
 

 

Fonte: SM

Você sabia

Categorias mais sensíveis como frutas e verduras 
precisam de atenção redobrada. Confira algumas dicas 
para manuseá-las: 

Cadastrar os alimentos corretamente para não 
comprar em excesso itens de giro lento, que acabam 
estragando - Envolver o comprador com os índices de 
perdas - Transportar e armazenar com temperatura 
entre 10º C a 12º C - Transportar com umidade de ar 
entre 85% a 90% - Manipular ao mínimo para evitar 
deterioração rápida -Separar frutos e verduras sadios 
dos doentes - Usar umidificadores, em vez de jogar 
água direta sobre os vegetais - Organizar os produtos 
na horizontal ou diagonal, evitando empilhamento 
excessivo.

Neste ano,  a E GESTORA tem seu foco em inovação. O sistema está 
sendo reestruturado para melhor atender a gestão do supermercadista. 
Um dos módulos que passa por esta reestruturação é o Módulo Financei-
ro, ele está sendo estruturado conforme as melhores prá cas em tesou-
raria e análise financeira.

Confira declarações dos envolvidos no projeto: 

Diretor Geral Evandro: “É um projeto que abrange todo o operacional,  
finalizando com o Financeiro, ou seja, todas as operações terão reflexos 
nele.”

Analista de TI Kauê: “As mudanças  agilizará e facilitará o uso do sistema, 
pois os lançamentos irão ficar de forma automá ca.”

Especialista Adriano:  “Uma ferramenta o mizada, compacta, gerando 
todas as informações financeiras e contábeis de uma forma automa za-
da, facilitando o dia a dia do usuário.”

Especialista Paulo Luz: ”A ferramenta irá suprir muitas necessidades dos 
nossos clientes e também agilizará o processo de lançamento e tomada 
de decisões.”

Especialista Contábil Márcio: “A nova plataforma tem como ponto forte, 
a automa zação de lançamentos, onde o usuário terá poucas informa-
ções financeiras e contábeis para informar.”

Coluna de Dica por Frederico Gorgulho/Especialista em Varejo
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Atenção redobrada na seção de FLV ...  

E GESTORA busca conhecimento no APASNEXT Negócios que conseguem captar múl plas 
fontes de dados desempenham significa vamente 

venda > lucro > compe vidade. 

Rede Australiana de supermercado cria “hora 
silenciosa” para pessoas com au smo. Duran-
te uma hora por dia, às terças-feiras, o super-
mercado diminui o volume da música ambien-
te para o mínimo, a intensidade da iluminação 
em 50% e a circulação de funcionários pelos 
corredores vai ocorrer só quando necessário. 
O obje vo é criar uma integração sensorial 
mais tranquila para pessoas au stas. 

MÓDULO FINANCEIRO quase saindo do forno.

Este foi um dos assuntos abordados no APASNEXT – 
Evento de tecnologia e inovação supermercadista, onde 
colaboradores da E GESTORA par ciparam, na sede da 
APAS em São Paulo. E GESTORA foi em busca de conheci-
mento para aprimorar suas soluções e sa sfazer seus 
clientes. 

Vários temas foram abordados, confira alguns:
 
Transformação Digital e os desafios do varejo supermer-
cadista; Computação  Cogni va; O novo consumidor e 
vários outros assuntos. 

 



 

AGENDE UMA APRESENTAÇÃO
0800 700 2014

Coloque seu supermercado na  internet e aproveite as vantagens.
 Uma parceria da E GESTORA com o SiteMercado
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 Fale com nossa equipe
0800 770 2014

comercial@egestora.com.br

Já imaginou 
uma dessa no 
seu hortifrúti?

Fale com nossa equipe! comercial@egestora.com.br
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Para modernizar 
ainda mais sua loja

adquira também esta 
TABELA DIGITAL


