
A solução permite ao setor analisar e melhorar continuamente a eficiência das 

operações, integrando em uma única plataforma estruturas de gestão diferentes.

A SoftExpert oferece ao setor de varejo a solução de software mais completa e 

avançada para a excelência na gestão, o aprimoramento de processos de negócio, a 

conformidade regulamentar e a governança corporativa: o SoftExpert Excellence Suite 

O setor de varejo é o principal propulsor da economia em muitos países. Parte dessa 

percepção baseia-se em indicadores econômicos mundiais que mostram a constante 

evolução do mercado. Estas mudanças fazem com que as organizações enfrentem 

desafios constantemente na gestão da cadeia de abastecimento, redução de custos, 

gerenciamento de normas e regulamentações, análise de dados e a rotatividade de 

funcionários, apenas para citar alguns.

A solução atende as necessidades específicas da indústria de varejo em todos 

aspectos. Desde o controle de documentos, gestão de riscos, indicadores de 

desempenho, gestão de projetos, ativos, ciclo de vida de produto e muito mais

O SoftExpert Suite reduz o custo da conformidade normativa e ajuda as instituições 

aumentar o sucesso, a produtividade, reduzir os riscos e aderir a várias normas.

Varejo

O uso do SoftExpert Suite simplifica e padroniza o gerenciamento de conformidades 

através de uma plataforma online de software que funciona como um ponto central de 

acesso a toda a documentação atualizada, indicadores de desempenho, políticas, 

modelos, procedimentos e tarefas.

O SoftExpert Suite oferece às equipes a visão de seu papel do início ao fim das 

atividades. As equipes se tornam mais capazes de reconhecer as oportunidades e 

acompanhar as dramáticas mudanças no ambiente competitivo da indústria. O software 

é um poderoso suporte para colaboração, indo além dos limites organizacionais, 

permitindo aos profissionais desempenhar um papel importante no aprimoramento da 

forma com a qual a organização atende seus clientes.
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• Descreve o perfil profissional para as funções existentes nas áreas da empresa, com a 

identificação de suas respectivas responsabilidades, autoridades e competências requeridas.

• Avalia as competências dos colaboradores através de formulários com itens de avaliação 

personalizados para cada competência.

• Define um plano de avaliações de competências, contendo a frequência na qual o plano será 

executado, configurações das avaliações de competências, as competências que serão 

avaliadas, os colaboradores que serão avaliados, etc.

• Cadastra campos personalizados, checklists, equipes, roteiros de responsáveis, máscara de 

identificação, categorias de atividades e de planos de ação.

• Modela processos através de uma ferramenta gráfica que permite aos usuários desenhar, 

gerenciar e modificar os fluxos de trabalho para melhor satisfazer as necessidades do 

negócio.

• Reduz custos de inventário eliminando estoques obsoletos.

• Acompanha histórico da gestão de riscos.

• Analisa riscos de diversas maneiras (quantitativa, qualitativa e matriz de riscos).

• Monitora as transações de inventário otimizando a gestão de materiais e insumos.

• Controla a revisão da documentação do Item.

Benefícios

• Aumenta a eficiência e eficácia na gestão dos locais de armazenagem.

Gestão de estoque

Gestão de indicadores

Avaliação dos riscos Modelagem do processo de negócio (BPMN)

Matriz 9 Box

Paulo Teles

Em outra situação, 
teríamos que adquirir 
muitos softwares, mas com 
a SoftExpert Suite, 
unificamos as demandas 
em um único lugar. O 
sistema é didático, flexível 
e está preparado para as 
novas tendências 
tecnológicas incluindo a 
possibilidade de apoiar os 
resultados gerados pelo 
ERP de maneira integrada.

Ferramentas Gerais

Supervisor de Processos

Detalhamento do produto
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível


