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A rede de fast food McDonald´s está testando pela primeira vez no Brasil, com o público da 
Telexpo, o conceito de auto-atendimento wireless.  
 
Com um totem eletrônico sem fio, que funciona em qualquer ponto da feira com energia elétrica, 
o cliente pode pedir um sorvete, fazer o pagamento via transferência eletrônica e depois se dirigir 
ao balcão do McDonald´s, onde uma atendente já estará com o sorvete na mão, pronto para ser 
entregue.  
 
Para fazer a idéia funcionar, o McDonald´s vem desenvolvendo este projeto desde junho de 2002. 
A empresa adotou a rede de tráfego de dados em pacotes da BCP, operadora de telefonia celular 
da Banda B.  
 
De acordo com Daniel Lassalvia, consultor de negócios da operadora, a rede de dados da 
empresa, chamada Cellular Digital Packet Data (CDPD), funciona em cima da rede móvel da 
operadora com tecnologia de Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA). “Já existem várias 
aplicações como esta em funcionamento nos Estados Unidos, como no Bank of America” , cita 
Lassalvia.  
 
A escolha do McDonald´s recaiu sobre a BCP em função das soluções já estarem prontas para 
funcionar. “Os pacotes de dados que vamos transmitir são pequenos, por isso a rede da BCP é 
ideal para o que precisamos. Não quisemos esperar pela criação de soluções com novas 
tecnologias, pois levaria muito tempo”, explica Robson Souza, responsável pelos projetos de 
tecnologia da rede de fast food.  
 
O executivo acrescenta que existe a possibilidade de também adotar a tecnologia Wi-fi para este 
serviço, com o padrão 802.11b.  
 
Os dados são transmitidos em 19.2 kbps e o totem é ligado à rede celular via cartão PCMCIA ou 
modem serial. Depois do teste, o McDonald´s vai definir com a Visanet e a Redecard toda a 
operação de pagamentos, que por enquanto ainda é simulada.  
 
Até o fim deste ano, segundo a empresa, o projeto estará funcionando em seis lojas, como um 
teste final. “Vamos economizar de 30 a 40 segundos de fila em cada cliente”, conclui Souza.  
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