Caso de Sucesso

CARDOSO & CORREA

“

Hoje temos todas as informações em nossas mãos
a qualquer momento. Não nos preocupamos mais
com as compras fora do orçamento, pois tudo é
controlado rigorosamente pelo ERP Radar
Empresarial.
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Empresa

Escolha & Decisão

A CARDOSO & CORREA foi fundada em 1995, sendo que, ao longo
de seu desenvolvimento, como extensão aos seus negócios, nasceu
a Redesul que, posteriormente assumiu o nome de "Redebrasil
Gestão de Ativos".

Foram feitas visitas e demonstrações para diretores, gerentes,
supervisores e usuários de várias áreas da empresa. Foi criada uma
base de dados específica para efetuar simulações e demonstrar ao
cliente o atendimento das suas necessidades. Esta demonstração
personalizada gerou uma grande confiança ao cliente em relação ao
canal Cruzeiro, aos serviços e também às Soluções WK.

A Redebrasil, atualmente, com cerca de 3.000 empregados,
comporta empresas voltadas para a recuperação judicial de
créditos, trabalhando principalmente com as áreas financeira e de
seguros, ocupando rapidamente um lugar de destaque, sendo
referência no mercado nacional em recuperação de crédito
amigável, judicial e extrajudicial.

Diﬁculdades & Necessidades

Resultados & Benefícios
A Cardoso & Correa investiu no Radar Contábil, Financeiro,
Conciliação, Orçamento, Compras, Comercial, Estoque, Executivo
(BI), MTFiscal, IRPJ‐LALUR, NFS‐e SP, 20 usuários simultâneos, além
de 400 horas técnicas para implantação e treinamento.

Como a empresa possui 16 unidades jurídicas em 15 estados
brasileiros, sua principal necessidade era o controle de orçamentos,
ou seja, cada escritório, unidade e departamento elabora seu
orçamento para o exercício, o qual depois de feito é assumido sem
nenhuma possibilidade de alteração.

O ERP Radar Empresarial entrou em funcionamento em Janeiro de
2014 e desde então muitas mudanças foram notadas na
administração da empresa. Hoje não existe mais a possibilidade de
alguém efetuar uma compra fora do orçamento e/ou sem a
aprovação de um dos administradores da empresa.

Diante deste contexto, a Cardoso & Correa procurava um sistema
que pudesse atender suas necessidades de gestão, propiciando um
maior controle sobre estes orçamentos.

Em relação ao ROI (Return On Investiment) pode‐se afirmar que,
cerca de 3 meses após a utilização, o ERP Radar Empresarial já havia
dado o retorno sobre o investimento feito pelo sistema e
implantação.

Uma das exigências feitas pela empresa era que, ao efetuar um
lançamento no módulo de compras, o sistema bloqueasse a
efetivação do lançamento caso este estivesse extrapolando os
valores do orçamento daquele mês, porém, que o lançamento
conseguisse ser incluído e, ainda, fosse enviado um e‐mail
automático para o responsável avisando‐o para não efetuar a
autorização dessa despesa ou cancelar o lançamento.
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"O sucesso da implantação também se deu ao grande conhecimento
e postura ética da equipe da Cruzeiro Sistemas de Gestão que esteve
sempre ao nosso lado em todos os momentos e necessidades,
principalmente na época da 'troca' do sistema."
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