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RESUMO 

 
O presente estudo demonstra a importância da informatização na área de automação 

comercial e foi desenvolvido na empresa Supermercado Destaque. Esta empresa, atualmente, 

realiza as atividades comercias sem o uso de software de automação comercial. Através de 

conceitos teóricos da administração e de sistemas de informação, levantaram-se variáveis 

envolvidas nos processos da empresa, para comparar e demonstrar as dificuldades nas 

atividades diárias da mesma, sem o uso de sistemas informatizados. Na coleta de dados, 

utilizou-se de entrevista com proprietário do estabelecimento, observação dos procedimentos 

e levantamento das informações, com auxílio de questionários respondidos pelo proprietário e 

funcionários. A partir do momento em que a coleta foi concluída, a análise foi feita através da 

interpretação dos dados e, assim, confrontada com os autores renomados destacados no texto, 

a fim de demonstrar as vantagens e a importância da implantação do software de automação 

comercial, para facilitar os processos diários e melhorar o atendimento ao cliente. Por fim, 

através dos resultados encontrados com a comparação entre processos ditos manuais com os 

ditos automatizados, foi possível sugerir melhorias nos processos e demonstrar a necessidade 

de implantação de um sistema de automação comercial, diminuindo a necessidade de realizar 

atividades repetitivas, e diminuindo a probabilidade de erros na execução das atividades 

rotineiras, assim como uma maior agilidade nos processos e melhor atendimento ao cliente. 

 
Palavras-Chave: Sistemas de Informação. Processos. Automação Comercial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar das mudanças tecnológicas pelas quais as empresas vêm passando, para se 

manterem firmes e competitivas no mercado consumidor, é necessária a adoção de 

mecanismos de gestão e esta vem aumentando. Assim, processos automatizados de gestão 

tornam-se elementos vitais para superar as dificuldades da economia brasileira, possibilitando 
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às empresas estarem se adequando às normas e exigências impostas pela legislação, e 

atendendo ao aumento da demanda de seus clientes, que buscam uma maior, mais segura e 

mais rápida troca de informações. 

As organizações necessitam usar as informações que dispõem como um diferencial 

competitivo, para que seja tomada uma melhor decisão frente aos seus processos gerenciais, 

proporcionando uma visão mais ampla sobre o controle da empresa, e sendo eficaz na 

manutenção e busca de novos clientes. 

O tema deste artigo é mostrar a importância da informatização na área de automação 

comercial de empresas, e debater a seguinte questão: Quais os impactos da não 

informatização do Supermercado Destaque? 

Os objetivos deste estudo são divididos em geral e específicos. O objetivo geral deste 

trabalho é destacar a importância da informatização na área de automação comercial de 

empresas, evidenciando pontos que dificultam a automação comercial da empresa estudada. 

Já os objetivos específicos são: conceituar a informatização e automação comercial; destacar a 

importância da informatização e de processos de gestão automatizados; relatar os motivos que 

dificultam a informatização, apontados em estudo anterior; e sugerir à empresa formas para 

facilitar a implantação de um sistema de automação comercial.  

A realização do estudo justifica-se em mostrar as razões pelas quais a referida empresa 

ainda não é informatizada, apresentando os motivos que seu proprietário alega para a não 

implantação de um software de automação. O sistema de informação é, cada vez mais, 

necessário para as operações diárias e para o controle interno, além de atender a legislação 

imposta e um melhor controle gerencial para aprimorar as trocas de informações com clientes 

e fornecedores. Logo, é considerado um diferencial competitivo frente aos concorrentes. 

O artigo é dividido em duas partes, sendo a primeira teórica e a segunda prática. Na 

teórica há um levantamento bibliográfico, do qual é fundamentado em artigos científicos, 

livros e periódicos, e sites da internet na área de estudo. Na parte prática são levantados os 

impactos em todos os processos de gestão, e apresentado vantagens para implantação do 

software de automação comercial, demonstrando, atualmente, as necessidades de adequações 

nos aspectos tecnológicos. 

