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1. INTRODUÇÃO 

 
A quarta revolução industrial está acontecendo e com ela vem uma série 

de mudanças que terão impacto no cotidiano das pessoas, ela irá mudar a forma como 

as pessoas se relacionam, vivem e trabalham. É preciso compreender tais questões 

para conseguir deslumbrar as possibilidades que esta nova era nos traz. O objetivo 

do projeto é mostrar essa realidade e analisar as perspectivas dos consumidores 

sobre tais influencias e mudanças. Ao contrário de todas as outras revoluções, esta 

acontece de maneira muito rápida onde a velocidade, segundo Schwab (2017), evolui 

em ritmo exponencial e não linear onde uma tecnologia gera outra e em mundo 

interconectado atinge uma potência global maior e mais elevada. 

Entender como os consumidores estão recebendo as mudanças da 

automatização dos mercados varejistas, as mudanças que isso tem gerado e medir o 

grau de satisfação dos mesmos é essencial para ter a ideia das proporções que a 

tecnologia tem tomado. Analisar como os empregos serão afetados e conhecer um 

pouco mais dos desdobramentos e as transformações que esta revolução está 

trazendo para entender as tendências emergentes. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

O projeto pretende compreender quais serão as repercussões da 

automatização dos terminais de autoatendimento no varejo alimentício, analisando as 

influencias dessa tecnologia na profissão dos atendentes, considerando o 

posicionamento dos consumidores perante as mudanças realizadas. 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar se a satisfação do Cliente sobre o uso da tecnologia é influenciada 

pela qualidade percebida e como isso influência na tomada de decisão por parte dos 

gestores para implementar tal tecnologia. Utilizando uma pesquisa de satisfação em 

uma empresa que utilize essa tecnologia. 

Relacionar os valores em se manter um funcionário com a opção de 

autoatendimento. Através de pesquisa nos salários dos atendentes e dos valores 

gastos com o investimento de instalação e manutenção dos equipamentos de 

autoatendimento. 



2. METODOLOGIA 

Minayo (2007, p. 44) define metodologia de forma abrangente e 

concomitante (...) a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do 

pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação 

adequada e justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que 

devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e 

como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e específica na 

forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, observacionais ou de 

qualquer outro tipo específico de resposta às indagações específicas. 

Por meio de artigos, livros, jornais e estudos publicados recentemente na 

área em questão serão estudadas as tendências de mercado e as alterações no 

comportamento das empresas, clientes e funcionários relacionados a tecnologia 

abordada em pesquisa. 

Os resultados serão apresentados de forma qualitativa através de uma 

pesquisa de satisfação com consumidores usuários da tecnologia de automatização 

dos terminais de autoatendimento. 

Será utilizada como modelo de pesquisa a escala Likert, que segundo 

Tomaás Duarte, foi criada pelo psicólogo norte-americano Rensis Likert, é uma escala 

de resposta psicométrica utilizada na maioria das vezes em pesquisas de opinião de 

cliente um método eficiente de identificar a satisfação dos entrevistados, pois permite 

que o pesquisador direcione as questões para onde desejar analisar o resultado. 



3. TECNOLOGIA 

A tecnologia tem um papel de destaque no processo de satisfazer um 

cliente. Desde a divulgação da marca nas ferramentas online, até a compra realizada 

pelos sites das marcas e a manutenção do relacionamento empresa/consumidor, ela 

permite que sempre haja em contato entre as partes e um maior atendimento às 

necessidades e expectativas que os clientes possuem perante a intenção de compra 

de algum item. 

No setor de varejo, a implantação da tecnologia pode representar 

desejáveis reduções de custos de operação, se comparado à alternativa convencional 

(Santos Junior, 2005). A inserção do cliente como parte do processo de produção da 

empresa é comumente exaltada, visto que isso acarretaria uma severa diminuição dos 

custos de mão de obra, e tornaria o produto final mais barato no mercado, tornando- 

o mais competitivo perante aos seus similares e substitutos próximos. Entretanto, a 

satisfação do cliente, bem como sua lealdade e outros aspectos comportamentais a 

longo prazo podem ser severamente afetados caso a tecnologia venha a proporcionar 

uma experiência ruim ao consumidor. (BITNER; BROWN; MEUTER, 2000). 

