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A estratégia Piggly Wiggly 
As empresas devem pensar duas vezes antes de continuar a fazer os clientes trabalhar 
  
Em 1916, Clarence Saunders mudou o aspeto do comércio de retalho quando abriu o primeiro supermercado da 

cadeia Piggly Wiggly em Memphis, no Tennessee. Até então, as lojas mantinham toda a mercadoria atrás do balcão: 

os clientes diziam ao pessoal o que queriam, esperavam enquanto as suas compras eram metidas em sacos, e 

pagavam. Saunders introduziu o conceito de self-service. Os clientes escolhiam os produtos das prateleiras e 

levavam os cestos cheios ao empregado da caixa, à saída. Saunders anunciou que, ao cortar nos custos de trabalho, a 

sua ideia iria “liquidar o demónio dos preços altos”. 

No seu auge, em 1932, o império Piggly Wiggly tinha 2.660 lojas. Saunders perdeu o controlo da empresa nos anos 

1920 mas continuou a inovar, procurando aperfeiçoar uma loja completamente automatizada. Isto incluía 

desenvolver um “cérebro” centralizado para as compras, que os clientes usariam para manter uma conta. Como 

empresa, a Piggly Wiggly é agora uma sombra do que foi: tem apenas cerca de 600 lojas em 17 estados norte-

americano. Mas, como ideia, conquistou o mundo.  

A revolução do self-service continua a progredir. A cadeia de farmácias norte-americana CVS substituiu as caixas por 

pontos de self-service. A Waitrose, uma cadeia de mercearias britânica, oferece aos seus clientes uma versão 

moderna do “cérebro de compras” de Saunders, que regista e soma as suas compras. Os bancos facilitam cada vez 

mais as transações online, enquanto fecham balcões. Seguido o modelo experimentado nos EUA por empresas tais 

como a Avon e a Tupperware, a Unilever e outras gigantes dos bens de consumo querem converter alguns dos seus 

clientes nos mercados emergentes em vendedores freelance, vendendo os produtos a amigos e vizinhos. 

O ramo das viagens tem sido particularmente impiedoso na invenção de soluções que reduzem o pessoal. Podemos 

marcar uma viagem usando uma aplicação de comparação de preços do smartphone. Imprimimos os bilhetes de 

avião antes de partir. No aeroporto, registamo-los e ao passaporte, numa máquina. Algumas companhias aéreas 

esperam agora que pesemos e marquemos a nossa bagagem, e que a levemos até à esteira rolante. No hotel, pode 

não haver rececionistas para fazer o check-in, quanto menos porteiros: a Omena Hotels, uma cadeia hoteleira 

escandinava, envia códigos PIN aos seus clientes para que abram as portas. Em breve, um agitar do pulso com um 

Apple Watch bastará. 

Uma variedade cada vez maior de empresas aderem à revolução do self-service. O grupo de estilistas Threadless, 

convida os seus clientes a apresentar os seus padrões e a votar nos que devem ser produzidos. Empresas de 
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tecnologia transformam os seus clientes mais conhecedores em diagnosticadores de problemas não pagos ao 

encorajá-los a participar em “fóruns de utilizadores”, onde resolvem problemas técnicos de outras pessoas. O 

Huffington Post, um jornal online, tem os seus leitores como cronistas não pagos. A GE quer construir um mundo que 

não tenha de manter stocks de peças sobressalentes para motores a jato: os clientes poderão fazer um download 

digital das peças e produzi-los nas suas próprias impressoras 3D. 

Tudo isto é maravilhoso para as empresas. E para os seus clientes? No seu novo livro “Shadow Work”, Craig Lambert 

apresenta uma visão distópica da revolução do self-service. A razão pela qual tantas pessoas se sentem 

sobrecarregadas de trabalho atualmente é que lhes pedem constantemente para realizar trabalho “invisível”, desde a 

Amazon aos serviços das Finanças e ao conselho diretivo da escola. E a razão pela qual se sentem tão alienadas é 

que passam mais tempo a carregar em botões a falar com máquinas do que a interagir com outras pessoas.  

Lambert talvez seja demasiado pessimista. A revolução do self-service é guiada em parte pelas preferências dos 

próprios consumidores: é mais fácil escolhermos os nossos próprios legumes do que esperar que alguém o faça; é 

mais fácil imprimirmos os bilhetes de avião em casa do que esperar na fila para o balcão de check-in. E os clientes 

podem resistir: as queixas acerca de serviços de atendimento telefónicos automatizados obrigaram algumas 

empresas a voltar a ter pessoas a atender os telefones. Muitas pessoas começam a recusar-se a deslocar-se até os 

supermercados self-service nos arredores das cidades, escolhendo a entrega das compras em casa.  

Mas o autor está certo acerca do cansativo efeito cumulativo de todas as circunstâncias em que o serviço 

personalizado foi substituído pelo self-service. Ser capaz de fazer uma ou duas coisas sem ajuda pode ser libertador; 

ter de fazer tudo pode fazer-nos sentir como escravos das máquinas. E esta tendência ainda tem por onde crescer. Há 

alguns bares a testar uma tecnologia chamada iPourIt, que permite que os consumidores usem uma pulseira com 

ligação wireless para controlar de quanta bebida se servem, em torneiras. Brevemente, sem dúvida, barbearias self-
service convidarão os clientes a enfiar a cabeça em máquinas de aparar e rodar um botão para escolher o 

comprimento desejado.  

Os privilegiados e os pobres  

A ascensão sustentada do ramo do self-service origina duas preocupações em particular. A primeira diz respeito à 

sociedade como um todo. Ao mesmo tempo que apagam o toque pessoal na sua oferta para o mercado massificado, 

as empresas de serviços perseguem os bem nascidos com ofertas extravagantes com preços a condizer. Os 

consumidores são cada vez mais claramente divididos numa “classe bovina”, conduzida em manada para a parte de 

trás do avião, a quem oferecem pouco do precioso serviço, e uma “classe executiva” mimada, bajulada até ao limite. (A 

Fly Virgin Atlantic, na sua ironicamente apelidada “Upper Class”, oferece um carro privado para levar e trazer os 

clientes do aeroporto e tem lacaios à sua espera na sala de espera para polir sapatos e cortar o seu cabelo.) Isto 

pode intensificar o ressentimento dos pobres contra os ricos; mas, além disso, rouba os pobres de oportunidades de 

entrada no mercado de trabalho.  

A segunda preocupação é com as próprias empresas. Se nunca conhecem os seus clientes, perderão o contacto com 

eles. E, apesar de o self-service ser ótimo para reduzir custos, o seu efeito a longo prazo é o de treinar os 

consumidores a comprar segundo o preço e, portanto, a mudarem para uma empresa rival se o preço baixar 

ligeiramente. Se as empresas deixarem de tentar distinguir-se por um bom serviço, estão a expor-se ao tipo de 

ataque que os supermercados britânicos sofrem atualmente, com a invasão das cadeias de descontos alemãs. Este é 

o resultado da estratégia Piggly Wiggly. 
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