam de destaque individual
quando dispostos em balcões compridos.
www.carlson-airflo.com

- TRADE FIXTURE
PRODUTOS A GRANEL
Soluções para venda de produtos a granel
em supermercados é o que propõe a empresa
americana Trade Fixtures/NewLeaf Designs com
seus equipamentos. "Procuramos desenvolver
expositores que sejam esteticamente bonitos,
valorizando a beleza dos grãos, e práticos para
o cliente", explica Jon Pingel, coordenador de
marketing. Feitos de policarbonato, os expositores
para venda a granel são duráveis, fáceis de limpar
e enfeitam a loja. Nesses equipamentos, é possível
vender grãos, cereais, feijões, sementes, frutas secas,
nozes, confeitos, bombons, balas e muitos outros
itens. De acordo com a empresa, o expositor
costuma ser colocado na seção de produtos
naturais dos supermercados.
www.tradefixtures.com
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COOP: AUTOMAÇÃO CENTRALIZADA
REDUZ CUSTOS E AGILIZA OPERAÇÕES

U m software Unisys que
centraliza a automação de

22 lojas garantiu à rede paulista
Coop economia de R$ 20 mil,
maior qualidade nos serviços de
informática, agilidade nas opera-
ções e segurança de lojas e fun-
cionários. Implantada em abril, a
solução administra o sistema
Calypso, também da Unisys, que
roda nos 475 PDVs da cooperati-
va. As operações dos terminais de
venda passaram a ser controladas
pela matriz. A partir de uni ser-
vidor central, os técnicos de in-
formática são notificados pelo

Software Calypso Centralizado: os
terminais de ponto-de-venda das

22 lojas da Coop agora são
ajustados e encerrados

remotamente pela matriz

sistema quando um determinado
PDV necessita de intervenção.
Sem precisar se deslocar até a
loja, eles resolvem os problemas
remotamente, conferindo mais
rapidez e qualidade aos trabalhos.

Antes, os profissionais iam até
as unidades de cada região para
fazer os ajustes ou encerrar o sis-
tema operacional dos PDVs.
Hoje, tudo é feito eletronicamen-
te, o que contribuiu para a segu-
rança dos funcionários responsá-
veis pelo fechamento das lojas,
quando os outros profissionais já
deixaram o trabalho.

- Evitamos a exposição das
equipes até tarde da noite - diz
Francisco Ráo, gerente de tecno-
logia da informação da Coop.

A solução, implantada inicial-
mente em abril, em três lojas, foi
concluída dois meses depois e per-
mitiu definir melhor as promo-
ções. Para o setor de tecnologia da
Coop, houve redução de gastos em
torno de R$ 20 mil, pois cinco pro-
fissionais de informática foram
realocados para a área comercial
da empresa.

- Ganhamos agilidade no nos-
so sistema de automação, ofere-
cemos mais segurança para os
funcionários encarregados de fe-
char as portas das lojas e ainda
aproveitamos cinco profissionais
em um setor importante para nos-
sos negócios: o comercial - resu-
me Francisco Ráo, da Coop. •
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IMEC: SOFTWARES INTEGRADOS
AUMENTAM VENDAS EM 30%

R edução da ruptura em cerca
de 30% e aumento no fatu-

ramento também em estimados
30%. Esses são os resultados mais
evidentes gerados pela Solução
Integrada Gêmeo, implantada em
2002 pela rede gaúcha Imec, hoje
com 14 lojas. O sistema conta
com softwares de gestão de fren-
te de loja e retaguarda, gestão de
depósito ou centro de distribuição,

além de retaguarda corporativa.
Ou seja, controle financeiro dos
pagamentos do consumidor e dos
feitos pela Imec ao fornecedor.

Uma das vantagens do sistema
é o controle do estoque que pos-
sibilita realizar as compras no
momento e na quantidade certa,
evitando armazenagem excessiva
de produtos ou falta de mercado-
ria por falha no pedido.