A tecnologia se mantém um fator de necessária análise para o 

funcionamento de qualquer empresa atualmente. A mesma está presente e intrínseca 

na vida e no cotidiano das pessoas, e é cada vez mais difícil separá-la do dia a dia 

dos seres humanos. Frente a isto, a inovação e a automação de processos já bastante 

conhecidos deve tornar-se massiva em cada vez mais setores do mercado atual. As 

empresas, além de serem induzidas por consumidores cada vez mais exigentes a 

adotarem um sistema de atendimento tecnológico e automático, deverão incentivar 

seus clientes a adaptarem-se aos avanços oferecidos por elas, e a tornarem-se dessa 

forma uma parte indireta da mão de obra da companhia. Entretanto, os sistemas self 

attendance devem ser acompanhados de perto, pois podem prejudicar o 

relacionamento entre empresa e consumidor caso não funcione de maneira adequada 

e padronizada perante às expectativas do cliente. Contudo, o sistema também oferece 

oportunidades de melhor controle do negócio, e também a redução de custos com 

capital humano, tornando-se vital para a formulação de um bom plano estratégico para 

qualquer empresa. 



4. EMPREGO 

A tecnologia de autoatendimento nos supermercados já é algo real no país 

e cidades como: Londrina – PR e São Paulo – SP já receberam, no país, Londrina 

recebeu o primeiro supermercado automatizado onde os clientes podem registrar suas 

compras e pagar por elas. A redução no tempo de atendimento é de até 20% 

(Junqueira, 2012). Uma novidade que sem sombra de dúvidas trará grandes 

benefícios, mas, por outro lado a preocupação com os impactos negativos no futuro 

dos empregos é eminente. O debate sobre as proporções que a tecnologia tem sobre 

a perda de empregos tem voltado à tona nos últimos anos. 

Diferente das demais revolução, a revolução 4.0 esta acontece de forma 

muito mais rápida e abrangente e as mudanças tem uma amplitude e profundidade 

muito maior, tendo em vista que, ocorrem várias mudanças simultaneamente e 

sistemas inteiros estão sofrendo alterações. A drástica mudança na natureza do 

trabalho e incerteza de até que ponto isso irá chegar e a quantidade de postos de 

trabalho que serão substituídos são algumas das preocupações da quarta revolução 

industrial. A tecnologia exerce dois efeitos sobre os empregos um deles é que com as 

rupturas alimentadas pela tecnologia e automação ocorre a substituição dos 

empregos e com os trabalhadores desempregados estes precisam realocar suas 

atividades para outros locais. E o outro é que com uma nova demanda de bens e 

serviços surge a criação de novas profissões, empresas e até industrias. 

Em contrapartida, conforme discutido no Fórum Econômico Mundial, 

essa revolução pode acabar com até 15 milhões de empregos nos países 

industrializados e, apesar de movimentar positivamente a economia e elevar níveis 

globais de rendimento o processo irá beneficiar quem for capaz de inovar e se adaptar. 

Toda essa revolução poderá trazer a possiblidade de criação e inovação 

onde, na necessidade as pessoas possam criar maneiras de sobrevivência inovadoras 

e criativas. Ainda há muito o que se preocupar e debater, mas, a tecnologia está vindo 

com uma velocidade astronômica, a realocação de diversos profissionais será um 

grande desafio e está acontecendo. Em um futuro muito próximo, muitos estarão 

desempregados e sem qualificação necessária para o mercado de trabalho. Investir 

em educação tecnologia será essencial e não pode ser deixado de lado questões 

como a realocação profissional. 



5. ECONOMIA 

Alguns supermercados, principalmente os de pequeno e médio porte, estão 

implementando caixas de autoatendimento para compras de menor volume, de 15 a 

20 itens. O cliente ganha com o menor tempo de espera em filas e o empresário ganha 

com a redução de custos de operação da loja. Ainda não há informações consolidadas 

sobre o número total de terminais de autoatendimento no varejo brasileiro, mas 

estima-se que seja cerca de 200. No caso dos supermercados, em que o dispositivo 

deve incluir balança e mecanismos antifraude, cada terminal custa aproximadamente 

R$ 30 mil. (DISTRIBUIÇÃO, 2017). 

