
A tecnologia que você 
precisa conhecer para 
otimizar a operação do 
seu varejo



Tecnologia no varejo

Neste ebook você irá entender um pouco 

mais sobre quais os benefícios de utilizar 

um sistema especialista em gestão de 

demanda e compreenderá melhor qual a 

função do Supply Chain. Também 

entenderá como utilizar a tecnologia a 

favor do seu negócio, automatizando e 

otimizando processos em seu varejo e 

tendo como benefício o ganho de tempo, 

redução de ruptura e de excessos.

Esperamos que seja uma leitura agradável 

e que suas dúvidas sejam sanadas, e se 

ainda quiser mais dicas ou respostas, você 

poderá entrar em contato conosco!
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Introdução
Sabemos que o segmento varejista sofre 

muito com a volatilidade da demanda e da 

oferta de produtos, impactando diretamente 

na eficiência de entregas, abastecimento, por 

exemplo. Por isso a importância de buscar 

soluções que possam garantir a entrega das 

melhores ofertas e produtos para os 

consumidores finais, levando economia e 

fidelizando clientes.

A solução que apresentaremos neste E-book 

tem por objetivo, elevar seu conhecimento no 

que diz respeito a gestão de processos que 

potencializam o equilíbrio de estoques, assim 

como a distribuição e reabastecimento.

Continue a leitura e saiba mais sobre 

Cadeia de Suprimentos (Supply Chain), 

gestão de demanda e estoques, tecnologia 

de ponta, e os benefícios de automatizar 

processos, ganhando poder na hora de 

tomar decisões, tempo e melhorando seu 

estoque e fluxo de caixa.  

Ou seja, apresentaremos uma estratégia 

para manter a linearidade produtiva, para 

que seu estoque e sua demanda estejam 

sempre equilibrados e evitando a falta ou 

excesso de produtos.



O que é
Supply Chain? 
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O que é Supply Chain?

Supply Chain é um termo em inglês, que 

traduzindo ao pé da letra significa “Cadeia de 

Suprimentos''. Este conceito envolve desde a 

fabricação até a entrega do produto, levando 

em consideração, de forma principal, a 

demanda do cliente.

O Supply Chain é confundido com a logística 

comumente, mas há diferenças entre ambos. A 

logística é apenas uma das etapas que 

compõem essa cadeia.

Ela abrange os processos de deslocamento do 

produtos desde a empresa até o consumidor 

final, sendo responsável por cumprir os prazos 

de entrega combinados, já a Cadeia de 

Suprimentos reúne métodos e sistemas que se 

relacionam ao produto final, direta ou 

indiretamente.



O que é Supply Chain?

Exemplificando, para que fique mais fácil 

compreender:

Esse processo é apenas um exemplo, mas 

serve para entendermos o que significa 

Supply Chain, que de forma resumida, é 

uma estratégia para coordenar, de forma 

inteligente, os recursos e processos até a 

retirada do produto na gôndola de 

mercados, mercearias e farmácias, por 

exemplo.

Falaremos do café. Tudo começa com 
uma rigorosa seleção de sementes, 
depois da colheita elas passam pela 
secagem, torram e passam pela 
moagem. Então o pó é separado e 
enviado direto para a embalagem. E 
tudo isso leva um tempo até ficar 
disponível para venda, após isso é 
transportado e armazenado para o CD 
(centro de distribuição) desse 
supermercado. Conforme a necessidade 
de venda, ele é transportado novamente 
para a loja de destino final, e só após 
esse processo,  é colocado na gôndola 
para a compra. 



O que é Supply Chain?

O café, citado no exemplo acima, é um 

produto de alta demanda e produção, por 

isso é muito difícil que ele não esteja 

disponível para o cliente final, mas você 

provavelmente já teve produtos em sua 

gôndola, que não vendeu tanto quanto o 

esperado e seu estoque ficou encalhado 

por um tempo ou deixou de fechar uma 

venda porque não tinha mais unidades do 

produto que o cliente desejava, pois 

vendeu todo o estoque e ainda estava 

esperando a reposição, não é mesmo?

Sabemos que ter mais estoque do que o 
necessário de um produto é mais do que 
dinheiro parado, é prejuízo, afinal além dos 
custos de armazenamento, ele também 
está ocupando o lugar de um produto que 
poderia estar gerando receita. Contudo, 
perder uma venda pela falta de um 
produto é ainda mais complicado, pois, ao 
não encontrar um item que deseja, o 
cliente pode desistir de toda uma compra 
e procurar o concorrente mais próximo.

Então, como garantir que os meus 
estoques estejam abastecidos no nível 
ideal?
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O que é Supply Chain?

É aí que entra a aplicação do Supply Chain, 

afinal, se eu sei o tempo de reposição de um 

produto e o quanto espero vender no futuro, 

fica muito mais fácil para que a equipe de 

compras realize o melhor planejamento de 

reposição.