- Antes, os pedidos eram feitos
a partir do feeling dos gerentes, o
que causava problemas de abas-

Gráficos de vendas por família de
produtos: um dos recursos do
sistema integrado de gestão,
utilizado pela rede Imec. Permite,
entre outras iniciativas, realizar
promoções e ajustar margens

tecimento. Hoje, reduzimos os
custos com estoques em 30% -
diz Marcos Wentzel, gerente de
informática da rede Imec.

Ricardo Wernikoff, da Gêmeo,
explica que o comprador sabe com
exatidão a quantidade que deve ad-
quirir de cada produto, e só opta
por quantidades maiores quando
faz uma negociação vantajosa.

Gerente de negócios para super-
mercados da Gêmeo, Ricardo
Wernikoff explica que o sistema
integrado permite acompanhar o
desempenho dos produtos, iden-
tificando queda ou aumento nas
vendas, problemas na comercia-
lização de algum item ou no abas-
tecimento das gôndolas.

- Evitamos também fraudes no
recebimento e mesmo nas vendas
dos produtos - destaca Marcos
Wentzel, da Imec.

Segundo ele, uma das caracte-
rísticas pelas quais o sistema da
Gêmeo foi escolhido é a facilida-
de na obtenção dos dados. Os re-
latórios são de fácil interpretação
e favorecem a realização rápida de
promoções ao consumidor. Mar-
cos lembra que o sistema garan-
tiu, só no setor de açougue, aumen-
to nas margens de 22%. •
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ETIQUETAS INTELIGENTES:
ELAS VÃO MUDAR SEUS NEGÓCIOS

US$ 8,3 bilhões ao ano. É o
que o Wal-Mart deve econo-

mizar a partir de janeiro com a ado-
ção da tecnologia de identificação
por radiofreqüência (RFID), co-
nhecida no Brasil pelo nome de
etiqueta inteligente, por apresen-
tar um chip onde são armazenadas
informações sobre os produtos. A
estimativa de ganhos da rede nor-
te-americana é de John Greaves,
diretor mundial da consultoria

Deloitte e um dos especialistas no
assunto. A cifra, explica o consul-
tor, será alcançada apenas com a
primeira fase de instalação da tec-
nologia, que prevê seu uso em
páletes e caixas de embarque para
facilitar o recebimento e a expedi-
ção de mercadorias nos centros de
distribuição (CD) e nas lojas.

Com isso, a rede terá melhor
controle sobre estoques e agilida-
de na movimentação de produtos.
A empresa, no entanto, não comen-
ta nem confirma o número.

Futuramente, acredita-se que as

etiquetas inteligentes substituam os
atuais códigos de barras. Como
serão afixadas aos produtos expos-
tos nas gôndolas, elas permitirão,
por exemplo, rastrear todo o traje-
to do consumidor dentro da loja.

Vantagens como essa, porém,
ainda estão longe de serem alcan-
çadas. Até o momento, a nova tec-
nologia vem sendo testada por re-
des varejistas internacionais ape-
nas na área de logística, sobretudo
no recebimento e expedição de
mercadorias. Caso da alemã Metro
e da inglesa Tesco, além do Wal-

SUPERMERCADO MODERNO
http://www.sm.com.br

SETEMBRO 2004



Mart, cujos testes são feitos ape-
nas nos Estados Unidos.

Depois de utilizar as etiquetas
inteligentes em sua Loja do Futu-
ro, criada em Rheinberg para tes-
tar novas tecnologias (veja p. 46),
a rede Metro vai estender, já em
novembro, seu uso a dez CDs e 250
lojas das bandeiras Metro, Cash &
Carry, Real, Extra e Galeria
Kaufhot. Pelo menos 20 fornece-
dores participarão da iniciativa.

Para disseminar rapidamente o
uso da tecnologia de identificação
por radiofreqüência entre seus for-
necedores, a rede alemã inaugurou
em julho o Centro de Inovação em
RFID (foto à esq.). Seu objetivo é
fazer com que profissionais de to-
das as bandeiras da empresa, par-
ceiros na área de tecnologia e for-
necedores conheçam as aplicações
práticas das etiquetas inteligentes
em todo o processo - desde a li-
nha de produção na fábrica até a
saída do produto da loja.

