
Negócio

A Solar possui uma aplicação corporativa 

dividida em 3 (três) sistemas distintos: o EPS, 

para controle de produção da indústria de ovos 

líquido e pó; o SIN, para controle de produção 

dos ovos in-natura; e o SIG, para controle das 

lojas e retaguarda corporativa. Estes 3 (três) 

sistemas se integram, possibilitando o 

gerenciamento total da empresa, desde o 

controle de produção industrial até o 

faturamento, tanto da indústria como da rede 
”

de lojas de varejo. 
entendemos ser um universo imenso de 

possibilidade da atual ferramenta, estamos Desafios
bastante otimistas do que nos espera em 

A empresa se viu diante de necessidades de relação a recursos a serem explorados. 
expressiva importância para o negócio: sair do Salientamos que em todo o processo de 
ambiente HP-UX e migrar para uma arquitetura migração sempre tivemos total apoio da 
x86, garantindo sua evolução tecnológica; e INTERON e também da Veryant quanto as 
utilizar um banco de dados relacional sem necessidades de implementações 
camadas adicionais, visando a melhoria da necessárias para evolução do processo.” 
performance e integração com outras 

Valcir Vasques tecnologias.
Coordenador de TI
Grupo Solar

Soluções

Grupo Solar
Partindo das premissas mencionadas, o Grupo 

Solar decidiu pelas soluções INTERON, o O Grupo Solar foi fundado em 1965, em 
isCOBOL e o RDBMS DBMaker. Além de  Salvador do Sul, RS, onde está localizada a 
encontrar a possibilidade de evoluir suas sua matriz. Suas principais marcas, desde o 
aplicações de negócios através de tais início, são a preocupação com o bom 
soluções, permitiu também aproveitar o atendimento dos clientes e a diversificação. 
conhecimento dos seus profissionais que estão Hoje, o grupo conta com mais de 41 lojas nas 
se formando na tecnologia JAVA. regiões do Vale do Caí, Vale do Taquari, Vale 

dos Sinos, Encosta da Serra e Região 
Resultados Metropolitana, atuando nos ramos de 

Materiais de Construção, Ferramentas, 
Os objetivos desejados em relação ao desafio 

Móveis, Eletrodomésticos, Moda, Bazar e 
da Solar foram atingidos, a sua aplicação EPS 

Brinquedos. Possui também a NaturOvos, que 
(sistema de controle de produção da indústria 

é hoje a maior indústria de ovos da região sul 
de ovos líquido e em pó) já encontra-se 

e a segunda maior do país. Com uma 
inteiramente rodando na nova plataforma 

produção de mais de 1,5 milhão de ovos por 
isCOBOL, integrado com outras tecnologias 

dia, abastece o mercado nacional e 
através do DBMaker. No entanto, a empresa 

internacional, tendo clientes como Grupo 
tem ciência de que ainda há um caminho a 

Sonai, Grupo Pão de açúcar, Carrefour, 
percorrer e acredita ter tomado a direção 

Prefeitura de São Paulo e outros, o grupo 
correta.

conta também com 3 supermercados.

Estamos ainda no início do que 

Overview

- Lojas Solar, segmentos varejo e 
indústria
- NaturOvos, indústria de ovos 
- Super Solar, Super Cestinha e o Super 
Barão
- Fundada em 1965
- Localizada em Salvador do Sul, Rio 
Grande do Sul, Brasil

Aplicações

- SIG – Sistema Integrado de Gestão – 
sistema de controle corporativo
- EPS - controle de produção da 
indústria de ovos líquido e em pó
- SIN – Sistema Integrado Naturovos – 
controle de ovos in-natura

Ambiente anterior

- COBOL em HP-UX

Novo ambiente

- isCOBOL e DBMaker

SUCCESS CASE

Grupo Solar escolhe isCOBOL como 
solução para suas aplicações de 
negócios
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Integração isCOBOL + DBMaker
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