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A rede de supermercados pretende expandir ferramentas de autoatendimento em 2010 
 
Desde 2006, o Pão de Açúcar testa tecnologias de autoatendimento. Por enquanto, apenas 
duas lojas na cidade de São Paulo utilizam o serviço, ambas em áreas nobres. Uma delas é a 
loja do Real Parque, no Morumbi, onde o próprio cliente passa o código de barras dos produtos 
pelo leitor ótico e paga a conta por meio de cartão de crédito, sem a presença de um 
atendente. Na loja conceito do Shopping Iguatemi, a tecnologia utilizada é o RFID, que exige 
um pequeno chip, com todos os dados do produto, preso à embalagem. Por meio de 
radiofreqüência, uma pequena antena em formato caracol lê as informações e processa 
automaticamente a compra quando o carrinho passa pelo caixa. 
 
O RFID é utilizado pelo Pão de Açúcar apenas nos vinhos vendidos na loja conceito, 
considerada local de experimentação para a empresa. O alto custo da tecnologia é o maior 
empecilho para a disseminação do serviço no país, diz o diretor de TI do Pão de Açúcar, 
Joaquim Garcia Neto. "E um processo que deve ser usado pelas duas pontas: fornecedores e 
varejo. Minha expectativa de custo acessível no Brasil é para daqui a dois anos", afirma o 
executivo. Ele conta que o RFID também foi testado nos canais de recepção e distribuição de 
mercadorias. Mas a experiência não evoluiu porque os fornecedores não estavam dispostos a 
investir no sistema naquele momento. 
 
Consumidores especialistas 
 
Além da agilidade no caixa, o RFID apresenta ainda outras ferramentas consideradas, por 
Neto, bastante vantajosas. Por meio de um scanner, o cliente pode conhecer, antes da 
compra, onde e como o vinho foi fabricado, com qual alimento ele se harmoniza e ainda outras 
especificidades que atraem a clientela, segundo o diretor. "São detalhes que trazem fluxo e a 
venda do produto aumenta. O que ouvimos dos clientes é que eles se sentem especialistas 
com a possibilidade de conhecer profundamente o produto." No entanto, o incremento 
tecnológico também traz dúvidas. A possibilidade de falha não é descartada. Desta forma, o 
Pão de Açúcar vem desenvolvendo novas etiquetas para acoplar o chip e não correr o risco de 
deixar algum produto passar sem registro. "Estamos trabalhando no segundo modelo de 
etiqueta e já pensando em um terceiro. O primeiro modelo, em determinadas posições, 
inviabilizava a leitura", afirma Neto. 
 
Planos 
 
Para 2010, a intenção do Pão de Açúcar é ampliar os testes com novas tecnologias e avaliar, 
então, a possibilidade de expandir o uso dos caixas de autoatendimento. "Vamos levar o 
sistema para mais uma loja, semelhante àquelas em que ele já é usado, para medir e 
comparar. Com os prós e contras em mãos, será mais fácil escolher o que usar", diz o 
executivo. 
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