Janeiro é a data marcada pelo
Wal-Mart para que seus 100 prin-
cipais fornecedores estejam ope-
rando com a nova tecnologia. O
número de indústrias, entretanto,
será maior. De acordo com a as-
sessoria de imprensa da rede nos
Estados Unidos, além desses fa-
bricantes, outros 37 se ofereceram
para participar do projeto piloto,
cujo início ocorreu em abril no
Estado do Texas. A partir daí,
páletes e caixas de 21 produtos de
oito fabricantes que participam
dos testes chegam ao CD texano
com etiquetas inteligentes. De lá,
são distribuídas para sete lojas da
bandeira Supercenter.

Segundo Linda Dillman, dire-

tora da rede, o projeto piloto per-
mitirá a solução de eventuais pro-
blemas até janeiro, quando cerca
de 65% dos páletes e caixas rece-
bidos dos 137 fornecedores esta-
rão etiquetadas com chips.

A etapa seguinte é estender, em

tá as informações do chip - quan-
tidade de produtos, versões, etc.
- por meio de radiofreqüência.
Automaticamente, esses produtos
já são incluídos no estoque do
centro de distribuição. Para isso,
não é necessária nenhuma opera-

Quando os páletes passam por um dos
portais do CD uma antena capta as informações

do chip e já inclui os produtos no estoque
junho, o uso da tecnologia a seis
centros de distribuição e 250 uni-
dades Wal-Mart Stores e Sam's
Club. Em outubro do ano que vem
serão 13 CDs. Em janeiro de
2006, os 200 maiores fornecedo-
res já deverão ter aderido ao sis-
tema de radiofreqüência.

Entre as redes internacionais,
uma das principais vantagens
constatadas é a maior agilidade no
recebimento de produtos nos CDs.
Com as etiquetas inteligentes
acopladas, os páletes passam por
um portal, onde uma antena cap-

ção manual, como ocorre no mo-
mento: operadores escaneiam o
código de barras dos páletes com
leitores óticos.

- Além de a leitura por RFID
agilizar o processo, as informações
do chip acoplado ao pálete permite
saber se a versão e quantidade re-
cebidas correspondem ao descrito
no pedido - diz Marcelo Pedroso,
líder de Supply Chain Management,
da IBM Business Consulting.

Na rede alemã Metro, o índice
de erros no recebimento de pro-
dutos das indústrias caiu a quase
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zero entre os itens testados.
Há vantagens também na esto-

cagem dos produtos no centro de
distribuição. Caso as mercadorias
sejam encaminhadas para o local
errado de armazenamento, as an-
tenas de radiofreqüência capturam
as informações sobre o produto e
emitem uma mensagem para que
a passagem para a área de esto-

lojas, é possível ainda re-
duzir os índices de rup-
tura. Segundo Albrecht

Von Truchsess, porta-
voz da Metro, houve
queda de 9% a 14%

entre os itens testados na Loja
do Futuro. Já uma pesquisa da con-
sultoria internacional AT Kearney
constatou a possibilidade de redu-
zir em 5% os custos com inventá-
rios e em 7,5% as despesas com ar-
mazenagem de mercadorias.

Para garantir benefícios como
esses, a rede Pão de Açúcar anun-
ciou o início dos primeiros testes
com a tecnologia RFID - também
no recebimento e expedição de
mercadorias - para este mês. Será
a primeira rede nacional a adotar
a novidade, já que nem o Wal-

Rede Pão de Açúcar começa a testar sistema este
mês, mas aponta escala de operação e custo como

fatores que vão retardar adoção da tecnologia
cagem seja bloqueada. Isso obri-
ga o funcionário a checar a loca-
lização correta do produto dentro
do depósito.

Outro benefício dessa tecnolo-
gia é a maior rapidez no recebimen-
to de mercadorias nas lojas. Assim
que as caixas atravessam os por-
tais de radiofreqüência é realizada
a atualização automática dos esto-
ques. Segundo Pedroso, da IBM, o
processo todo - desde a chegada da
mercadoria ao CD até a entrega em
cada filial da rede - pode ser acele-
rado entre 5% e 15%.