E também, fazer a gestão do seu estoque 

levando em consideração os impactos das 

demandas de seus clientes, garante a melhor 

diversidade nos produtos propostos, 

influenciando diretamente no fluxo de caixa, 

logo que, quantidades menores atendam à 

demanda evitam compras por "aposta."
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O Gerenciamento da cadeia de 

suprimentos (Suplly Chain) é composto 

por três eixos:

Através de processos de gerenciamento da 
cadeia de suprimentos (Supply Chain), o 
gestor do Supply terá acesso a informações e 
análises que irão auxiliar nas tomadas de 
decisões, tornando o gerenciamento cada vez 
mais assertivo e a prova de erros.

Fazendo uma previsão da demanda, em 
combinação com seu histórico de vendas, as 
compras de produtos para seu varejo serão 
feitas de modo correto, aumentando o giro 
das mercadorias, evitando a falta de 
mercadoria nas gôndolas e também evitando 
que o dinheiro fique parado, resultando no 
saldo positivo do fluxo de caixa.

No processo e negociações;

Tecnologias e sistemas;

Estrutura da empresa, 
recursos e pessoas.
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Como funciona e qual a importância da 
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A cadeia de suprimentos (Supply Chain) 

funciona com a comunicação de todos os 

participantes de uma compra de produtos, 

desde os fabricantes até o consumidor final. 

Uma boa gestão estabelece a comunicação 

em tempo real e ininterruptamente, 

conseguindo resolver demandas de maneira 

ágil. 

E quais os processos que devem ser 

seguidos?

Todos os processos ligados a cadeia de 

suprimentos, quando bem planejados e 

estruturados, impactam nos três níveis 

decisores de uma empresa: o estratégico, 

tático e o operacional, que se resumem em:  



Como funciona e qual a importância da 
Cadeia de Suprimentos nas empresas de varejo?

A comunicação frequente é essencial, 
assim como as etapas bem organizadas, 
para garantir a fluidez nos processos, 
desde o transporte até a distribuição, 
assegurando que os prazos entre as 
partes sejam cumpridas.

Cumprimento dos prazos:

A redução de custos e riscos, 
otimização de tempo, antecipação de 
problemas, se dão no momento em que, 
as etapas internas e externas estejam 
planejadas e bem organizadas.

Redução de custos:

Quando disponibilizamos de processos 
que otimizem tempo de compras e 
assegurem os produtos nas gôndolas, 
por exemplo, elevamos o nível de 
satisfação de clientes, assim como 
também agregamos valor a experiência, 
mediante cumprimento de prazos, 
qualidade de entrega.

Satisfação do cliente: 

Pode envolver além de questões 
ambientais, as sociais e jurídicas. 
Quando temos uma cadeia de 
suprimentos bem planejada e gerida, 
colaboramos para a sustentabilidade 
nos negócios, nos três âmbitos 
comentados anteriormente.

Sustentabilidade: 
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O  auxílio da tecnologia na gestão de demandas

Hoje em dia, a gestão da cadeia 

suprimentos, demandas e estoques são 

facilitados com ajuda de softwares, machine 

learning e a IA (inteligência artificial), que 

trazem os dados em tempo real, como já 

comentado anteriormente, possibilitando 

enxergar com mais clareza e precisão quais 

pontos devem ter mais atenção e 

consequentemente serem discutidos no 

planejamento de compra de mercadorias. 

A vantagem de ter um software que te 

traga todos esses dados é imensa, pois isso 

dará mais agilidade na tomada de decisão 

por parte da sua equipe de compras, 

evitando a perda de tempo com cálculos, 

previsões e trazendo mais vantagem 

competitiva para você, no seu mercado de 

atuação.   
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Como o Software Indikatore SCM pode auxiliar seu varejo?

Hoje, aqui na Indikatore, além de cuidar de 

todo o processo de compras e abastecimento 

de loja com tecnologia de ponta, ainda 

reduzimos o tempo investido no momento da 

compra em até 70%.

Por meio de nossa plataforma inteligente, o 

software Indikatore SCM oferece diversas 

soluções integradas que ajudam sua empresa 

a abastecer seus centros de distribuição e 

lojas, de forma eficiente, sem ocupar espaço 

com produtos de pouca saída ou não ter 

determinado produto, melhorando assim as 

margens de ganho para seu negócio.

Acreditamos que soluções tecnológicas devem 

caminhar juntas a um suporte eficaz e 

facilitado. Nossa maior estratégia, é estar 

sempre ao seu lado, auxiliando a sua equipe, 

sanando todas as dúvidas e transferindo 

conhecimentos durante toda a parceria. 

Ofertando assim, um suporte de ponta, de 

extrema exclusividade. 



Se a sua empresa precisa de soluções para a gestão da sua cadeia de 
abastecimento e demanda, associada a uma consultoria humanizada 

e especialista, entre em contato conosco e saiba mais!

R. 1822, 330 - Centro, Balneário Camboriú - SC, 88330-484

indikatore.com.br
contato@indikatore.com

(47)3056-0470 |  (47) 9.9626-5621


