Caso de Sucesso

INTERCONT
Contabilidade Empresarial

“

O Radar Empresarial é um sistema completo que
atende plenamente as necessidades para a geração
dos arquivos SPED, sem grandes mudanças na
rotina do dia a dia do escritório.
Mario Barone Jr.
Sócio
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Empresa

Resultados & Benefícios

A INTERCONT CONTABILIDADE EMPRESARIAL, fundada em
1993, em São Paulo/SP, atende clientes de pequeno, médio e
grande porte, abrangendo vários segmentos, como indústria,
comércio e prestação de serviços.

Para a Intercont era imprescindível que as áreas da empresa
estivessem integradas. O objetivo desta integração era eliminar o
retrabalho e, consequentemente, melhorar os serviços prestados
aos seus clientes, diminuindo os prazos de entrega e os custos da
própria empresa.

Diﬁculdades & Necessidades
Dentre as dificuldades encontradas na Intercont em decorrência da
ausência de um ERP, tem‐se:
 Ausência de integração entre os departamentos e;
 Retrabalho nas atividades diárias da empresa.
Desde sua fundação, a Intercont sempre desejou prestar um
atendimento diferenciado ao seus clientes, com excelência em
qualidade. A aquisição de um sistema integrado foi, então, um dos
primeiros investimentos realizados pela empresa.

Desaﬁos
Toda mudança por si só já é um grande desafio e, no caso específico
da implantação de uma Solução ERP, entre os principais desafios
encontrados, destacou‐se o grande volume de informações e
parametrizações necessárias devido às funcionalidades e as
particularidades de cada módulo.

Implantação
A Intercont migrou do Hércules/Liscal e at‐D/C para o Radar
Empresarial. Para a gestão da Intercont foram implantados os
módulos Radar Gerenciador, Comercial, Financeiro, Conciliação e
Orçamento. E para a gestão dos clientes da Intercont, todos os
outros módulos da linha Radar, dentre eles: Contábil, Fiscal,
Patrimonial, IRPJ‐LALUR e Folha de Pagamento.
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Os resultados positivos com o ERP Radar Empresarial na Intercont
foram percebidos cerca de 2 a 3 meses após o início da implantação.
Dentre os ganhos e benefícios destacam‐se:
 Clientes sendo atendidos com maior rapidez e qualidade;
 Informações mais confiáveis e dinâmicas;
 Trabalho sendo executado com maior agilidade;
 Apresentação das informações aos clientes com maior
qualidade e;
 Economia administrativa (por exemplo, redução do uso de
papel).
"Com a utilização do ERP Radar Empresarial ganhamos em
agilidade, pois o sistema permite várias formas de importação, tanto
na área contábil como na fiscal, evitando a digitação dos
documentos. O Radar Empresarial é um sistema completo que
atende plenamente as necessidades para a geração dos arquivos
SPED, sem grandes mudanças na rotina do dia a dia do escritório."
Mario Barone Jr.
Sócio
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