Caso de Sucesso

IFT
Instituto Floresta Tropical

“

A implantação e uso do ERP Radar Empresarial
representou um dos fatores de fortalecimento à
gestão do Instituto Floresta Tropical.
Sônia Bentes
Gerente Administrativo Financeiro

”

64bits

Empresa

Resultados & Benefícios

O INSTITUTO FLORESTA TROPICAL (IFT) é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) da Amazônia brasileira,
fundada em 2002, tendo sua sede localizada na cidade de
Belém/PA.

"A implantação e uso do ERP Radar Empresarial representou um dos
fatores de fortalecimento à gestão do Instituto Floresta Tropical.

Como missão, o IFT visa promover boas práticas de manejo
florestal, de forma prática e teórica in loco para aplicação real das
técnicas, tendo como público alvo em geral, agentes
governamentais, profissionais da indústria madeireira,
comunidades, pequenos produtores rurais, estudantes de escolas
técnicas e universidades, e tomadores de decisão de diversas
esferas.

Diﬁculdades & Necessidades
Ausência de controles adequados dificultando a formatação de
dados e informações para a elaboração de prestações de contas;
 Extração de informações necessárias à administração para as
tomadas de decisão e;
 Fechamentos contábeis sem integração de informações,
comprometendo a qualidade e a tempestividade das
informações prestadas aos diversos usuários.


Com o ERP Radar Empresarial, o IFT obteve resultados relevantes
em seus controles, atendendo tempestivamente às obrigações de
prestação de contas, geração de informações às auditorias e à
administração, fator importante para as tomadas de decisão, de
forma confiável e transparente.
A aquisição dos módulos Contábil, Orçamento, Financeiro,
Adiantamento de Viagem, Conciliação, Patrimonial, Compras e GED,
abrangendo diversas áreas da instituição de forma integrada, e a
utilização de acesso remoto facilitaram muito a execução de rotinas
mais urgentes, trazendo resultados positivos à empresa, ressaltando
principalmente a agilidade e a confiabilidade na obtenção de dados
e informações contábeis, financeiras e orçamentárias."
Sônia Bentes
Gerente Administrativo Financeiro

Além destas dificuldades, o IFT necessitava de controles eficazes
que facilitassem a elaboração de prestação de contas aos órgãos
fiscalizadores e o recebimento de avaliação externa, através de
auditorias; e prestação de contas aos financiadores, assim como,
prestação de informações aos usuários internos, prezando pela
confiabilidade e transparência institucional.
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