A quarta revolução industrial trará grandes impactos as economias em 

desenvolvimento, houve um aumento da desigualdade no interior dos países, mas, a 

disparidade entre eles diminuiu a quarta revolução pode inverter o quadro e estreitar 

as lacunas entre as economias ou pode contribuir também para a aceleração do 

desenvolvimento em relação ao ritmo econômico. (Schwab, 2017) 

Com o aumento da desigualdade que a quarta revolução pode trazer a 

tensão entre os países tende a aumentar, principalmente porque as pessoas têm 

acesso as discrepâncias e injustiças sociais entre países. Para tal, é necessário que 

a governança dos países tenha um bom plano estratégico e assegure a população 

que este funciona para evitar a migração em massa e o extremismo violento. 

Esse cenário pode devastar economias que atualmente estão prosperando 

e o governo deverá imaginar formas de acabar com o fosso digital a fim de garantir 

que os países e cidades tenham a infraestrutura básica para prosperar e ter 

oportunidades econômicas. Com a colaboração de todos é possível criar novos 

modelos de colaboração, eficiência e empreendedorismo. (Schwab, 2017). 

Segundo o Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial 

(2015) apud Schwab (2017), a quarta revolução irá impulsionar uma rede mundial de 

cidades, países e clusters inteligentes que irão aproveitar todas as oportunidades da 

nova era, porém é necessário que medidas sejam tomadas a fim de garantir a 

segurança e a igualdade. Economias têm que ser reformuladas e regulamentos têm 

que se adequar as mudanças que a nova era tecnológica irá trazer, é certo que, o 

potencial de aumentar o crescimento econômico é evidente, mas é necessário gerir 

os impactos negativos pra que estes não sobressaem frente ao benefícios e 

oportunidade que serão concedidos diante de tais mudanças. 



6. CONSUMIDORES 

As tecnologias devem ser implantadas com cuidado, para que o grande 

investimento financeiro não seja um desperdício para o estabelecimento. Chamar a 

atenção para as maquinas de totens é um dos aliados para o sucesso da tecnologia. 

Deixar com que o cliente se sinta confortável para usá-la e se preferir recorrer ao uso 

da tecnologia antiga, direto no balcão de atendimento. Também, compreender como 

esses consumidores se relacionam com a empresa, isto é, entender o seu 

comportamento e como os mesmos enxergam o valor em uma relação comercial, 

compreendendo o que os mesmos percebem de valor, é fundamental para o sucesso 

na implementação de novas tecnologias de autoatendimento. É entender o processo 

de compra, como os consumidores se relacionam com a empresa, e quais os fatores 

influenciam em sua decisão de compra. 

O consumidor em relação ao mercado de autoatendimento encontra-se em 

um a fase de adaptação e avaliação, o que leva as empresas a se preocuparem mais 

com a satisfação e comportamento dos mesmos, uma vez que a aceitação do serviço 

por parte dos consumidores é de relevância para o desenvolvimento desse mercado 

no país, nota-se que com ele se pode obter muitas economias, como a de tempo 

reduzindo as filas e custos, com pagamentos dos funcionários. 

Para Hoe (2018), “Nós vemos que o empoderamento do consumidor por 

meio da tecnologia gerou uma verdadeira era de expectativas elevadas, na qual os 

vencedores estão lutando para satisfazer os desejos dos compradores por 

experiências de varejo cada vez mais personalizadas”. Os consumidores estão muito 

exigentes e o grande desafio das empresas é garantir a satisfação e uma experiência 

única de compra para garantir que o cliente seja fidelizado a empresa e assim, ganhar 

vantagem competitiva de mercado. 

Em suma, os consumidores acreditam que toda essa revolução tecnológica 

irá trazer grandes oportunidades e benefícios. Direcionar os negócios para as 

necessidades dos consumidores é essencial, as mudanças são inevitáveis e a 

experiência de compras vai mudar uma vez que, como há vários canais de vendas os 

varejistas querem melhor a interação entre eles. As informações serão mais 

transparentes e os varejistas cada vez vão adaptar seus negócios para dos desejos 

dos consumidores a fim de atender as necessidades deles. (Barbi, 2016). 



