Caso de Sucesso

GERIR
Contabilidade

“

O cliente de nossa empresa que aderir à Solução
ERP Radar Empresarial torna‐se usuário de um
sistema de gestão integrada através da utilização
do mesmo software que utilizamos. Com isso,
todos nós ganhamos em agilidade, confiabilidade
e satisfação com os resultados apurados.
Osmar A. da Fonseca Jr. e Renato O. Adelino
Sócios Administradores
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Empresa

Desaﬁos

A GERIR CONTABILIDADE, fundada em 1997, localizada em Belo
Horizonte/MG, presta serviços de consultoria em contabilidade na
região metropolitana de Belo Horizonte, tendo clientes também em
Governador Valadares, Lagoa da Prata e prestando serviços de
consultoria em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Como desafios pode‐se citar a necessidade de conscientização e o
comprometimento dos usuários, o tempo escasso para a execução
das rotinas de parametrização, a necessidade de dedicação quase
que exclusiva dos usuários principais da empresa contratante e a
tendência natural da empresa contratante sentir‐se preocupada e
exigir uma agilidade constante na implantação das Soluções.

Diﬁculdades & Necessidades
A partir do aumento das exigências legais impostas pelos órgãos de
fiscalização e observando o reflexo negativo que tais exigências
causariam sobre o negócio da prestação de serviços de
contabilidade, a Gerir procurou alternativas eficientes para
aperfeiçoar sua rotina, visando diminuir o tempo gasto na execução
dos trabalhos, eliminar o retrabalho e garantir uma maior
confiabilidade e agilidade na obtenção das informações e
apuração/apresentação dos relatórios.

Escolha & Decisão
O processo de escolha & decisão levou, aproximadamente, 6
semanas e este foi tomado pelos sócios administradores da Gerir
Contabilidade.
O ERP Radar Empresarial foi escolhido tendo em vista reunir todas
as características procuradas em uma Solução ERP, além do canal
Somar ter as qualidades técnicas necessárias ao bom atendimento
da empresa.

(31) 3377 0904

Resultados & Benefícios
Na elaboração do projeto para a implantação do ERP Radar
Empresarial já foi possível perceber que as rotinas a serem
integradas facilitariam a obtenção dos resultados necessários à
empresa. Logo no início da utilização das Soluções WK, a Gerir teve
a confirmação positiva de suas expectativas atendidas.
O retorno foi, portanto, imediato, tanto o financeiro, quanto aquele
medido pela satisfação dos clientes da empresa.
"A parceria realizada com a WK Sistemas e o canal Somar Soluções é
um dos principais ganhos a serem destacados neste processo. O
cliente de nossa empresa que aderir à Solução ERP Radar
Empresarial torna‐se usuário de um sistema de gestão integrada
através da utilização do mesmo software que utilizamos. Com isso,
todos nós ganhamos em agilidade, confiabilidade e satisfação com
os resultados apurados, fatores imprescindíveis para a manutenção
da parceria que todo prestador de serviços almeja e todo cliente
deseja encontrar."
Osmar Adelino da Fonseca Jr. e Renato Oliveira Adelino
Sócios Administradores
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