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AUMENTO DA RENDA

Supermercadistas
locaistiveramdese
reinventaraoadquirir
equipamentose
softwaresdegestão

Sistemas antes

criados pelas equipes

de Tecnologia da

Informaçãodos

supermercados

começamadar lugar

a novas soluções

O aumento do poder de compra
da população nos últimos anos
contribuiu e ainda vem sendo
responsávelpelaexpansãodere-
des supermercadistas cearenses
de médio porte. A mudança re-
presentou mais lucro para os va-
rejistas, mas também colocou as
empresas diante de um grande
desafio: investir na aquisição de
softwares de gestão para contro-
lar os processos de desenvolvi-
mento das atividades das lojas.

Sistemas semiautomáticos
que antes eram criados pelas
equipes de Tecnologia da Infor-
mação (TI) dos próprios super-
mercadosparacadaumdosseto-
rescomeçaramadarlugarasolu-
ções desenvolvidas para inte-
grar os diversos departamentos
das empresas, permitindo a
automação e o armazenamento
de todas as informações.

Trata-se dos sistemas ERP
(EnterpriseResourcePlanning).
Construídos sobre um banco de
dados centralizado, consolidam
todas as operações de uma em-
presa numa única plataforma.
Esses sistemas abrangem cada
passo da operação, como com-
pras, processos contábeis, con-
trole de estoque, pós-venda e
análise de resultados.

Mais investimentos
AAssociaçãoCearensedeSuper-
mercados (Acesu) reforça que,
na última década, até por uma
questãodeeficiênciaecompetiti-

vidade, redes supermercadistas
locais tiveram de se reinventar
ao adquirir equipamentos e sof-
twaresdegestão.Poroutrolado,
a entidade reconhece que são
necessários ainda mais investi-
mentos para aprimorar o ciclo
devidadovarejo:compra,arma-
zenagem, distribuição e venda.

Na opinião do gerente de TI
da rede cearense Cometa Super-
mercados, Clébio Almeida, a ta-
refa de converter processos se-
miautomáticos para automáti-
cos nem sempre é fácil, pois as
empresaspassamasertotalmen-
te dependentes dos sistemas pa-
ra funcionar plenamente.

Disponibilidade
Por isso, ele explica que a aquisi-
ção de ERPs requer também in-
vestimentos em alta disponibili-
dade, que é capacidade de conti-
nuar o serviço por períodos mui-
to longos sem interrupções.
“São necessários, por exemplo,
servidores de grande, tecnolo-
gias de back up e até redundân-
cia de serviços. Assim, podemos
evitar prejuízos operacionais e
financeiros”, afirma.

NovoCD
Almeida adianta que o Cometa
Supermercados deverá inaugu-
rar, no primeiro trimestre de

2015, um novo Centro de Distri-
buição, em construção no bairro
José Walter, em Fortaleza. O es-
paçopermitirá a implantação do
sistema WMS (Warehouse Ma-
nagement System), também co-
nhecido Sistema de Gerencia-
mento de Armazém. O módulo
teráinterfacecomooERPutiliza-

do pela empresa. A construção
doCD,alémdeaprimoraralogís-
tica da rede, foi pensada princi-
palmente para o bem-estar dos
clientes, explica o gerente. A
ideiaéreduziroespaçodosdepó-
sitos das 12 lojas da rede em
Fortaleza, que costumam acu-
mularmuitasmercadorias,eam-

pliar as áreas de venda, criando
mais checkouts. “Vamos abrir
mais quatro unidades no próxi-
mo ano, mas entendemos que
não adianta apenas só ampliar o
número de lojas sem pensar na
logística e, automaticamente,
no conforto dos consumidores”,
esclarece,informandoqueopro-

jetoserágradativo,masjáéreali-
dade em quatro lojas.

Novoscaixas
Namatriz,situadanobairroDio-
nísio Torres, a redução do depó-
sito viabilizou a criação de qua-
tro caixas, saindo o número de
checkouts de 18 para 22. (RS)
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RECURSOS ADOTADOS

Principais pontos de automação

Atendimento

CPU especial

Monitor touchScreen

Impressora de cartão 
fidelidade

Leitor de código de barras 
com suporte

Quiosque de 
autoatendimento

PDS

Caixa central

Contador de cédulas

Contador de moedas

Porta - notas com tampa

Check-out

CPU especial

Monitor touchScreen

Gaveta de dinheiro

Leitor fixo

Impressora fiscal

Pin pad

Display para cliente

Salão de vendas/gôndolas

Verificador de preços

Coletor de dados

Impressora portátil

Estoque

Coletor de dados

Leitor sem fio

Impressora de etiquetas

Mata burro

Impressora de etiquetas

Leitor sem fio

Administração

Leitor de documentos

Impressora de cheque

Leitor sem fio para NF-e

Terminais multi-usuários

FLV/Padaria/Açougue

Balanças

Estacionamento

Leitor fixo

Quiosque de autoatendimento

Estacionamento

Leitor fixo

Quiosque de autoatendimento
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