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ETIQUETAS ELETRÔNICAS

Novidadechegoua
Tianguá,aindaem
2011, implantada
porumaredecearense
desupermercados

SAIBA MAIS

Preços corretos, visíveis e nos lu-
garescertos. Isso éo mínimoque
um cliente espera ao realizar
suas compras em um supermer-
cado. É o que ele precisa para
pesquisar valores e decidir suas
aquisições, conforme o seu orça-
mento, sem temer a surpresa de
chegar ao caixa e encontrar um
preçodiferentedaqueleanuncia-
do na gôndola.

E é justamente nesse aspecto
que as etiquetas eletrônicas se
destacam e começam a ganhar
mais espaço nos supermercados
mais inovares do País, trazendo
também grandes benefícios pa-
ra os empresários do segmento.

“Às vezes, nos supermerca-
dos com etiquetas de papel, a
gente fica procurando os preços,
quenemsempreestãobemorga-
nizados e no lugar correto. Com
a etiqueta eletrônica, isso não
ocorre.Elaficabemvisível,trava-
daembaixodoproduto, nãotem
problema. O consumidor sabe
que o preço que está na gôndola
é o que ele vai pagar no caixa. É
umganhodetempoevocêconse-
gue fazer isso com a loja em fun-
cionamento, tornando possível
a realização de promoções re-
lâmpago”, observa Ivan Chagas,
gerente comercial representan-
te de etiquetas eletrônicas da RR
Etiquetas,umasdastrêsgrandes
empresas que trabalham com a
tecnologia no Brasil.

Mas, além dos benefícios que
aetiquetaeletrônicadispõempa-
ra os clientes, também são mui-
tas as vantagens que essa tecno-
logia oferece aos empresários.
“O maior ganho é com a parte
operacional”, acrescenta.

Interatividademaior
Ele acredita que a lista de vanta-
gens deve se estender nos próxi-
mos anos, a partir da aplicação
de funcionalidades que atende-
rão diretamente ao novo perfil
de consumidor que vem se for-
mando no País: mais atentos, in-
teressados no maior número de
informações sobre o produto,
deste composição até possibili-
dades de uso do item. Em um
futuronão muito distante, aseti-
quetas eletrônicas deverão ser
um componente essencial nas
novas formas de interação entre
supermercados e clientes.

“Daqui a dez, cinco anos, vai
ter uma transformação grande
na interação com o consumidor.
A gente acredita que a experiên-
cia de ir ao supermercado seja
mais interativa, que os consumi-
dores tenham mais informação
sobre o produto. As nossas eti-
quetaseletrônicastêmumrecur-
so em que é possível, com o celu-
lar (colocado próximo à etique-
ta), obter mais informações so-
breoproduto.Vaimudarbastan-
te a forma como o consumidor
interage com as lojas”, projeta
Ivan Chagas. (DM)

Soluçãoé
positivapara
empresas e
clientes

Oespíritoinovadordosempresá-
rioscearensesfezcomqueoEsta-
do fosse o primeiro das regiões
Norte e Nordeste a investir em
etiquetas eletrônicas. A novida-
de foi implantada no Ceará em
2011,numaunidadedaredeSu-
per Frangolândia, no município
de Tianguá, na região da Ibiapa-
ba. A solução também foi adota-
da em outras unidades da rede
abertas em anos seguintes. No
ano passado, por exemplo, duas
novas lojas da empresa passa-
ram a contar com as etiquetas
eletrônicas: uma no bairro Mon-
te Castelo e outra no Itaperi, am-
bas em Fortaleza.

A Seal Tecnologia – que há 24
anos atua no mercado de solu-
ções dedicadas a processos de
automação com código de bar-
ras, coletores de dados, redes
sem fio e RFID (Radio Fre-
quencyIdentification)–foiares-
ponsável por implantar a solu-
ção nas últimas lojas citadas. O
diretor do Super Frangolândia,
José Ximenes, diz que tem orgu-
lho de ser o primeiro empresário
do setor no Norte e Nordeste a
implantar o sistema.

Atualmente, a rede cearense
conta com oito lojas em opera-
ção,sendoquatrocomatecnolo-

gia. No fim de outubro próximo,
outra unidade será inaugurada
no município de Eusébio, locali-
zado na Região Metropolitana
de Fortaleza (RMF).