Como a utilização da tecnologia
de RFID permite maior controle
sobre os estoques dos CDs e das

Mart tem previsão de quando ins-
talará o sistema no Brasil. Antes
de iniciar o projeto, entretanto, o
Pão de Açúcar participou de um
estudo que analisou os impactos
da etiqueta inteligente no País.

- O prazo para usufruir das van-
tagens geradas por essa tecnolo-
gia será maior do que em países
como os Estados Unidos - afirma
Silvio Laban, diretor de tecnolo-
gia e processos da rede.

Entre as razões estão a escala
de operação, ainda menor do que
a dos países onde a etiqueta inte-
ligente já começa a ser adotada, e
o preço da tecnologia em dólar,
que encarece em pelo menos três

vezes sua adoção no Brasil. Soma-
se a isso o alto custo do capital no
País, que aumenta o tempo de re-
torno sobre o investimento reali-
zado pelas empresas.

Não se pode esperar, portanto,
que a nova tecnologia substitua os
códigos de barras em um ano ou
dois. Para ter uma idéia, John
Greaves, da Deloitte, estima que as
etiquetas inteligentes serão usadas
em produtos de maior valor agre-
gado - eletroeletrônicos, CDs e
DVDs, por exemplo - apenas a par-
tir de 2007.

Roberto Matsubayashi, gerente
de soluções de negócios da EAN
Brasil, entidade responsável por
disseminar o uso do código de bar-
ras, concorda.

- As duas tecnologias vão ter
de conviver durante muitos anos
- constata Matsubayashi.

Por essa razão, os fornecedores
de equipamentos vêm desenvol-
vendo produtos capazes de se
adaptar aos dois sistemas. Esse é
o caso da Symbol, que deverá lan-
çar no fim do ano um equipamen-
to que lê código de barras e tam-
bém etiquetas inteligentes. Os es-
pecialistas, no entanto, asseguram
que esse é o momento de enten-
der mais sobre o uso de etiquetas
inteligentes e estudar seu impac-
to sobre a operação dos negócios.
Não fique de braços cruzados. •
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NOVIDADES DO BRASIL:
CONFIRA O QUE JÁ EXISTE POR AQUI

o processo de gestão comer-
cial ao trabalho no chão de

loja, os benefícios trazidos por
softwares e equipamentos têm
ajudado os varejistas a tornarem
suas lojas cada vez mais eficien-

tes e competitivas. Atualmente,
uma série de novidades em equi-
pamentos e sistemas está sendo
lançada aqui no Brasil. Desenvol-
vidas sob conceitos inovadores,
ou trazendo variações de mode-

los já existentes, as novidades po-
dem ajudá-lo nas principais eta-
pas do trabalho em um supermer-
cado. A seguir, você verá alguns
dos principais lançamentos e pla-
nejar a modernização de sua loja.

PDV FUTURISTA
A fila do único checkout do setor de confecção está ficando cada
vez maior e o cliente já demonstra irritação? A solução é bem
simples. Basta trazer um PDV portátil, como o desenvolvido pela
Itautec. O equipamento opera em rede sem fio e pode ser
facilmente deslocado para setores da loja em que há mais
necessidade num determinado momento. Flávio Gomes
Montezuma, gerente comercial da Itautec, destaca que o aparelho
é boa opção para as datas sazonais. "Alguns hipermercados
possuem, por exemplo, um checkout na seção de eletroeletrônicos,
No Natal, data em que aumentam as vendas na seção, o PDV
Futurista pode ser deslocado para o setor, suprindo as
necessidades de atendimento rápido. Previsto para ser lançado em
2005, o equipamento também pode ser fixado no balcão.
• Itautec - (11) 6097-3000

