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Plano de expansão de rede de
supermercado paulista passa
pela energia Cummins Power
Generation.

Onde

O setor supermercadista é um dos que mais
vem crescendo ultimamente. Em relação há
alguns anos, todos os indicadores, como
faturamento, número de check-outs, área
de vendas, estabelecimentos e funcionários,
cresceram, o que não deixa dúvidas sobre a
evolução do setor na história recente.

Supermercado Confiança, localizado
em Marília-SP.

Fornecimento

Uma usina Diesel de 1MVA Cummins
Power Generation, com o quadro de
paralelismo DMC1000.

Aplicação

Os Grupos Geradores operam no horário de
ponta (Prime Power).

Distribuidor

Projeto, fornecimento e suporte técnico
realizados pelo distribuidor local: CDME - SP
Cummins Vendas e Serviços de
Motores e Geradores

Apenas em 2008, o setor obteve um
incremento de mais de mil lojas, atingindo uma
totalidade de cerca de 75 mil no país inteiro.
Já no final de 2009, o crescimento de vendas
continuou e alcançou um dos maiores da
história, mostrando que o setor está em pleno
desenvolvimento no país.
Destacar-se em um mercado tão grande e
competitivo é extremamente complicado. É
preciso dedicação e paciência para conseguir
trilhar um caminho de sucesso e atingir seus
objetivos. Em busca dessa meta, dia após dia,
está a rede de supermercados Confiança.

Na imagem à esquerda, é possível observar os Grupos Geradores Cummins modelo C400 D6. Na sequência, o painel DMC1000.

Uma trajetória de sucesso não
pode parar.
A história dos supermercados Confiança começou
com a chegada da família Zogheib ao Brasil.
Vinda do Líbano, em 1951, uniu-se aos familiares
residentes na cidade de Arealva-SP e abriram um
estabelecimento comercial: a Casa Confiança. Após
algum tempo, a loja foi transferida para a cidade
de Bauru, no mesmo estado, onde, em 1984, foi
transformada no Minimercado Confiança, a primeira
loja oficial da rede.
A partir daí, a marca não parou de crescer. Guiada
por um ideal de expansão, a empresa ampliou sua
área e inseriu no mercado a Confiança Alimentos,
responsável por distribuir cestas de alimentos em150
cidades dos estados de São Paulo, Mato Grosso,
Paraná e Minas Gerais.
Desde então, foram inauguradas mais seis unidades,
sendo cinco delas em Bauru-SP e uma em MaríliaSP. Localizado em uma região nobre, o Confiança
Marília está integrado com o centro de cooper e
caminhada da cidade. Além do fácil acesso aos
moradores, o supermercado está a apenas 200
metros do principal trevo de entrada do município,
atraindo as famílias das cidades vizinhas. São mais
de 4 mil metros quadrados de área de vendas, em
16 mil metros quadrados de área construída. Uma
loja diferenciada não só pelo tamanho, mas também
concebida dentro dos mais exigentes padrões do
varejo moderno.
O empreendimento conta com estacionamento
coberto, lojas de conveniência, restaurantes,
espaço-criança, entre diversas outras atrações.

É claro que instalações como estas exigem um
fornecimento de energia confiável e contínuo para
manter todos os setores em perfeito funcionamento.
E, muitas vezes, o gasto com energia elétrica
durante o horário de ponta é elevado. Buscando
um Plano B para economizar, a unidade de Marília
dos supermercados Confiança procurou a Cummins
Power Generation para adquirir uma solução confiável
para esse problema de energia.

Economizar e continuar a expansão.
Para economizar até 30% nos gastos com energia
elétrica durante o horário de ponta, a unidade Marília
dos supermercados Confiança adquiriu, através do
Distribuidor local, a CDME-SP – Cummins Vendas e
Serviços de Motores e Geradores, uma usina Diesel de
1MVA composta por 2 Grupos Geradores Cummins
Power Generation modelo C400 D6 de 60Hz, com
potência Prime Power de 456kVA, equipados com
o motor Cummins NTA855-G5 e com o Controlador
Digital Cummins PowerCommand™ PCC3100. Os
Grupos Geradores operam em paralelo e em rampa,
que é a transferência progressiva de carga com a
concessionária. O painel Cummins DMC1000 é o
responsável pelo paralelismo e sincronismo entre a
rede e os Grupos Geradores. A instalação possui
atenuação de ruídos de 85dB à 1m.
A opção da rede Confiança pelas soluções de energia
da Cummins Power Generation deu-se devido
à competência técnica da equipe Cummins e à
qualidade dos produtos oferecidos. Prova disso, é
a aquisição de outro Grupo Gerador que a rede, já fez
para sua unidade de Bauru-SP.

Expansão protegida.
Com mais este fornecimento, a Cummins Power Generation mostra que é capaz de oferecer soluções
confiáveis e de acordo com as necessidades de cada cliente. Agora, a unidade de Marília dos supermercados
Confiança economiza até 30% nos gastos com energia durante o horário de ponta.
Assim, o fornecimento nessa faixa horária conta com a energia da Cummins, e a rede Confiança pode
direcionar os investimentos ao que realmente interessa: sua expansão.
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