“É um negócio muito bom,
porqueoinvestimentodásatisfa-
ção ao cliente. Além da rapidez
para alterar os preços, o sistema
evita divergência nos valores
das mercadorias e gera uma boa
economia, principalmente, no
que se refere ao consumo de bo-
binas de etiquetas de papel”, re-
força Ximenes.

Adesãodasdemaisredes
O Super do Povo e o Cometa
Supermercados também foram
redescearensesainvestirnaseti-
quetas eletrônicas. A primeira
empresa, por exemplo, adotou a
tecnologia em 2012, na unidade
do bairro Cambeba, em Fortale-
za. Hoje, a solução já está na loja
do bairro Serrinha, também na
Capital, e fará parte da filial a ser
aberta em Caucaia, na RMF, até
o fim deste ano.

O gerente de Tecnologia da
Informação (TI) da empresa,
Waldecy Fialho Júnior, destaca
as vantagens das etiquetas ele-
trônicas, dentre as quais estão a
redução dos erros operacionais
eapraticidadenahoradealterar
os preços dos produtos.

“Numa campanha de aniver-
sário ou Natal, sempre fazemos
um encarte grande com muitos
produtos em oferta. Imagine o
trabalho que dava para digitar
todos os códigos de barra, de-

pois imprimir de 1.500 a 2 mil
etiquetasdepapelecolocarcada
uma delas no lugar correto. Ain-
da mais numa loja como a da
Dedé Brasil (Serrinha), com
2.200 m². Várias vezes, chega-
mos a abrir a loja com os funcio-
nários trocando os preços. An-
tes, a gente gastava 1h30 para
gerar 1.500 novas etiquetas de
papel. Agora, alteramos a infor-
maçãode1.500etiquetaseletrô-
nicas em 12 segundos”, ressalta.

As promoções na gôndola,
lembra,nemsempreeramverifi-
cadas pelos consumidores. Isso
por conta dos erros na impres-
são. Ao invés de utilizar o papel
vermelho,geralmenteosfuncio-
nários imprimiam o preço pro-
mocional no branco.

Destaque
De acordo com Ivan Chagas, ge-
rente comercial representante

de etiquetas eletrônicas da RR
Etiquetas,quetrabalhacom essa
ferramenta, o Estado é o que
mais se destaque na adoção da
tecnologia. “No Ceará a gente
conseguiuvendermais,mastam-
bém temos clientes no Sul e no
Centro-Oeste”, conta. Chagas
lembraaindaque,paraosempre-
sários, o retorno do investimen-
to em etiquetas eletrônicas ocor-
reem cerca de dois anos emeio a
três anos. Entretanto, explica,
porcausados preços ainda altos,
não há uma maior adesão.

“Isso porque o custo é alto, há
muito material importado. Na
Europa, a adesão boa, mas, lá,
chegaasercincovezesmaisbara-
ta. O que falta é um preço mais
competitivo”, fala, acrescentan-
doque“queminvestenatecnolo-
gia é quem tem uma cultura
mais inovadora, que busca dife-
rencial”. (DM)
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SUPERFRANGOLÂNDIA
-BR-222-Tiaguá
-Varjota-Fortaleza
-MonteCastelo-Fortaleza
-Itaperi-Fortaleza
-CE-040-Eusébio(inauguraçãono
fimdeoutubropróximo)

SUPERDOPOVO
-Cambeba-Fortaleza
-Serrinha-Fortaleza
-Jurema-Caucaia(inauguraçãoaté
ofimdesteano)

COMETASUPERMERCADOS
-CidadedosFuncionários-Fortaleza
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Ceará foi oprimeiro Estadodo
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Trabalhodecolocarpreçosdosprodutosemsupermercadosadquiriumuitomais
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COMO FUNCIONA

Sistema de etiquetagem

O servidor SES está 
ligado ao servidor 
da loja e recebe 
automaticamente 
as atualizações 
de preço;

Envia as 
informações às 
etiquetas por 
meio de um emissor 
de radiofrequência;

As etiquetas são 
identificadas por 
um código EAN do 
produto ao qual ele 
está associado;

Uma etiqueta adesiva 
com a descrição do 
produto é impressa 
automaticamente no 
momento da criação 
da etiqueta.

Etiqueta Eletrônica e Fixação

Legibilidade perfeita
Baixo consumo, personalização, 
Sistema de fixação Easy Lock

Software 

de gestão preços 
Software de gestão 

de preços integrado e 
sincronizado com o 
back-office da loja

Back Office

Radiofrequência

Alto desempenho 
Wireless e confiabilida-
de da transmissão

PC
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