A metodologia empregada neste artigo parte de uma abordagem qualitativa, 

envolvendo a pesquisa descritiva e a explicativa. Também foram utilizados artigos e obras 

literárias, impressos e publicados na internet. Ainda, de acordo com os meios, as pesquisas de 



 
campo e de levantamento foram indispensáveis para o estudo, pois durante o levantamento de 

dados foi feita uma verificação e comparação do tempo empregado em diversos processos, 

junto à empresa objeto de estudo e outra que já utiliza um sistema de automação comercial. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A tecnologia tem avançado rapidamente e, neste sentido, são numerosos os desafios 

que as organizações vêm enfrentando, revelando que a necessidade de um gerenciamento 

informatizado mostra-se cada vez mais necessário, para que haja maior envolvimento e 

coordenação com o mercado consumidor. A informatização aumenta o controle, reduzindo o 

desperdício, facilitando a comunicação interna com a externa, ampliando a competitividade e 

criando um ambiente favorável à negociação e fidelização de clientes. 

Assim, a utilização de sistemas se tornou um fator necessário para a sobrevivência, 

continuidade e sucesso dos negócios. Um sistema é “definido simplesmente como um grupo 

de elementos inter-relacionados ou em interação, que formam um todo unificado”. 

(O’BRIEN, 2001, p. 17). Os sistemas de informação têm por finalidade a produção de dados, 

que sendo processados fazem do sistema um gerador de informações. Padoveze (2010, p. 48), 

define   

 

Um sistema de informação como um conjunto de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o 

processamento dos dados e tradução em informações, para com seu produto, visando 
permitir às organizações o cumprimento de seus objetivos principais.  

 

Os sistemas de informações possuem vários componentes, que interligados, realizam 

as tarefas e formam um processo. Os seus componentes, segundo O’Brien (2001, p. 20), 

“utilizam recursos humanos, de hardware, software, dados e rede para executar atividades de 

entrada, processamento, saída, armazenamento e controle que transformam recursos de dados 

em produtos de informação”. O modelo é representado pela figura 01. 

As informações produzidas a partir de um sistema de informação servem de apoio para 

os seus usuários em atividades de controle e gestão. O processamento de dados é constituído 

de fatos crus que, submetidos a atividades de cálculo, comparação, separação, classificação e 

resumo, passam por análise e manipulação, podendo ser entendidos pelo usuário final. As 

atualizações e atividades de correção devem ser ininterruptas, pois “as empresas estão sempre 



 
tentando melhorar a eficiência de suas operações a fim de conseguir mais lucratividade” 

(LAUDON e LAUDON, 2010, p. 10). 

 

 Figura 1. Componentes de sistemas de informação 

 
 Fonte: O’Brien (2001) 
 

De acordo com O’Brien (2001), as informações produzidas nas atividades de saída são 

transmitidas de várias formas, sendo colocada a disposição dos usuários finais, onde seu 

objetivo é a geração de informações para posteriormente executar a tomada de decisão. A 

geração de mensagens, relatórios, formulários e imagens são produtos comuns de informação, 

e podem ser transmitida por monitores de vídeo, resposta em áudio, produtos de papel e 

multimídia. Essas atividades são comuns em empresas e ajudam a manter uma boa 

comunicação entre pessoas e tarefas rotineiras. 

Deve-se considerar que as informações produzidas devem ser examinadas para 

pressupor sua qualidade. Informações difíceis de entender, inexatas ou antiquadas não têm 

grande importância ou não seriam úteis ou valiosas para usuários finais. As informações 

devem ter qualidade, repassando a mensagem completa, tornando assim uma informação 

valiosa a seus usuários. Conforme Oliveira (2012, p. 139), 

 

A qualidade da informação é outro condicionante importante a ser considerado. Isso 

porque de muito pouco adianta um SIG bem estruturado e com boa sustentação na 

qualidade profissional das pessoas, se não existir efetiva qualidade nos insumos do 

SIG, que são representados pelas várias informações necessárias. 
 

Nos sistemas de informação, muitos dados são guardados para futuras consultas. Esse 

armazenamento é considerado um componente básico de um sistema, auxiliando o usuário na 

busca por informações mais antigas e organizando-as, para uso posterior. Campos, registros, 



 
arquivos e banco de dados são as maneiras que geralmente os dados são organizados. “Isto 

facilita seu uso posterior no processamento ou sua recuperação como saída, quando 

requisitados pelos usuários de um sistema”. (O’BRIEN, 2001, p. 26). 

É relevante também destacar que o controle de desempenho do sistema é uma 

atividade muito importante nos sistemas de informação, vindo a auxiliar e produzir um 

feedback, para se ter o controle do desempenho. As atividades de entrada, processamento e 

saída são constantemente monitoradas, para garantir o melhor desempenho. O feedback ajuda 

o usuário a analisar os padrões de desempenho estabelecidos. As atividades do sistema devem 

ser ajustadas para os usuários finais, para que tenham os devidos produtos de informação e 

atendam suas necessidades. 