ZEUS EXPERT
O sistema Zeus de gestão comercial ganhou o módulo Expert. A ferramenta
indica o melhor preço de produtos para o consumidor final. O modo de
operação é o seguinte: o software pesquisa o histórico de vendas em
períodos de pelo menos seis meses. Com os dados obtidos, são detectados,
por meio de cálculos matemáticos, os principais fatores que interferem no
comportamento do consumidor. De acordo com a empresa, o programa gera
informações sobre produtos complementares e substitutos, sazonalidade,
crescimento ou queda nas vendas de determinados itens e avaliação de
estoque. Processadas as informações, o Zeus Expert determina a margem
líquida obtida em cada produto em relação à quantidade de itens vendidos,
permitindo a otimização dos preços. Com o sistema, também é possível
avaliar os resultados de uma promoção e simular promoções futuras.
• Zanthus - (11) 3750-7000
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FORNO ELÉTRICO
EM MÓDULOS
A Hyppofito apresenta uma novidade para
pequenos supermercados que trabalham
com pães congelados, um forno elétrico
modular que permite a instalação de mais
câmaras. Segundo Edson Hyppolito, diretor
comerciai da empresa, o supermercadista
pode adquirir o modelo com apenas uma
câmara e, ao perceber que precisa
aumentar a produção, instalar até três novas
câmaras no mesmo forno. O executivo
destaca as vantagens da produção a partir
de pães congelados. "Quem opta pelos pães
congelados consegue uma padronização na
qualidade, além de redução nos gastos com
funcionários, já que, em alguns casos, pode-
se manter apenas um profissional
trabalhando", observa Hyppolito. As
novidades são indicadas para lojas
com produção abaixo de
três sacos de farinha por
dia. O custo do
equipamento varia entre
R$ 3.690 e R$ 23.900,
de acordo com o tamanho
do forno e a quantidade
de câmaras.
• Hyppolito -
(11)4674-1313

EXPOSITOR DE HORTIFRUTIS
A NSF desenvolveu um novo sistema para exposição de
hortifrútis. Nos expositores, que possuem regulagem de
altura, os itens ficam organizados em bandejas atóxicas
que valorizam os perecíveis comercializados. Na hora da
reposição, há um carrinho específico (veja foto no
destaque) que leva as bandejas já organizadas na área
de preparo para o expositor. Com isso, além do visual
chamativo, o processo de reposição das frutas, verduras
e legumes torna-se mais prático.
• NSF-0800-551795

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
A partir de novembro, a Plastrom Sensormatic lança um pacote de novidades

em equipamentos de segurança. O Intellex (foto à dir.), que controla o
circuito fechado de televisão, ganhou a versão 3.2, que além de gravar

na própria memória, dispensando a utilização de fitas de vídeo, possui
drive para DVD, o que possibilita a apresentação do material gravado,
com ganhos na qualidade da
imagem. Outro lançamento é a

câmera fixa ADCA 470 (fofo à esq.),
que economiza 30% de espaço de armazenagem, já que

grava apenas o que está em movimento, e ainda o software de
gerenciamento Policy Manager, que monitora pela própria rede o
trabalho do operador. "Se antes era preciso ir em cada máquina para
observar se a pessoa estava navegando pelo Windows em vez de
monitorar as seções, agora esse trabalho pode ser feito pela própria
rede", diz José Guilherme Machado, gerente de produto da empresa.
• Plastrom Sensormatic - (11) 4166-4400
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IMPRESSORA TÉRMICA
E LINUX PARA PDV
A IBM lançou uma nova linha de
impressoras para checkout. Por serem
térmicas, elas apresentam mais velocidade
de impressão em relação às matriciais.
"Para os cupons fiscais, a impressão é
quatro vezes mais rápida. Já no caso dos
comprovantes de cartão de crédito, pode
chegar a uma velocidade 15 vezes maior",
garante Carlos Chiari, diretor do setor de
distribuição da IBM. O resultado? Mais
agilidade no checkout, melhorando a
satisfação dos clientes, de acordo com o
executivo. A impressora conta com memória
fiscal. O retorno financeiro, segundo o
executivo, vem em um período de seis
meses a dois anos da compra, já que há
economia nos gastos com papel. Outro
recente lançamento da empresa é o Ires,
uma versão do Linux desenvolvida
especificamente para os terminais de PDV.
"Muitos varejistas têm migrado para o
sistema operacional Linux, mas até agora
não havia algo específico para as
necessidades deles", afirma Chiari.
• IBM - 0800-7074837

