
Rede de Supermercados Pague Menos investe
em tecnologia exclusiva no interior do Estado de São Paulo

Com intuito de acompanhar uma tendência 
mundial e sempre oferecer novidades aos 
clientes, a Rede de Supermercados Pague 
Menos está investindo em tecnologia que agiliza 
a compra e reduz o tempo do processo de 
pagamento dos produtos. A empresa está 
instalando unidades do SuperCheckout, o 
equipamento Jade X7, da Datalogic, que é 
revolucionário e exclusivo no Estado de São 
Paulo. Inicialmente, as lojas 04 e 26, localizadas 
nas cidades de Nova Odessa (SP) e Campinas 
(SP), respectivamente, já possuem o 
equipamento em operação. Cada unidade vale 
US$ 60 mil, sendo que as lojas inauguradas
em Salto e Piracicaba já estão contempladas
com a tecnologia.

O Jade X7 é indicado para compras com 
grande quantidade de itens. A leitura 
automatizada de códigos de barras e de 
imagens de produtos permite que os clientes 

coloquem os itens em qualquer posição na esteira rolante. À medida que os itens se movimentam pelo scanner, 
independente da posição, os códigos de barras são lidos por todos os lados, inclusive a parte inferior.

A velocidade da esteira é de até 34 cm/segundo, o que permite obter uma taxa de produtividade até cinco vezes 
maior em comparação a um checkout convencional. Por meio de um monitor, o cliente acompanha e confere todos 
os itens que estão sendo scaneados pela câmera que tem habilidade para registro em 360°. 
A questão da segurança também é destaque uma vez que por meio de uma tela touchscreen é possível visualizar 
imagens detalhadas e coloridas dos produtos e tratar as exceções, neste caso quando há algum tipo de 
divergência. Até o empacotamento é mais ágil devido ao uso de mais de uma área para separação das 
mercadorias.

Segundo o diretor de Tecnologia da Informação da Rede Pague Menos, Rodrigo Bauer, há no máximo cinco 
empresas no Brasil que oferecem esta mesma tecnologia, mas no Estado de São Paulo trata-se da primeira 
varejista. A principal vantagem é a leitura mais rápida do produto com maior acertividade no registro evitando a 
troca de códigos.

“É um sistema totalmente diferente do convencional, que só lê o código de barras. Esse lê o código de barras e a 
foto do produto. E com a inteligência também tem a capacidade de não registrar produto que passa com código de 
outro, porque sabe que a imagem não corresponde ao código. A única questão são os produtos de Hortifrúti, que 
devem ser pesados no ato, mas para isso, temos sempre uma colaboradora no processo”, destacou.
A comunicação do equipamento é muito fácil. Há luzes de LED nas cores azul, verde e vermelha que ajudam a 
sinalizar o processo. 

Para ilustrar a potência do equipamento, foi realizado um teste em uma compra com 198 itens, que foi registrada 
em três minutos, o que em um caixa convencional demoraria entre 10 e 15 minutos.
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