Os sistemas de informações têm, por seu propósito, apoiar gerentes de diferentes áreas 

funcionais a tomar suas decisões. Neste momento, o sistema de informação serve de apoio à 

gestão, que tem por base, segundo Padoveze (2010, pg. 49), “o apoio informacional às 

informações de processo e quantitativas, geradas pelos sistemas operacionais”. Estes sistemas 

são polarizadores dos ciclos de atividades, possuindo por características a facilidade na 

obtenção de relatórios periódicos e sintetizados, podendo-se usar filtros e análises, junto do 

seu armazenamento no banco de dados. 

Percebe-se que existem sistemas específicos, delineados para facilitar à questão das 

decisões gerenciais. O SIG - sistema de informação gerencial - tem como objetivo, unir todas 

as informações necessárias para gerenciar com eficácia uma organização, onde segundo 

Oliveira (2012, p. 26), “é o processo de transformação de dados em informações que são 

utilizadas na estrutura decisória da empresa [...] proporcionando a sustentação administrativa 

para otimizar os resultados esperados”.  

Um sistema de informação gerencial pode englobar um software que contribui nas 

condições de tomada de decisão, pois estes mudam frequentemente para atender o dinamismo 

dos negócios, onde a definição muitas vezes é tomada “sob condições de certeza, condições 

de incerteza e condições de risco. As decisões programadas normalmente oferecem um grau 

de risco menor do que as decisões não-programadas”. (BAZZOTTI e GARCIA, 2015, p. 11). 

Segundo O’Brien (2001), a adoção de um sistema integrado de informação gerencial, 

da qual este artigo trata como objetivo principal para desdobramento da questão central, 

aborda o tipo de sistema conhecido como ERP - Enterprise Resource Planning, que vem para 

atender aos interesses dos diversos setores de uma empresa.  



 
O ERP oferece aos seus administradores um maior domínio sobre todas as operações 

que estão sendo produzidas, onde alimentado corretamente produz informações concretas, de 

onde se obtém dados para uma melhor tomada de decisão. 

Para Chopra e Meindl (2003) apud Padilha e Martins (2005, p. 104), 

 

[...] o ERP é um sistema integrado, que possibilita um fluxo de informações único, 

contínuo e consistente por toda a empresa, sob uma única base de dados. É um 

instrumento para a melhoria de processos de negócios, como a produção, compras 

ou distribuição, com informações on-line e em tempo real. Em suma, o sistema 

permite visualizar por completo as transações efetuadas pela empresa, desenhando 

um amplo cenário de seus negócios. 

 

O ERP, em empresas varejistas, procura fornecer vantagem competitiva, através de 

uma potencial melhora no atendimento ao cliente, por intermédio de operações mais rápidas e 

práticas, fazendo com que se sintam mais satisfeitos e confiantes onde compram. É possível 

estar gerando também aos colaboradores mais eficiência no trabalho realizado, com menor 

probabilidade há erros, tornando-se um mecanismo que agrega valor à empresa. 

 O varejo é, sem dúvida, um dos setores que mais firmes se mantêm em tempos de 

instabilidade, por suas vendas sofrerem menos quedas que em outras áreas. É provável que 

seus clientes estejam mais cautelosos e seletivos para executarem suas compras, mesmo assim 

não deixaram de consumir itens que são considerados essenciais.  

Com o auxílio de um software, os processos de gestão são mais dinâmicos e seguros, 

em todas as áreas da empresa, em especial ao controle de estoques. Segundo a APAS – 

Associação Paulista de Supermercados (2015, p. 4), “a correta gestão dos estoques resulta em 

mais vendas, menos investimentos de capital nos estoques, giro mais rápido, redução de 

rupturas, redução de quebras e redução de excessos”. 

A melhoria nos processos de operação e de gestão é fundamental para atender de 

modo satisfatório a demanda dos negócios, fidelizando, assim, os clientes e posicionando-se 

frente aos concorrentes. Para que seja garantida a excelência operacional, conforme Werner e 

Segre (2015), 

 

[...] o uso de tecnologias nos processos administrativos, bem como na integração 

com os clientes e fornecedores pode ser considerado fundamental na consolidação 

da estratégia orientada para os serviços. Este segmento deve ter uma visão global da 

sua cadeia de valores, pois a eficiência de cada loja depende da eficiência do 

conjunto de atores que compõem o ciclo produtivo. Tem-se, então, a necessidade de 

uma dupla ação estratégica: orientada para o serviço, mas com uma excelência 

operacional. 



