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Com terminais mais baratos, lojistas começam a testar sistema em que o cliente finaliza as 
compras por conta própria 
 
Diferentemente do que aconteceu nos bancos, as máquinas de autoatendimento nunca fizeram 
sucesso no varejo brasileiro. Comuns nos Estados Unidos e principalmente na Europa, elas não 
pegaram por aqui porque o custo da mão de obra é mais baixo que em países desenvolvidos, 
tornando a aquisição desses equipamentos menos atraente em termos financeiros. Além disso, 
eram vistos como um novo espaço para fraudes. 
 
Mas, em 2010, esse cenário pode mudar. Máquinas em que o cliente passa a mercadoria e 
paga a conta sozinho (o chamado self-checkout) devem se tornar mais comuns no país, afirma 
o diretor comercial da Itautec, Maurício Guizelli. Para o executivo, elas podem tornar-se 
alternativa a outras tecnologias de autoatendimento, como as etiquetas inteligentes lidas por 
radiofreqüência (RFID, sigla inglesa para identificação por radiofreqüência). 
 
Segundo a Itautec, grandes redes de supermercado e de vestuário estão testando as máquinas 
de self-checkout, que são mais baratas em relação às usadas no exterior porque passam por 
uma adaptação para receber pagamentos apenas por cartões. Com isso, elas saem de fábrica 
sem cofre, dispensador e receptor de notas e moedas. "Dá para abater cerca de € 3 mil do 
preço pelo qual vendemos para Portugal. Ou seja, no Brasil, elas custariam entre R$ 35 mil e 
R$ 40 mil e começam a ficar mais competitivas (em relação à mão de obra)", afirma Guizelli. 
"Para lojas de roupas e supermercados 24 horas, acho que vai pegar." 
 
Iniciativas 
 
O Pão de Açúcar já tem testes de autoatendimento com RFID em duas lojas de São Paulo e há 
planos de expansão (veja reportagem ao lado). Mas, segundo especialistas, no varejo em 
geral, há outras prioridades. "Em muitas redes, especialmente pequenas e médias, os caixas 
ainda não estão totalmente automatizados", afirma Gustavo Conde, gerente de negócios da 
CDC Brasil, fornecedora de equipamentos de automação. "Mas o self-checkout é uma 
tendência forte." Segundo ele, essa tecnologia reforça a imagem de eficiência. "Ela é adotada 
como uma grife, em lojas escolhidas a dedo”, diz. 
 

 
 
Com máquinas de autoatendimento, novos negócios podem surgir 
Carlos Eduardo Valim 
 
A instalação de terminais de autoatendimento no comércio brasileiro pode permitir a criação de 
novos modelos de negócios, defende o diretor comercial da Itautec, Maurício Guizelli. Em 
especial, para os serviços financeiros. "No começo da permissão de correspondentes bancários 
ao varejo todo mundo gostava, mas agora as redes preferem evitar, já que ocupam os caixas 
com o pagamento de contas. Mas os varejistas querem ficar voltados ao seu negócio 
principal", afirma. Continua interessante, porém, atrair pessoas que vão fazer pagamentos às 
lojas. As máquinas de autoatendimento cumprem essa função sem sobrecarregar os caixas. Ao 
mesmo tempo, ainda podem mostrar as promoções do dia, de acordo com o perfil do cliente, 
afirma o vice-presidente da empresa de equipamentos de automação Diebold, Carlos Alberto 
Pádua. Outro uso possível é para a recarga de telefones celulares pré-pagos ou para a venda 
de garantia estendida de produtos, que hoje representa uma importante fonte de lucro. A 
tendência é o surgimento de novos modelos, uma vez que há uma aproximação dos negócios 
do grande varejo com o setor financeiro. No Brasil, a Renner Participações, por exemplo, tem 
parte do Banco Renner. Outro exemplo é o Banco Carrefour. Mas muitas redes devem preferir 
mesmo fechar parceria com grandes bancos. 
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