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AGILIDADE

ENQUETE

APOIO AO CONSUMIDOR

O bom atendimento no varejo
não se resume apenas ao funcio-
nário que trata bem o cliente.
Em um supermercado, não
adiantaoconsumidorteràdispo-
siçãoatendenteseducadosesim-
páticosse encontraruma lojasu-
ja e com gôndolas desorganiza-
das, por exemplo.

Para evitar problemas dessa
natureza,aredecearenseCome-
ta Supermercados vem apostan-
do em soluções que tornam os
processos de gerenciamento
mais práticos, com a ajuda de
aparelhos móveis.

Neste mês, a empresa inovou
ao disponibilizar a seus quatro
supervisores tablet’s que estão
sendoconectadosàsnovascâme-
ras de segurança das 12 lojas da
rede, em Fortaleza.

Com o recurso, eles conse-
guem passear virtualmente por
todos os setores das unidades e
trocar informações entre si,
quando é necessário.

Foconobomfuncionamento
“O foco é no bom funcionamen-
to das lojas e no bem-estar do
cliente.Muitasvezes,oconsumi-
dor vai ao supermercado e se
depara com prateleiras onde os
produtos estão misturados, com
objetos no meio dos corredores
atrapalhando a passagem e até
com clientes que não prestam o
devido atendimento. Com os ta-
blet’s, ampliamos o monitora-
mento para evitar essas falhas”,
observa o gerente de Tecnologia
daInformaçãodoCometaSuper-
mercados, Clébio Almeida.

Ele informa que a tecnologia,
desenvolvidapelaIntelbrasefor-
necida pela Digital Segurança,
também está sendo utilizada pe-
la equipe de prevenção de per-
das,atémesmoparaevitarpossí-

veis constrangimentos aos clien-
tes.Oprojeto deveráserconcluí-
do em toda a rede até o próximo
dia 30, depois de amanhã.

“Achoqueiniciativascomoes-
sa mostram que a empresa não

está preocupada só em vender
os produtos, mas também com o
nossobem-estar”,comenta a do-
na de casa Célia Viana.

Mobilidade
Até o fim deste ano, o Cometa
Supermercados pretende finali-
zaraimplantaçãodeoutroproje-
to ligado a soluções para a mobi-
lidade das operações nas lojas,
com o auxílio da tecnologia de
radiofrequência (RF).

Trata-se do sistema Acrux RF,
desenvolvidopelaConsinco,for-
necedora brasileira de softwares
de gestão corporativa para vare-
jistas e atacadistas.

A solução traz vários recur-
sos,comoconferênciadepreços,
inventários, conferência e
reconferência de recebimentos,
geração de pedidos de venda,
conferência de expedição, movi-
mentação de estoques, transfe-
rência entre locais, registro de
devoluçãoafornecedores,confe-
rência de planogramas e ende-
reçamento e pesquisa a concor-
rentes. (RS)

Você gostaria de chegar ao caixa
com todos os itens de seu carri-
nhoregistrados,precisandoape-
nas apresentar ao funcionário
um cartão e pagar a conta? Para
atenderaumademandadovare-
jo no sentido de agilizar o check-
out dos supermercados, empre-
sas brasileiras vêm criando sof-
twares que ajudam a reduzir as
indesejáveis filas nas lojas, mui-
tas vezes responsáveis por fazer
os clientes desistir da compra.

Uma dessas soluções é o Papa
Fila, tecnologia já apresentada
pelas empresas desenvolvedo-
rasdesoftwaresToledoeConcin-
co. Em fevereiro deste ano, foi a
vez da Totvs lançar a ferramen-
ta, resultado de um trabalho que
integraperiféricosbastanteutili-
zadosno varejo: leitoresde códi-
go de barras e equipamentos de
frente de caixa.

Comofunciona
OPapa Filafuncionadaseguinte
maneira: um atendente usa o
leitor de código de barras para
registrar cada produto, enquan-
to o cliente aguarda na fila. Os
dados ficam armazenados em
um cartão. No caixa, o consumi-
dor apresenta o cartão ao opera-
dor. O sistema lê o dispositivo,
carrega todas as informações so-
bre a compra e soma os valores.
Depois, é só fazer o pagamento.

“A gente tem percebido que a
demandaporsoftwaresdessana-
tureza no comércio brasileiro,
notadamente nos supermerca-
dos, vem crescendo bastante. A
implantação do sistema é sim-
ples e relativamente barato. As
filasandamduasvezesmaisrápi-
do”, garante André Veiga, dire-
tor do segmento de Varejo da
Totvs. Ele ainda acrescentou
que o sistema desenvolvido pela
empresa na qual trabalha já foi

implantadocomsucessonoEsta-
do do Espírito Santo.

