
Pão de Açúcar inaugura loja-conceito
com recursos tecnológicos de ponta
e maior sortimento de produtos culinários
para consumidores de alto padrão

WANDERSON FLÂVIO CUNHA

Conhecido por ser o centro de
compras preferido da classe A
paulistana, o Shopping Iguatemi

conta agora com uma nova loja
da rede de supermercados Pão de
Açúcar. Completamente adaptado
aos gostos e exigências do públi-
co-padrão do empreendimento
comercial, o ponto-de-venda,
que foi a primeira unidade de
um supermercado instalada den-
tro de um shopping center no
país - há 41 anos -, servirá de
espaço de testes para a implan-
tação de um ousado sistema de
atendimento ao consumidor. "As

soluções aplicadas nessa loja foram
desenvolvidas para levar ainda mais
conforto e prazer aos nossos clien-
tes, proporcionando, ao mesmo
tempo, mais agilidade e produtivi-
dade à operação do outro lado do
balcão", afirma o diretor executivo
da rede Pão de Açúcar, José Roberto
Tambasco.
O projeto de reforma dos 940 metros
quadrados de área teve orçamento
de R$ 3,9 milhões. "Essa é uma nova
forma de ver e viver o supermercado."
Se a primeira vista o local parece
não se diferenciar muito dos demais
supermercados voltados para a popu-
lação de alta renda, à medida que o
visitante avança pelos corredores per-



Peças da PA Publicidade para reabertura do supermercado que passa a contar com funcionários
uniformizados diferencialmente (na página ao lado) e sacolas de papel reciclado

cebe as novidades. No que se
refere à programação visual, o
preto e o branco prevalecem em
equipamentos, piso, teto e colu-
nas, sempre alternados em uma
composição clean. Para facilitar
a visualização de toda a loja
pelos consumidores, as gôndo-
las rebaixadas foram dispostas
diagonalmente. Televisores de
plasma com tela de 42 polega-
das e monitores de LCD foram
estrategicamente distribuídos
pelas seções de laticínios, frios
e queijos, rotisseria e áreas
especiais, como café e wine-
bar. Por eles serão transmitidos
filmes exclusivos produzidos
pela agência PA Publicidade.
"Queremos sugerir, inspirar
e transformar a rotina das
compras em uma verdadeira
viagem culinária, inovando a
maneira de pensar e produ-
zir as refeições", acrescenta
Tambasco.
Com 12 mil itens de sorti-
mento, dos básicos aos mais
nobres, a loja do Iguatemi tem
como meta cativar os apre-
ciadores da boa gastronomia.
"Optamos por fazer a integra-
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cão entre o simples e o sofisti-
cado, algo que motive a dona
de casa a cozinhar com prazer",
pondera a diretora de marketing
da rede Pão de Açúcar, Heloísa
Morei. "Esse é um supermerca-
do com foco no gourmet, usan-
do a tecnologia apenas para
beneficiar nossos consumidores
durante as compras", completa
Heloísa.
Em termos tecnológicos a loja
esbanja recursos, apresentando
o que há de mais avançado no
setor. Fazem parte

do arsenal: etiquetas eletrôni-
cas de preços, que possibili-
tam a modificação imediata de
valores em central informatiza-
da; quiosques multimídia para
apresentação de promoções e
sugestões de receitas; carrinhos
com dispositivo de registro dos
produtos comprados; e check-
outs equipados com monitores
"touch screen", agilizando em
até 30% o atendimento. Todo
esse aparato tecnológico foi
implantado por meio de par-
cerias firmadas pelo Pão de
Açúcar com Microsoft, IBM,
Unisys, Bematech/Cemco,
Megamídia, Toledo, Intermec,

RR Etiquetas, Cisco, Itautec,
Software Express, Vertigo,
VirtualGate e CA. "As tecno-
logias, soluções e linha de
mercadorias implantadas nessa
loja foram minuciosamente
estudadas para atender ao per-
fil de consumidor que procura
cada vez mais equilíbrio entre
valores emocionais e racionais,
como a vida em família, tempo

livre para si mesmo e traba-
lho", finaliza o diretor execu-

tivo da rede Pão de Açúcar.
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