7. AUTOMAÇÃO 

A automação dos mercados varejista está se ornando cada vez mais 

presente no país, o autoatendimento já conquistou um grande espaço no mundo a 

fora, muito comum nos Estados Unidos e em países europeus. O modelo estreou em 

1992, em uma loja em Nova York. O autoatendimento no varejo chegou meio tímido 

no Brasil, mas já vem ganhando adeptos em todas as regiões do país. Através de 

um estudo feito pela Croma Solutions, foi constatado que mais de 60% dos brasileiros já 

preferem o autoatendimento na saída dos supermercados, que deve se popularizar 

até 2019 no país. 

Apoiado na  quarta  revolução  industrial, os  ganhos   que  a 

produtividade das empresas ganhará são evidentes. Para Schwab (2017), há três 

fontes para manter o otimismo em meio a tantas mudanças. Uma delas é que os 

governos e líderes da sociedade civil tem buscado maneiras de aproveitar todos os 

recursos digitais de maneira eficiente e abrangente. A competitividade do mercado 

tende a se tornar cada vez mais agressiva e ter espaço será fundamental. A 

automação vem contribuir para que os empresários consigam cada vez mais aumentar 

seu alcance de mercado atingindo um número cada vez mais de clientes. A 

praticidade que este tipo de tecnologia traz tanto para clientes como para os 

empresários são inegáveis. 

Os produtos inteligentes são a marca da quarta revolução e as empresas 

têm mudado sua forma de organizar e gerenciar seus ativos. “A análise fornecida por 

sensores colocados nos bens permite seu constante monitoramento e manutenção 

proativa e, ao fazê-lo, maximizam a sua utilização”. (Schwab, 2017, Pág. 61). O uso 

de tal tecnologia proporcionará não apenas buscar falhas e sim, fazer comparações 

de desempenho, podendo alertar aos técnicos que algo não está funcionando 

corretamente antes que ocorra uma pane no sistema. 

Os novos modelos operacionais impulsionam as empresas a repensarem 

seus modelos de funcionamento. “Enquanto a terceira revolução industrial viu o 

surgimento de plataformas puramente digitais, uma marca registrada da quarta 

revolução é o aparecimento de plataformas globais [...]”. (Schwab, 2017, Pág. 63). 

Esse novo modelo de negócio as empresas terão acesso a informações dos clientes 

em um contexto mais amplo. 



8. RESULTADOS ESPERADOS 

O projeto espera mostrar a percepção dos consumidores perante tal invento 

tecnologico que é a automação dos supermercados. Mostrar um lado que, no primeiro 

momento, tem ficado de lado que é a questão do emprego de milhares de atendentes 

que nos próximos anos tendem a diminuir cada vez mais. Mostrar de forma 

qualitativa quais são as impressões que o consumidor têm a respeito dos terminais e 

autoatendimento e se eles conseguem deslumbrar um cenário positivo no futuro. 

A tecnologia muda o modelo de mercado existente, as filas e a demora no 

atendimento serão extintas proporcionando uma experiência mais agradável na hora de 

fazer compras. Com a automatização de terminais de autoatendimento, as pessoas 

terão a liberdade de fazerem suas compras e efetuar o pagamento sem a necessidade 

dos operadores de caixa. A automação alinha processos, aperfeiçoa as etapas e traz 

agilidade diminuindo o tempo de espera, valorizando assim o cliente e aumentando sua 

satisfação com o atendimento. 

Ao mesmo tempo traz insegurança para os funcionários referente ao seu 

contrato de trabalho, uma vez que, com a tecnologia a perspectiva para o futuro é de 

que essas profissões não tenham tanta participação no mercado de trabalho como se 

tem nos dias atuais. Os consumidores por sua vez, perdem cada vez mais o contato 

com as pessoas e o relacionamento interpessoal fica mais distante. A falta de um 

atendimento personalizado e uma relação cada vez mais forte entre homem versus 

maquina também é uma das mudanças preocupantes com o futuro. 
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