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A Eagle Hardware & Software, empresa integrada ao grupo Vikam Corporation, está lançando uma 
nova alternativa para melhorar o fluxo de consumidores e o atendimento no varejo. 
 
Trata-se do caixa expresso, que permite ao cliente registrar suas compras e fazer o pagamento 
sem o auxílio de funcionários, evitando o aborrecimento de filas. 
 
Gerson Luiz Xisto, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da Vikam Corporation, informa 
que conheceu o sistema nos Estados Unidos. Ele não divulga investimentos feitos no negócio, mas 
adianta que o sistema de caixa expresso será comercializado a partir de US$ 5 mil. 
 
Tendência 

 
"O auto-atendimento já é uma tendência consolidada em diversas partes do mundo e vem 
crescendo também aqui no Brasil", compara Xisto. "Por isso, resolvemos apresentar um projeto-
piloto na última Feira de Automação Comercial (Autocom), realizada em abril deste ano, em São 
Paulo". 
 
O sistema, que pode ser usado em todo o comércio, é ideal para supermercados, lojas de 
departamento e lojas de conveniência. 
 
De acordo com Xisto, o varejista pode instalar um número variável de caixas expressos, conforme 
as necessidades da loja. Um computador central receberá todas as informações dos caixas 
integrados e balanças eletrônicas. 
 
No caixa que será usado pelo cliente haverá um equipamento com linguagem visual simples, de 
fácil entendimento, para registrar os produtos com base no sistema de leitura de código de 
barras. 
 
Simultaneamente a esse registro, é identificado o peso de cada item. Em seguida, a pessoa coloca 
o produto numa sacola plástica que fica em cima de uma balança digital. No final do processo, o 
peso da compra tem que bater com o peso que foi registrado no computador, evitando fraudes. O 
pagamento direto é possível com cartão de crédito ou débito automático. 
 
Um supervisor da loja poderá controlar, através de sistema de monitoramento remoto, todo o 
movimento em três a quatro terminais e solucionar as dúvidas dos clientes, além de receber os 
pagamentos em cheque e dinheiro. 
 
Avanço 
 
No Brasil, o sistema de auto-atendimento registra crescimento mais rápido no setor financeiro. 
Segundo dados da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), foram instalados, em 2002, cerca 
de 6 mil postos eletrônicos no País. Mais de 6 trilhões de transações foram realizadas nos 
terminais, representando 31% da movimentação dos bancos brasileiros. 
 
No ramo de supermercados, a informatização também evoluiu muito nos últimos anos, o que abre 
um espaço seguro para novas conquistas na nova área de auto-atendimento. Os consumidores, 
até mesmo em cidades pequenas, convivem, cada vez mais, com o código de barras. 
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