Caso de Sucesso

LEAKLESS DO BRASIL
Fabricação de Juntas de Vedação

“

As integrações do ERP Radar Empresarial
permitem analisar e acompanhar, em tempo real,
todas as operações da empresa, facilitando as
tomadas de decisões.
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”

Empresa

Resultados & Benefícios

Fundada em 2001, com matriz em Manaus/AM e cerca de 50
empregados, a LEAKLESS DO BRASIL atua na área de fabricação de
juntas de vedação, tendo como principal cliente a empresa Moto
Honda.

A Diretoria da Leakless analisou várias propostas antes de optar pelo
ERP Radar Empresarial. A integração total e automática entre os
módulos, relatórios exatos, facilidade no uso e suporte técnico local
eficiente foram fatores determinantes nesta análise.

A empresa atende aos padrões de qualidade e prazos exigidos
pelos clientes e fornecedores, efetuando constantes investimentos
em inovação tecnológica e capacitação de sua equipe.

Ao adotar o ERP Radar Empresarial da WK Sistemas, a Leakless teve
que vencer um desafio adicional, isto é, a falta de experiência com
sistemas ERP. Nesta fase, entretanto, os conhecimentos do contador
da empresa foram imprescindíveis, uma vez que este pôde
acompanhar toda a implantação da solução e também realizar
treinamentos na área de legislação.

Diﬁculdades & Necessidades
A ausência de um ERP completo gerava grandes dificuldades na
gestão da empresa. O software anterior dependia de lançamentos
manuais, que eram realizados em uma empresa de assessoria
contábil terceirizada. Além disso, diversas planilhas e documentos
adicionais eram utilizados como controles manuais.
Faturamento com informações erradas, atrasos nas entregas, NFs
que não integravam, boletos com valores incorretos e impostos
vencidos eram frequentes e demandavam, a cada mês, retrabalho e
custos significativos para a empresa.
A Gerente Financeira da Leakless, Diane Nunes, relata que, em
2006, a empresa buscava uma solução para aprimorar a gestão de
seus processos: "Buscávamos uma solução para os nossos
problemas, precisávamos de um sistema confiável, integrado e que
atendesse as nossas necessidades, além de suporte total antes e
após a instalação do sistema. Entramos em contato com várias
empresas e conseguimos chegar à WK Sistemas através do canal
AM Informática."
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Atualmente, a Leakless utiliza o ERP Radar Empresarial de forma
integrada nos departamentos Financeiro, Controladoria, Materiais e
Vendas. Estas integrações permitem analisar e acompanhar, em
tempo real, todas as operações da empresa, facilitando as tomadas
de decisões.
Os principais ganhos percebidos pela empresa quanto a utilização
do ERP Radar Empresarial foram:
 Eliminação de controles paralelos (planilhas Excel);
 Confiabilidade e credibilidade das informações;
 Ganho de tempo nos processos;
 Tranquilidade e segurança administrativa;
 Automatização de processos;
 Criação de relatórios flexíveis e facilitados e;
 Suporte técnico de ótima qualidade.
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