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Os clientes das lojas Stop and
Shop, em Massachusetts , nos
EUA, não precisam mais fazer fila
no balcão de frios, preocupar-se
com itens esquecidos e fazer a lis-
ta dos produtos que precisam ser
comprados. Um "assistente de
compras" se encarrega de tudo.

O consumidor só precisa pas-
sar o cartão de fidelidade no
scanner para se identificar e ver
na tela uma lista de compras já
armazenada. A lista é elaborada
de acordo com a exposição dos
produtos nos corredores do su-
permercado. O "assistente" usa
sensores para acompanhar o
consumidor e avisar quando al-
gum item foi esquecido.

O assistente também permite
que o cliente faça um pedido no
balcão de frios e receba uma
mensagem quando a encomen-
da estiver empacotada.

O dispositivo, instalado sobre
o carrinho do supermercado, foi
desenvolvido pela Symbol Tech-
nologies, com software da Cuesol
. É equipado com tela acionada
por toque e interface em estilo
web. Completa o kit uma leitora
de códigos de barras sem fio, que
usa o padrão de rádio Bluetooth,
para pequenas distâncias.

O sistema é representativo da
última geração de tecnologia
voltada ao comércio varejista,
criada para agilizar operações
dentro das lojas e oferecer ao
consumidor a possibilidade de
experimentar novidades eletrô-
nicas enquanto faz compras. Tec-
nologias que há poucos anos se-
riam consideradas fantasias de
ficção científica são cada vez
mais comuns. O consumidor já
se mostra confiante em mesclar
compras online e offline, trans-
formando o varejo em experiên-
cia "multicanal".

A Symbol, por exemplo, já re-
lata um grande interesse mun-

dial pelo assistente de compras
— grandes nomes do varejo visi-
tam a loja Stop and Shop, na ci-
dade de Braintree, ao ritmo de
uma visita por semana.

Segundo a Gartner, empresa
de consultoria de TI, os investi-
mentos totais em tecnologia da
informação feitos pelo comércio
varejista devem alcançar a marca
de US$ 100,2 bilhões em 2007.

O grupo de pesquisas AMR Re-
search faz previsões semelhan-
tes: mais de um terço dos grupos
varejistas analisados no levanta-
mento de gastos de 2003 está
substituindo ou avaliando novos
sistemas para instalar nos pon-
tos-de-venda.

"Estamos experimentando os
novos componentes de TI", diz
Stuart Senior, diretor de TI da re-
de varejista britânica Marks &
Spencer. "Aquele que acertar na
escolha assumirá posição de
grande vantagem no varejo."

A Marks & Spencer já começou
a empregar sistemas NCR de au-
to-atendimento no caixa, depois
de testes bem-sucedidos em três
lojas. Agora, está testando ava-
tars -- personalidades virtuais
em quiosques interativos — em
uma filial no norte da Inglaterra
e planeja iniciar os testes com eti-
quetas RFID (identificação via
freqüência de rádio) em itens de
vestuário no ano que vem.

A M&S já trabalha em um dos
maiores projetos de RFID do
mundo na área de alimentos —
são etiquetadas 3,5 milhões de
bandejas com itens alimentícios.
"O sistema RFID pode trazer uma
série de melhorias às lojas", expli-
ca Sênior. "Um quiosque interati-
vo com uma leitora RFID, por
exemplo, poderá permitir, por
exemplo, a leitura de etiquetas
de roupas, que seriam 'vestidas'
em figuras virtuais na tela, dando
uma idéia geral da combinação
das peças escolhidas."

Experiências com sistemas de
escaneamento do corpo, com ca-
pacidade para associar a figura
virtual aos dados físicos do con-



Consumidora utiliza "assistente pessoal de compras" instalado em carrinho na Loja do Futuro, da rede alemã Metro

sumidor, já ocorrem há algum
tempo. A britânica QnetiQ lan-
çou um produto que permite
realizar esse tipo de mapeamen-
to do corpo em minutos.

A alemã Metro, uma das maio-
res redes varejistas da Europa,
também realiza testes com novas
tecnologias em sua "Loja do Fu-
turo", em Rheinberg, perto de
Dusseldorf. O local oferece siste-
mas de auto-atendimento no cai-
xa; "assistentes de compra pes-
soais" instalados no carrinho,
com tela sensível ao toque; ba-
lanças equipadas com câmeras
para identificação da mercado-
ria, etiquetas RFDI para monito-
rar a venda de itens especiais e
uma série de quiosques interati-
vos, displays eletrônicos e gôn-
dolas com rótulos eletrônicos.

"Há muitas mudanças cultu-
rais em andamento sobre como o
consumidor faz compras e preci-
samos explorá-las", afirma o ge-
rente de projeto Gerd Wolfram.
"Também é importante aperfei-

çoar o perfil da empresa e usar a
tecnologia para atrair novos fun-
cionários." A loja é um chamariz
para clientes ávidos por conhe-
cer a nova tecnologia.

A importância da Loja do Futu-
ro é ilustrada pelo financiamen-
to obtido junto a cerca de 40 par-
ceiros, liderados por grupos co-
mo Intel, SAP, Cisco, Hewlett-Pa-
ckard, Symbol, IBM e Wincor-
Nixdorf. Essas empresas usam o
projeto para testar diversos siste-
mas, cujo uso pode se disseminar
nos próximos anos.

No Reino Unido, a Sainsbury
apresentou um conceito futuris-
ta semelhante em Hazel Grove,
distrito de Manchester, no ano
passado. O desenvolvimento se
seguiu a uma extensa pesquisa
entre consumidores e inclui vá-
rias técnicas para incentivar a fa-
mília a fazer compras em conjun-
to, com uma "Kids Zone" para
crianças com menos de sete anos
e um cybercafé para atrair ado-
lescentes.

A loja oferece também uma
área "drive-through" para que os
clientes que compram através do
site da Sainsbury possam retirar
os produtos. Do lado de fora,
uma máquina oferece acesso a
150 "itens de emergência", como
leite em pó para bebês e fraldas
descartáveis.

Como parte dos testes, os
clientes receberam aparelhos lei-
tores de códigos de barra que po-
dem ser usados em casa ou na lo-
ja. Os dados são transferidos para
o PC doméstico, facilitando com-
pras feitas via internet, ou para
um quiosque da loja, permitindo
a impressão da lista de compras.

"Estamos começando a intro-
duzir esses conceitos em outras
lojas", diz Hunter. "Com base no
que aprendemos em Hazel Gro-
ve, instalamos sistemas equipa-
dos com telas de plasma — in-
cluindo minitelas nas gôndolas,
na altura dos olhos — em seis lo-
jas, para exibir informações e
mensagens promocionais."

A empresa também está tes-
tando sistemas de auto-atendi-
mento nos caixas em Hazel Gro-
ve e um novo mecanismo para re-
duzir o tempo de espera nas filas.
Funcionários usam dispositivos
portáteis para escanear as com-
pras, enquanto o cliente aguarda
a vez para pagar. Os dispositivos
gravam os detalhes da transação
no cartão de fidelidade do clien-
te, que é apresentado no caixa
para finalizar a compra. "O con-
sumidor não precisa descarregar
o carrinho e a mercadoria pode
ser ensacada assim que o cartão é
lido", diz Hunter.

Em várias lojas, esses dispositi-
vos portáteis não são mais de uso
exclusivo de funcionários. Na lo-
ja de departamentos John Lewis,
o cliente usa um pequeno apare-
lho para compilar listas de casa-
mento, que podem ser acessadas
por convidados tanto nos quios-
ques da loja como pela internet.
"Mais de 50% das compras feitas
para presentes já ocorrem atra-
vés da internet", afirma Kevin
Berry, diretor de sistemas. "Só co-
meçamos a colocar as listas de
presente no site há 18 meses. Es-
perávamos receber 20% dos pedi-
dos pela web. A reação foi surpre-
endente."

O segmento de listas de pre-
sentes movimenta € 42,2 milhões
por ano na John Lewis, cifra bem
superior ao faturamento obtido
com vendas pelo site, embora
elas também estejam aumentan-
do. "São mil pedidos por semana
via johnlewis.com", diz Berry. "O
número que deve triplicar até o
Natal."

Os "componentes", nas pala-
vras de Sênior, da Marks & Spen-
cer, estão se encaixando: auto-
atendimento no caixa, integra-
ção pela web, uso de scanners e
dispositivos portáteis pelos
clientes e, num prazo de dois a
cinco anos, RFDI em todos os
itens. Só restará, então, a auto-
matização total do sistema de
pagamento para que as lojas aca-
bem com as caixas registradoras.