 
O uso de um software carrega consigo diversas modificações durante seu processo de 

implantação. Em comércios varejistas, as principais atividades modificadas a partir do 

processo de implantação são: o caixa, controle e acompanhamento de contas a pagar e a 

receber, o sistema de precificação, administração de estoques, e o processo de compra e 

venda. 

Os supermercados, no Brasil, são considerados como um dos setores em que mais é 

utilizado tecnologias para a realização de seus serviços. Segundo Rocha (2015), os últimos 

dez anos são considerados como a década de ouro para empresas do comércio de varejo. 

Neste período, os supermercados demonstraram disposição necessária para atender uma 

população que está disposta a comprar tudo. É neste momento de transformação econômica 

que o varejo assume papel de protagonista, e para isto deve oferecer respostas rápidas para um 

consumidor que encontra-se mais exigente. No Brasil, nos supermercados, segundo Ferreira, 

Venâncio e Abrantes (2015), 

 

O aumento dos investimentos em automação comercial, a modernização da 

tecnologia de informação, as mudanças no modelo de gestão, a ampliação das 

formas de crédito ao consumidor, a otimização da área de venda e as melhorias na 

qualidade do atendimento são algumas tendências verificadas no setor, decorrentes 

do intenso processo de reestruturação. 

 

Uma vez fundamentados os conceitos abordados neste estudo, segue-se a parte prática 

do mesmo, haja vista o levantamento em pesquisa de campo para comprovar as teorias 

existentes acerca do tema e problema em questão. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Supermercado Destaque foi inaugurado em 2001, pelo proprietário Jacson Disnei 

Lange, e tem como atividade principal venda de produtos alimentícios, bebidas, higiene e 

limpeza entre outros. Sua área de abrangência contempla o distrito de São Roque, município 

de Marechal Cândido Rondon, e áreas adjacentes, tais como parte do distrito de Margarida e 

interior dos municípios de Toledo e Entre Rios do Oeste. 

Segundo o proprietário do supermercado Destaque, “nesses últimos anos, as vendas 

cresceram significativamente, devido à criação de novos produtos e facilidades para os 

consumidores, trazendo um maior volume de negócios, e consequentemente operações mais 



 
complexas [...]”. Os levantamentos dos dados, que descrevem como as atividades são 

executadas, aconteceram em sua maior parte através de uma observação empírica, da qual 

observamos atividades consideradas fundamentais no supermercado Destaque, e também em 

outro supermercado que já possui um software de automação comercial instalado. 

Na empresa objeto de estudo, um setor onde existe um intenso fluxo é o de caixa. Este 

é o ponto onde há maior contato entre o funcionário do supermercado e o cliente. É neste 

instante que é realizado o registro das mercadorias escolhidas pelo cliente, para que o mesmo 

saiba quanto deve pagar à empresa pela compra dos produtos. Um importante fator que deve 

ser levado em consideração para a realização deste processo é o tempo necessário para o 

lançamento e soma dos valores de cada produto. 

Atualmente, esse processo é executado com o auxilio de uma máquina registradora, 

que imprime os valores de cada produto, sem que esteja descrito seu nome e suas 

características básicas, além de imprimir o valor final da compra, e do troco quando 

necessário. A máquina registradora é representada pela figura 02. 

 

                         Figura 2. Registradora utilizada para somar os produtos 

 
                                       Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O preço de cada item necessita ser digitado de forma unitária, e após a soma de todos 

os itens é possível saber o valor total da compra. Neste processo, a possibilidade de algum 

erro ser cometido é grande, pois pode ocorrer erro de digitação do preço de algum item por 

parte do funcionário do caixa, como também o processo de precificação da empresa esteja 

apresentando falhas. 

Atualmente, o sistema de precificação apresentado na empresa é a colocação do preço 

de venda em todos os itens disposto na gôndola. Essas etiquetas são colocadas de forma 



 
individual, dispostas com o auxílio de uma etiquetadora na embalagem primária de cada 

produto.  

