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1. RESUMO 

Este trabalho teve como intuito modelar um supermercado futurista, tendo como base 

os tipos de tecnologias que existem hoje e ainda não são comuns ou aplicadas dentro 

do varejo. Por se tratar de um modelo conceitual, muitas das características descritas 

podem não ser efetivamente aplicadas ao varejo, porém toda a informação contida 

neste documento servirá de norte para as empresas que procuram inovar e se manter 

competitivas. Por fim, o protótipo do supermercado foi desenvolvido para melhor 

entendimento de como será esse nova estrutura de varejo, sendo que ela afetará a 

relação de comportamento dos consumidores, sistema logístico, oportunidades de 

negócios e os processos envolvidos na operação. Tendo em mente que no momento 

atual, é inviável implementar um supermercado inovador devido ao alto investimento 

que deve ser realizado. Contudo, é preciso levar em conta que os custos das 

tecnologias envolvidas tendem a cair com o tempo, tornando a possibilidade desse 

modelo ser uma realidade a longo prazo. 
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2. INTRODUÇÃO 

Não existe um trabalho acadêmico que reúna informações sobre recursos e inovações 

aplicáveis ao setor supermercadista de modo a contribuir na elaboração de estratégias 

de melhoria das operações, para: 

A identificação de anseios dos consumidores via “mineração de dados” para atraí-los e 

surpreendê-los a cada visita; 

Ajustar o layout de loja com a frequência necessária para reduzir o tempo de procura 

pelos produtos; 

Aperfeiçoar a movimentação interna de mercadorias (inclui recebimento e estocagem) 

para minimizar o custo devido a perdas e baixo giro de estoque; 

Ter suficiente agilidade em check-out para que as filas tenham o menor tamanho 

possível. 



 

3. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é elaborar um modelo que reúna recursos e inovações aplicáveis 

ao setor supermercadista de modo a contribuir na elaboração de estratégias de 

melhoria das operações. 

Adicionalmente, com a utilização de diferentes ferramentas e processos, um cenário de 

mercado do futuro será apresentado contabilizando todas as informações aqui 

discorridas.     

4. METODOLOGIA 

Nesse trabalho será utilizada a pesquisa de natureza básica, pois segundo Gerhardt 

(2009) e Silveira (2009), esse tipo de pesquisa está voltado para geração de novos 

conhecimentos, sem práticas previstas. 

No intuito de modelar um novo conceito de supermercado, será utilizado como objetivo, 

a pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. (GERHARDT E SILVEIRA, 2009) 

Segundo Gil (2007), A pesquisa exploratória tem como meta trazer uma maior 

familiaridade com o problema, a fim de deixá-lo mais claro, ou de construir hipóteses. 

Essas pesquisas na maioria dos casos são realizadas com levantamento bibliográfico, 

entrevista com pessoas relacionadas ao problema e analise de exemplos que ajudem 

na compreensão. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Levando em conta as tecnologias pesquisadas para o desenvolvimento, algumas foram 

selecionadas para fazerem parte do protótipo de supermercado futurístico, sendo que 

algumas já fazem parte do varejo de alguma forma como o RF ID (Indústria Têxtil).  

Algumas das inovações que estão integradas no projeto final são: RFID, GPS (Sistema 

de roteirização dos carrinhos), Biometria, Kanban, Picking, abastecimento de gondolas 

e carrinhos automatizados, Big Data, Click & Collect. 



A Figura 1 detalha o design preliminar do mercado. 

É importante ressaltar que, atualmente, o design especificado não é economicamente 

viável, uma vez que o investimento de implementação seria muito alto.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O mundo está entrando em uma nova etapa de inovação, onde a internet está presente 

cada vez mais na vida das pessoas, todas as características utilizadas no 

supermercado teórico têm uma grande chance de serem parte dessa nova era e esse 

trabalho serve de norte para as empresas que procuram inovar e não tem uma base de 

como fazê-lo.  

Por fim, é importante ressaltar que esse trabalho ainda está em andamento e o modelo 

pode ser alterado à medida que as tendências e inovações são estudadas. 
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