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Realizar a automatização do questionário utilizado pelo PEL (Programa de Excelência em Loja) para 
auditar a operação das Lojas, através de sensores, aumentando a confiabilidade das respostas e a 
assertividade na resolução dos problemas identificados. Os conceitos de Internet das Coisas e Lojas 
do Futuro começaram a ser implementados na organização a partir deste projeto. 

Seleção das perguntas que 
seriam automatizadas e 

construção dos sensores com 
o auxílio da área de P&D

Instalação dos sensores em 
uma loja Piloto, integração 

com os sistemas existentes e 
acompanhamento dos 

resultados

Planejamento da 
expansão do Piloto 
para as demais lojas

• Maior confiabilidade nas respostas das perguntas automatizadas;
• Maior controle da empresa sobre aspectos importantes da operação da loja;
• Agilidade na resolução de problemas com a possibilidade de abertura automática de 

chamados diante de anomalias detectadas;
• Identificação do tempo médio entre falhas dos itens monitorados;
• Maior assertividade dos parâmetros de medição.

Indústria: Varejo
Porte: Grande
Diretoria atendida: TI

Desafio

Outcomes

Tratamento

Internet das Coisas (IoT) e Loja do Futuro
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Indústria: Bens de Consumo
Porte: Grande
Diretoria atendida: Knowledge & Insights

Elaborar o desenho conceitual da plataforma (pessoas + tecnologia + processos) de RTI da 
Companhia. Esta solução deve capturar, classificar e expor as informações de diferentes áreas, 
determinando o real impacto das ameaças e oportunidades no Equity e volume de vendas da 
Companhia. A exposição deve ocorrer para as pessoas certas e no tempo oportuno para a tomada 
da decisão.

Os principais resultados gerados pelo projeto foram:

• Maior clareza nos papéis e responsabilidades dos processos de inteligência em tempo real;
• Maior integração entre diferentes fontes de informação;
• Maior assertividade no encaminhamento de informações;
• Maior eficiência no processo de tomada de decisão de curto prazo.

Entender e confirmar o 
problema a ser resolvido 

pela solução de RTI

Elaborar o desenho 
lógico e as regras de 
negócio envolvidas 

nesta solução

Apoiar a decisão da 
plataforma tecnológica que 

suportará a solução 
definida

Desafio

Outcomes

Tratamento

Definição da plataforma de Real Time Intelligence (RTI)
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