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INTRODUÇÃO

Dentre as novas tendências de mercado está o

autoatendimento (Self-Checkout), que basicamente

engloba e torna acessível tudo o que foi mencionado

anteriormente, através de terminais de autoatendimento

que possibilitam que o próprio cliente possa prestar

contas dos produtos escolhidos (FERNANDES;

ORTUÑO, 2017), eliminando o tempo gasto com filas e a

necessidade de mão de obra para realizar o atendimento

no caixa e o empacotamento de suas compras,

maximizando o tempo e o lucro operacional

(FERNANDES; ORTUÑO, 2017; OSTROM; MEUTER,

2002 ).

OBJETIVO DE PESQUISA

Descrever como a aplicação do sistema de

autoatendimento (Self-Checkout) em uma rede

supermercados tradicional, pode contribuir como

ferramenta no auxílio para a solução dos problemas

relacionados com os tempos gastos que são necessários

no processo de finalização das compras dos produtos, na

redução dos custos devido a não necessidade de mão de

obra para realizar o processo de recebimento, pesagem

e empacotamento dos produtos e na eliminação dos

desperdícios, no aumento da eficiência de processos e

atendimentos, e no aumento do nível de satisfação dos

consumidores.

METODOLOGIA DE PESQUISA

1ª Fase – Estudo da literatura (Teorias)
Foi efetuado toda a busca pelo conteúdo relacionado ao

trabalho.

2ª Fase - Pesquisa
A escolha desta forma de pesquisa (qualitativa e

exploratória) está relacionada com a necessidade de

mensurar os resultados obtidos, o impacto gerado pela

instalação do equipamento e a utilização os dados

obtidos para melhoria ou correção de possíveis

potenciais de problemas no sistema.

3ª Fase – Utilização dos dados
Com base na Pesquisa que foi realizada, os dados que

foram obtidos e compilados serão destinados aos donos

e encarregados do estabelecimento para que seja

realizada uma avaliação.

A EMPRESA

Supermercado de médio porte, localizado na região

metropolitana de Belo Horizonte.

O supermercado iniciou suas operações em 1992,

inicialmente com características de empresa familiar, e

no ano 2002 teve sua estrutura organizacional alterada,

após ser adquirida por dois novos sócios. Este

supermercado comercializa mais de 15.000 produtos, e

possui fluxo de cerca de 400 mil clientes por mês,

baseado nos dados dos anos de 2019 e 2020.

PESQUISA DE MERCADO

Para a empresa analisada neste estudo, a pesquisa de mercado é de extrema importância para realizar análises de

consumidores, clientes, concorrentes, e assim realizar a análise SWOT do negócio. Para análise do perfil de clientes

do supermercado, foram analisados os dados de uma amostra de 5.000 clientes cadastrados. Optou-se por analisar

informações como a idade, o gênero, a escolaridade, o estado civil, a renda, a localização, e os hábitos de compra. As

informações foram consolidadas, onde foi possível concluir as seguintes informações sobre os clientes:
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▪ Público jovem;

▪ A maioria são mulheres, característica comum

para clientes de supermercados;

▪ Muitos possuem curso superior completo, o que

reforça a ideia de que podem estar mais habituados

ao uso de tecnologias

▪ A maioria são casados, característica alinhada e já

esperada devido à idade média dos clientes;

▪ A renda média da maioria dos clientes reforça a

necessidade de praticar preços mais baixos.

▪ 50% dos clientes preferem compras on-line, fato

que possivelmente indica que boa parte da clientela

se adaptaria com facilidade ao método de

atendimento por Self-Checkout.

ANÁLISE SWOT

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), o modelo de

análise SWOT permite a oportunidade a empresa

de interligar as oportunidades e ameaças externas,

e os pontos fortes e fracos internos, essas

informações vão formar uma matriz com quatro

células, e cada célula vai ter informações de

direções que a empresa deve tomar para que o

problema melhore.

A matriz SWOT é um grande aliado para as

empresas, que vai ajudar a traçar estratégias para

amenizar os pontos fracos e as estratégias dos

concorrentes e ajudar a melhorar ainda mais os

pontos fortes e as oportunidades existentes no

mercado.Para elaboração da análise SWOT deste

estabelecimento, inicialmente foi realizada uma

entrevista com um gestor do supermercado, e a

partir das respostas obtidas, foi construída a matriz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultados do trabalho realizado, por meio da aplicação

de questionário com um gestor da empresa, foi possível

realizar o mapeamento necessário para a construção da

matriz SWOT. Por meio da matriz, identificou-se que as

principais fraquezas do supermercado estão ligadas ao alto

tempo para atendimento nos caixas, e falta de investimento

em marketing. Para auxiliar a empresa na redução do tempo

de atendimento, foi preparada uma proposta de

implementação de um equipamento de Self-Checkout, com

estimativas de investimento, e ganhos de redução do tempo

médio de atendimento em 15%.

Como sugestão para que a empresa possa avaliar a

aceitação dos clientes após a implementação, foi proposto a

aplicação de um questionário para uma amostra de clientes.

Após seguir as etapas definidas, a empresa obterá as

respostas necessárias para avaliar a viabilidade e os

benefícios de implementar mais caixas de autoatendimento no

supermercado, e assim melhorar seus resultados de negócio
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FORÇAS FRAQUEZAS

• Variedade de produtos.

• Tradição

• Localização

• Espaço moderno

• Boa gestão de estoque

• Reservas financeiras 

disponíveis

• Investimento em marketing 

ainda é baixo

• Baixa produtividade do 

trabalho

• Altos custos com pessoal

• Atendimento no caixa é 

demorado

• Preços elevados

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

• Aumentar o volume de 

vendas;

• Aumentar a participação de 

mercado;

• Implementar tecnologias 

disponíveis no mercado.

• Utilizar estratégias de 

marketing digital;

• Firmar parcerias com 

novos fornecedores.

• Crise econômica e 

financeira;

• Concorrentes com preços 

menores;

• Concorrentes com 

investimentos em 

marketing digital;

• Aumento da taxa de juros;

• Equipamentos de inovação 

indisponíveis no mercado.
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