
Supermercado Estrela
migra para a nuvem e

alavanca seus resultados



Inaugurado no início da década 80, o Supermercado Estrela começou em uma 
estrutura modesta, em uma área pouco maior que 150 m², em Regente Feijó. 

Hoje, quatro décadas depois, é uma das redes de supermercados referência no 
interior de São Paulo, contando com um conjunto de 10 lojas e mais de 700 
funcionários.

Continue lendo para saber mais sobre como o Supermercado Estrela 
conseguiu alavancar suas vendas ao investir na migração para a nuvem!

Sobre o

Supermercado Estrela



Antes de tudo:

faça um diagnóstico!
Localizados em Presidente Prudente, Regente Feijó e Álvares Machado, o 
Supermercado Estrela é um dos principais varejistas da região interiorana de 
São Paulo, contando com dez unidades e ao todo mais de 700 funcionários.

Por ser uma rede tradicional da região e que começou suas atividades ainda no 
início da década de 80, o Supermercado Estrela passou pelas dificuldades 
comuns que pequenos, médios e grandes empresários passam, que são a 
gestão de qualidade dos produtos e necessidade de garantir um atendimento 
personalizado para os seus consumidores.

Naquele cenário, a rede varejista atuava em um modelo on-premise, com o 
banco de dados sendo operado por um time de TI, que cuidava do processo de 
monitoramento e do ambiente do data center.

Por conta disso, o principal problema era a realização de manutenções
(preventivas e corretivas), instalações e manutenções de hardwares, bem 
como o custo elevado da manutenção dos servidores, principalmente por 
conta da necessidade de manter o local seguro e em baixas temperaturas.

Sendo assim, com o crescimento da rede e a necessidade de adotar soluções 
que pudessem elevar os resultados e dar escalabilidade ao negócio, bem como 
minimizar os custos, o Supermercado Estrela decidiu que a migração para a
nuvem seria o próximo passo para a otimização das suas operações.



Uma das primeiras vantagens percebidas pelo negócio foi que os espaços 
físicos exclusivos para os equipamentos de data centers foram deixados de lado, 
o que implicou na redução de custos e na otimização de performance dos times 
de TI, que passaram a atuar de forma mais estratégica e menos operacional. 

Resultados obtidos

Com a Sky. One

Com o objetivo de solucionar os problemas destacados, terceirizando o tempo de 
manutenção e otimizando a segurança dos dados, o Supermercado Estrela optou 
por realizar a migração das suas estruturas locais para a nuvem com a Sky.One.

A nuvem foi entendida como a melhor opção uma vez que reflete na redução 
do tempo gasto com atividades técnicas e permite que o time interno se 
concentre no negócio.

Solução

“Podemos dizer que essa implementação foi um caso de sucesso, pois 
diminuiu o tempo de suporte do nosso time, bem como o consumo de energia, 
aumentando a segurança do ambiente e contribuindo para a implementação 
da LGPD dentro da nossa rede”



Dessa forma, a migração para a nuvem com a Sky.One trouxe diversas 
melhorias nos aspectos estratégicos, como governança de dados, índices de 
segurança e performance, bem como a garantia de vantagens competitivas 
frente aos concorrentes e crescimento das vendas.

“A migração foi concluída com menos de 2 dias. O período de negociação, 
definição e criação do ambiente foi muito maior que a migração. Além disso, 
após a migração, a Sky.One nos acompanhou de perto por cerca de uma 
semana para validar a migração.”

De maneira personalizada às necessidades do Supermercado Estrela, a solução 
da Sky.One focou em:

Redução dos custos da TI com a eliminação de custos dos servidores e 
necessidade de manutenção da uma infraestrutura local;
Maior continuidade dos negócios com garantia de backup diário e 
disaster recovery;
Maior segurança de dados ao armazenar as informações nos data 
centers mais seguros do mundo, com monitoramento contínuo por parte 
dos especialistas em cibersegurança;
Aumento da produtividade permitindo que a equipe de TI atuasse menos 
no operacional e mais no crescimento do negócio.



Com as plataformas tecnológicas da Sky.One você:

Migra seus sistemas para a nuvem, o primeiro passo para qualquer 
empresa que quer inovar.
Integra seus sistemas, ganhando agilidade na troca de informações e 
viabilizando o melhor uso dos dados da sua empresa.
Automatiza seus processos nas diversas áreas da empresa, contribuindo 
com velocidade e eficiência.
Conta com camadas de segurança para que toda a inovação faça sentido. 

Com isso, a Sky.One impacta na linha de receita do negócio, por meio da 
evolução digital.

Ao contrário de gastar em recursos e tecnologias que não são o core da 

Sobre a Sky.One

Saiba mais sobre o 
Auto.Sky e como a 

migração para a nuvem 
pode acelerar o 

crescimento do seu 
negócio!

Clique aqui e confira mais sobre
os nossos cases de sucesso

https://skyone.solutions/cases/
https://skyone.solutions/cases/
https://skyone.solutions/cases/
https://skyone.solutions/cases/


Plataformas para a evolução
digital do seu negócio

https://www.instagram.com/sky.one_solutions/
https://www.youtube.com/channel/UCEm8IOrUct3WNyOdypiJopQ
https://www.facebook.com/SkyOneSolutions/
https://www.linkedin.com/company/skyonesolutions/