Eficazemgrandesvolumes
Questionado se a solução tam-
bém é eficaz para compras em
grande volume, quando o carri-
nho do cliente está cheio de pro-
dutos, Veiga afirma que não há
nenhuma dificuldade. Isso por-
que o atendente pode embalar
as mercadorias à medida que faz
aleituradoscódigos,colocando-
as em outro carrinho.

“Os lojistas costumam apre-
sentardúvidas em relaçãoa isso,
mas o processo é bem simples.
Os coletores de dados são muito
parecidos com os scanners mó-
veis utilizados pelo ‘atacarejo’.
Vale lembrar que o Papa Fila é
idealparaserusadonosmomen-
tos de pico da loja, quando au-
mentam o número de clientes”,
explica o gestor. O Papa Fila não
gera custos com treinamento,
uma vez que a operação é seme-
lhante à do caixa, e não implica
em modificações no espaço físi-
co do comércio, pois os equipa-
mentos são portáteis. (RS)
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Infelizmente, a divergência de
preços é um erro de operação
comum em supermercados bra-
sileiros,deixandoosconsumido-
res sujeitos a comprar “gato por
lebre”. Embora esteja previsto
no Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) que o cliente tem o
direito de pagar o menor valor
ao identificar o problema, nem
sempre quem está sendo atendi-
do no caixa fica atento às infor-
mações na tela do computador.

Para estimular os cearenses a
comparar os valores dos produ-
tosnagôndolaeno caixaeevitar
possíveis prejuízos, o Programa
Estadual de Proteção e Defesa
doConsumidor(Decon-CE)pre-
tende lançar a campanha “De
Olho no Preço”, em parceria
comoMinistérioPúblicodoEsta-
do do Ceará (MP/CE) e com a
Associação Cearense de Super-
mercados (Acesu).

Fiscalização
“Queremos que os consumido-
restambém sejamnossos fiscais.
Com a campanha, havendo di-
vergência,oclienteteráodireito
delevaroprodutodegraça.Para
isso, precisamos fazer um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta
(TAC) de natureza educativa
com a Acesu”, adianta a secretá-
ria executiva do Decon-CE, Ann
Celly Sampaio Cavalcante, lem-

brando que o projeto já existe no
Rio de Janeiro.

Validade
A ideia é fazer com que a ação
tenha o mesmo impacto da cam-
panha “De Olho na Validade”,
lançada em dezembro de 2013
no Ceará, para otimizar a troca
de produtoscom validadevenci-
da, além de educar o consumi-
dor sobre seus direitos e melho-
rar os serviços do setor. “É crime
vender mercadorias impróprias
para o consumo, cujos prazos de
validade estejam vencidos”, re-
força Ann Celly.

Atualmente,são25supermer-
cados participantes, totalizando
134 lojas. De acordo com os ter-

mos da campanha, o cliente que
encontrarqualquerprodutoven-
cido, antes de passar pelo caixa,
receberá gratuitamente o mes-
mo produto dentro da validade.

Identificação
Osestabelecimentossãoidentifi-
cados por meio de cartazes e do
material de comunicação con-
tendo o regulamento da campa-
nha. Para a Acesu, “a proposta
trazmuitos benefícios não só pa-
raonossoconsumidor,maspara
o próprio estabelecimento, que
passa a ter maior diálogo com
seus clientes, além de ser um
mecanismo para qualificar ain-
da mais o atendimento das lojas
cearenses”. (RS)
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Desde 2010, a Associação Brasileira
deAutomação(GS1Brasil)vemdisse-
minando o código GS1 DataBar para
que a tecnologia possa ser adotada
por toda a cadeia de abastecimento.
Na operação de caixa, por exemplo,
pode-se ter o controle da data de
validade de produtos perecíveis e
evitar a venda ao consumidor, caso
aindanão tenhamsido recolhidosda
gôndola.Os símbolos são capazes de
carregar mais informações do que o
código de barras EAN/UPC. Por isso,
possibilitam a codificação demerca-
dorias em diversos segmentos. Os
itens de frutas legumes e vegetais e
os de pesos variáveis (carne, aves,
peixes, padaria, embutidos e frios)
podemserbeneficiados,comaidenti-
ficaçãodosprodutosdesdeaorigem.
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