Desafios

Cliente
•
•
•

Necessidade de um sistema integrado
Suprir a alta gerência com informações relevantes
Suportar o crescimento da empresa com a
organização de informações
Soluções

CHENSON
Localidade
Rua Cleto Campelo, nº 36
Maurício de Nassau,
Caruaru – PE
CEP: 55012-340

Site
www.bonanza.com.br
Segmento
Distribuição e Logística
Número de profissionais
3.000

O Grupo DFC reúne as empresas Bonanza
Supermercados,
Multi
Distribuidora,
Aliança
Distribuidora, Comprão e Balcão, com operações no
varejo, atacado e “atacarejo”. Foi fundado em 1958,
pelo empreendedor Djalma Farias Cintra, que, na
época tinha apenas 17 anos. Tudo começou com uma
mercearia, em Caruaru. Com as boas vendas, o jovem
comprou, em 1976, a padaria Rainha do Ipojuca, que,
sete anos depois, se tornou o primeiro supermercado
Bonanza. A partir de então, a marca não parou de
crescer. No período entre 1988 e 2010, foram abertas
16 lojas do Bonanza, a marca mais antiga e tradicional
do Grupo DFC, que conta hoje com 19 unidades
espalhadas pelos Estados de Pernambuco e Paraíba.

•
•
•
•
•

Instalação do ERP para varejo
Controle de vendas e estoque
Agilidade nos processos
Controle financeiro
Automação da folha de pagamento
Produtos & Serviços da TOTVS

•
•
•
•
•
•
•

Módulo Folha de Pagamento
Módulo Financeiro
Módulo Estoque e Faturamento
Módulo Compras
Módulo Ponto Eletrônico
Módulo Fiscal
Módulo Contabilidade

Depoimentos
“Nós percebemos que o Grupo DFC precisava de um sistema de gestão integrada para continuar crescendo.
Precisávamos avançar e modernizar nossos serviços. Antes da TOTVS, tínhamos um sistema caseiro, desenvolvido
por um terceiro, mas era algo simples, que controlava o faturamento, emissão de nota fiscal e a parte financeira.
Queríamos um sistema mais robusto, que suprisse a alta gerência com informações relevantes. Precisávamos dar
um direcionamento para a empresa e agora conseguimos”.
Pedro Mauro, gerente de TI da Bonanza Supermercados
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Compartilhe o novo mundo.
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