Para a realização deste processo, um tempo considerável e um desgaste excessivo é 

exigido por parte do funcionário, o que pode acarretar em alguma falha na etiquetagem. Se o 

funcionário esquecer-se de conferir ou trocar o preço de todos os itens dispostos na prateleira, 

ou até trocar os preços de vários produtos de forma errada, a empresa poderá estar cobrando 

preços abusivos ou tendo prejuízos. Estes erros são difíceis de serem percebidos e, quando 

ocorrem, fazem com que a credibilidade e confiabilidade do processo e das pessoas que 

estejam executando-o estarem comprometidos.  

 Levando em consideração o tempo necessário para a realização desta operação, 

comparou-se o mesmo, tanto no supermercado Destaque como em outro supermercado, que já 

possui um software instalado, para o operador registrar, ou passar pelo caixa, os itens 

selecionados por seus clientes. Esse levantamento ocorreu a partir de uma média de quinze 

itens comprados pelos clientes em uma única compra. O levantamento do tempo necessário 

para o registro das compras pode ser visualizado na tabela 01. 

 

                 Tabela 1. Levantamento do tempo necessário para o registro das compras 

 DESTAQUE 
OUTRO 

Itens 15 15 

À vista 55 seg. 34 seg. 

A prazo 01 min. e 25 seg. 44 seg. 

                               Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Quando seus clientes desejam fazer compras a prazo, após o processo de soma dos 

produtos é realizado o preenchimento manual de uma nota promissória, favorecendo a 

empresa, a qual o cliente assina, comprometendo-se a pagar o referido valor. Para a realização 

deste processo, é utilizado um tempo extra, onde se comparado com o supermercado 

informatizado, este tempo não seria gasto, pois o operador do caixa instantaneamente emite o 

recibo de cobrança da venda, que rapidamente é assinado pelo cliente. Na figura 03 é possível 

visualizar a nota promissória utilizada pelo supermercado Destaque, e pelo outro que já possui 

software de automação comercial instalado. 



 
Após este processo, é feito o arquivamento da promissória em local específico, 

utilizando-se um fichário, onde são organizadas estas contas em ordem alfabética, que usam 

as iniciais do nome de seus clientes. A promissória do cliente é colocada na ficha que contém 

a inicial do seu nome, junto com promissórias de outros clientes. Na figura 04, é possível 

visualizar como é feito o arquivamento das promissórias. 

 

 Figura 3. Documento de cobrança automatizado e manual 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

                                                    Figura 4. Arquivo das promissórias 

 
                                                    Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Sucessivamente, quando algum cliente deseja efetuar o pagamento de sua conta, o 

colaborador do supermercado vai até o local onde a promissória foi arquivada, e procura a que 

é referente à compra efetuada por aquele cliente, em meio a todas as outras notas de outros 

clientes que realizam compras a prazo.  

Nesse processo, após um levantamento feito junto do sistema de cobrança da empresa, 

foi apurado que cada cliente que compra a prazo no supermercado Destaque, em média possui 

05 notas promissórias por mês.  Levando em consideração essa média, na tabela 02 é possível 



 
visualizar a comparação do tempo utilizado para a cobrança no supermercado Destaque e no 

outro já informatizado. 

 

              Tabela 2. Levantamento do tempo necessário para registro das promissórias 

 DESTAQUE 
OUTRO 

Promissórias 05 05 

Tempo 03 min.  40 seg. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O tempo médio gasto no supermercado Destaque é superior porque há casos em que 

são necessários maiores cuidados para efetuar a cobrança. Isso se deve a clientes que 

apresentam altos valores em atraso a serem pagos, o que geralmente acarreta em cobrança de 

juros, que é feito de forma manual, com o auxílio de uma calculadora. Além disso, podem 

ocorrer erros na digitação destes valores na própria calculadora, pois não existe um recibo 

com este cálculo, que deveria ser entregue ao cliente. 

 Com o auxilio de um software de automação comercial, as operações junto ao caixa da 

empresa seriam facilitadas, gerando uma diminuição considerável do tempo de execução de 

todas as atividades, levando em consideração que a margem para erros seria menor, se 

comparado à forma manual, para a cobrança junto ao cliente. Os procedimentos estariam 

sendo todos parametrizados, para que sejam executados de forma igual a todos os clientes. 

Outro ponto positivo para o uso do software, é que todos os dados e operações são 

armazenados em um banco de dados, para uma posterior consulta, onde os registros estariam 

dispostos de forma simples e fácil. A figura 05 demonstra como é o funcionamento do sistema 

de cobrança, no supermercado que já possui o software instalado. 