ANTENA ANTIFURTO
Ao observar a crescente procura das indústrias pela
transmissão de dados por radiofreqüência (RFID), a
Checkpoint lançou a terceira geração do sistema de
EAS, denominado Liberty. Trata-se de antena antifurto
que lê a etiqueta
inteligente - ou seja,
detecta se o cliente
deixar de pagar o
produto. Segundo
a empresa, o
equipamento foi
desenvolvido para
oferecer ao mercado
um sistema seguro
de detecção de furto
e dar opção aos
interessados
em migrar para
a etiqueta inteligente.
• EAS Liberty
-(11)5013-2333

COLETOR DE DADOS
E IMAGENS MC 9000
A Symbol Technologies acaba de pôr no mercado
um coletor de dados que, além de fazer a leitura do
código de barra, registra imagens de produtos. Com
o MC 9000, é possível, por exemplo, fotografar

danos em uma mercadoria que
acabou de ser entregue, o que
facilita a troca com o fornecedor.
Outra vantagem é a utilização de
dois tipos de teclado no
equipamento. E o próprio
usuário pode fazer a
substituição do teclado de
acordo com a necessidade.
"Com isso, o operador digita
mais facilmente, o que dá um
ganho de produtividade de até
20%", diz Vanderlei Ferreira,
diretor geral da Symbol. O
equipamento está disponível em
três versões, com preços
variando entre US$ 2.500 e US$
4 mil. A durabilidade pode
chegar a 10 anos.
• Symbol - 0800-7723266
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CHECKOUTS MAIORES
E MAIS EFICIENTES
Além de adaptados às normas
do Ministério do Trabalho, os
checkouts produzidos pela empresa
paranaense Fast Frio possuem
esteira com 1,15 m de largura, 10
cm a mais que a média, de acordo
com Hugo Pons, gerente de contas
da empresa. "O aumento na largura
possibilita que os clientes coloquem
todo o conteúdo do carrinho na
esteira de uma só vez. Esse
procedimento resulta em ganhos
da ordem de 20% no andamento
do checkout", diz o executivo.
• Fast Frio - (43) 3373-9000

CARRINHO COM CAIXAS PLÁSTICAS
PODE BARATEAR CUSTOS
A Rod-Car traz para o Brasil um conceito de carrinho para compras
criado e patenteado pela empresa canadense In Store, que vende
o equipamento em três países. Trata-se dos modelos 3BB1 e 5BB7,
ambos com design que permite acomodar caixas plásticas para que
o consumidor separe as compras conforme a natureza e o tipo de
produto. A idéia é dar ao cliente a opção de adquirir as caixas plásticas
e de usá-las sempre que for ao supermercado. O consumidor pode, por
exemplo, colocar em uma caixa apenas itens de limpeza, em outra
somente frutas e verduras, numa terceira, só enlatados, evitando

contato entre os diferentes produtos e facilitando
o transporte e o trabalho doméstico de guardar as
mercadorias. O modelo 3BB1 tem capacidade para
três caixas e o 5BB7 (fofos) pode acomodar cinco.
Ambos, contudo, podem ser utilizados sem as caixas.
Jorgem Mollerstrand, diretor comercial da Rod-Car,
explica que o sistema traz ao varejista dois
benefícios. "As caixas, que ganham a logomarca do
supermercado, substituem as sacolinhas plásticas, o
que resultará em economia, além de fidelização dos
clientes", afirma Mollerstrand. Outro avanço do
conceito diz respeito à conservação ambiental, pois
as sacolas plásticas são antiecológicas. O diretor
comercial da Rod-Car acredita que os clientes vão se
acostumar aos poucos ao novo modelo. "O sistema
deverá ser bem aceito pelas classes A e B, e logo se
estenderá a todos os consumidores", completa.
• Rod-Car - (11) 2145-8500
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