
SUPERMERCADO
DO FUTURO

I magine em um futuro próxi-
mo ter como experiência, ao
fazer as compras no seu su-

permercado preferido, entrar e
pegar um carrinho que tenha um
computador de bordo, e acio-
ná-lo através de toques na tela.
Como você não lembra exata-
mente o que comprou na última
visita, insere seu cartão fidelida-
de no computador de bordo, este
pede para confirmar sua identi-
dade pressionando seu dedo in-
dicador contra o leitor biométri-
co da tela, sua impressão digital
deverá estar registrada no chip
do cartão.

Assim sendo, em poucos se-
gundos, surgirão os dados da sua
última compra. A seguir, o com-
putador de bordo irá comparti-
lhar com você as últimas promo-
ções e lançamentos baseado no
seu perfil de compra. Você po-
derá escolher entre os itens que
quer comprar a partir da sua últi-
ma lista e também aqueles lança-
mentos que lhe foram apresenta-
dos ao pressionar a tela de toque
do computador de bordo.

Ao apertar a opção "compra

Tecnologia inovadora poderá
proporcionar novos formatos de
relacionamento com o consumidor,
além de agilizar de forma inédita o
momento das compras

guiada", irá aparecer um ma-
pa que o computador de bordo
traçou para você, com o melhor
caminho para realizar as suas
compras em menos tempo, e um
pontinho vermelho piscante in-
dicará onde você está à medida
que você se movimenta pela lo-
ja, esse pontinho também irá se
movimentar. Seu computador de
bordo é um dispositivo sem fio,
ou wireless, que estará o tempo
todo se comunicando com as an-
tenas dentro do supermercado,
para que possa obter sua locali-
zação no mesmo.

Ao invés de banners, muitas te-
las de LCD com som digital, dis-
postas em pontos estratégicos,
irão exibir promoções-relâmpa-
go; comerciais; lançamentos e

todo tipo de informações sobre
os produtos.

Conforme você for colocando
os produtos no seu carrinho, os
itens na sua lista de compras irão
mudar para uma cor mais cla-
ra na tela do computador, mos-
trando que a sua compra está
acabando, e também aparecerá
o valor total a ser pago. Os pro-
dutos já estão embalados em sa-
colas antes de serem colocados
dentro do carrinho, uma vez que
todos eles vêm identificados com
uma etiqueta inteligente dotada
de um chip, tal etiqueta inteli-
gente confere uma característica
wireless aos produtos. Seu carri-
nho possui um dispositivo que
lê a etiqueta inteligente, então,
ao depositar os produtos dentro
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do mesmo, sem o menor esforço,
sua compra aparece na tela auto-
maticamente.

As gôndolas e as prateleiras
também possuem esses leito-
res, por isso, o sistema de geren-
ciamento de estoque, através do
monitoramento em tempo re-
al de todos os produtos, avisa o
repositor sobre o momento cer-
to de reabastecê-las, através de
mensagens de texto no telefo-
ne celular, informando a quan-
tidade, o produto e o local onde
qualquer um desses esteja se es-
gotando. Se alguém desistir de
uma compra e devolver o produ-
to na gôndola errada, lá estará o
sistema para avisar o repositor
o lugar exato que deverá buscar
o produto perdido. Você sempre
vai encontrar o que procura.

Quando o carrinho chegar ao
check-out, será identificado pelo
caixa e o sistema irá emitir a nota
fiscal em segundos. Se você não
tiver usado o carrinho, os portais
de leitura irão ler suas sacolas de
compra sem precisar abri-las.
Sendo assim, as filas no caixa se-
rão uma coisa do passado.

O sistema de identificação da
etiqueta inteligente, como di-
to anteriormente, é um sistema
de ondas de rádio. No jargão da
indústria, é chamado de RFID -
Radio Frequency Identification;
em português, Identificação por
Rádio Freqüência. Hoje a taxa de
leitura do sistema é de mais de
1000 etiquetas por segundo.

A inteligência dessa etiqueta

AO INVÉS DE
BANNERS, MUITAS
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COM SOM DIGITAL,
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EM PONTOS
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está obviamente no chip. Cada
chip possui um número de série
único, então, cada produto pos-
sui uma identificação única e
indissociável, assim como a sua
carteira de identidade possui um
número que pertence exclusiva-
mente a você.

Dessa forma, mesmo que vo-
cê passe uma sacola de compras
com o mesmo gênero de produ-
tos de um outro estabelecimen-
to juntamente com as suas com-
pras atuais, o sistema saberá dis-
tinguir, através de uma consulta
no seu próprio banco de dados,
quais números de série lhe per-
tencem, e o que deve ser consi-
derado na sua compra. Você só
precisa escolher a forma de pa-
gamento, realizá-lo, retirar as
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compras e devolver o carrinho.
Se quiser, pode passar num ter-
minal exclusivo para remover os
dados dos chips dos produtos
que acabou de comprar.

Tudo isso não é ficção, são ex-
periências já vividas em outros
países, e que poderão tornar nos-
sas vidas mais produtivas, pois
com o uso desse sistema, dificil-
mente haverá falta de produtos
no supermercado, ou, ainda, as
longas filas. Penso que os super-
mercados poderão até oferecer
mais entretenimento, diversão e
cultuja, competindo para dispo-
nibilizar experiências de compra
cada vez mais agradáveis e com
maior interação, visando manter
seus clientes cada vez mais tem-
po dentro da loja.
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