Com a adoção do software de automação comercial, o proprietário do supermercado 

Destaque estará podendo reduzir o capital empregado para giro nas compras e estocagem, 

utilizando-se de relatórios de quantidades vendidas em determinados períodos, e prevenindo-

se de possíveis vencimentos devido à mercadoria com alto volume em estoque e baixo giro. 

Para atender satisfatoriamente os clientes, e a empresa ter um melhor desempenho é de 

extrema importância a implantação de um sistema de automação comercial. Assim sugere-se 

que o supermercado Destaque, faça pesquisa e aquisição de um software de automação 

comercial, disponíveis no mercado, que melhor atenda as necessidades da empresa, para 



 
facilitar o desempenho diário, além de atender as exigências na emissão de nota fiscal 

eletrônica e também na geração de arquivos magnéticos para serem entregues à Receita 

Estadual. 

 

 Figura 5. Sistema de cobranças a receber no software de automação comercial 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 Para atender satisfatoriamente os clientes, e a empresa ter um melhor desempenho é de 

extrema importância a implantação de um sistema de automação comercial. Assim sugere-se 

que o supermercado Destaque, faça pesquisa e aquisição de um software de automação 

comercial, disponíveis no mercado, que melhor atenda as necessidades da empresa, para 

facilitar o desempenho diário, além de atender as exigências na emissão de nota fiscal 

eletrônica e também na geração de arquivos magnéticos para serem entregues à Receita 

Estadual.  

 A empresa deve adquirir os equipamentos necessários para a implantação, além de 

reorganizar os padrões de execução das atividades diárias, levando em consideração a busca 

pelo melhor desempenho dos funcionários, e por mais praticidade no atendimento aos 

clientes. Por tanto, é sugerido o treinamento de todos os envolvidos nas atividades diárias do 

supermercado Destaque. 

Assim, a empresa poderá utilizar um sistema de automação comercial, para a 

realização das atividades diárias com melhor desempenho, gerando segurança e facilidade, 

além de diminuição de tarefas ditas manuais, feitas pelos funcionários, diminuindo erros, 

trabalho repetitivo, diminuição de gastos, e o mais importante, que é atender os objetivos da 

empresa. 

 

 



 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com vista no assunto apresentado sobre a informatização do supermercado Destaque, 

e análise dos processos da empresa estudada em gerenciar e atender seus clientes, concluímos 

que a informatização do supermercado é muito importante, tanto por um melhor 

gerenciamento do negócio, como um melhor atendimento e prestação de serviço a seus 

clientes. Os processos desenvolvidos na empresa são de maneira manual, da qual demandam 

maior tempo na execução das atividades, e colocando em risco a confiabilidade perante aos 

clientes devido o processo ser mais suscetível a falhas e erros.  

Por meio de pesquisa, observou-se que a empresa não possui um controle de estoque, 

onde a gerencia não sabe a quantidade exata de produtos que possui para realizar a 

comercialização, e nem do volume de itens de cada mercadoria que estão armazenados em seu 

estoque. O controle do estoque é realizado visualmente, e levando em consideração apenas as 

mercadorias que apresentam um maior giro. Com a implantação de um sistema de informação 

gerencial, a empresa teria a disposição relatórios para analise dos níveis de estoque, e analisar 

o giro em determinados períodos, podendo precaver-se de futuras sobras ou faltas.  

O controle financeiro da empresa é uma atividade que a empresa não possui um valor 

exato e seguro, dentre os quais o processo de controle de caixa e das contas a receber, aonde 

essas atividades são fundamentais para a sobrevivência da empresa.  

A falta de informação traz a empresa insegurança de tomar algumas decisões, levando 

em consideração também que os objetivos da empresa podem não ser alcançados, devido à 

falta de ações corretas, cobrança de juros em casos de atraso e o pagamento de juros por 

vencimento de duplicatas, do qual as atividades podem ser melhores administradas com a 

implantação do sistema, tendo um controle exato de contas a pagar e receber, e as 

movimentações diárias do caixa da empresa.  

Sendo assim, a conclusão do presente artigo é a de que os objetivos – geral e 

específicos – foram integralmente atingidos. Como recomendação para trabalhos futuros, 

sugere-se que seja feito um estudo já com o software instalado, demonstrando o novo 

funcionamento do supermercado, em quais partes tem melhorado, e quais foram as 

dificuldades para sua implantação. 
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