Caso de Sucesso

POWERPACK
Produtos para Aviação

“

Obtivemos 100% de integração do SPED Contábil,
Fiscal e NF‐e através do ERP Radar Empresarial de
forma automática.
Pedro Luiz Castro da Rocha
Contador

”

64bits

Resultados & Benefícios

Empresa
A POWERPACK, com sede no Rio de Janeiro/RJ, atua há mais de 40
anos como representante comercial exclusivo no território brasileiro
de tradicionais empresas estrangeiras, fornecendo produtos para as
áreas da aviação civil e militar e produtos de defesa.

 Eficiência na integração das informações no dia a dia;
 Rapidez no tempo de resposta às solicitações da diretoria

interna e externa;
 Maior controle no trânsito dos documentos por senhas de

usuários;

Diﬁculdades & Necessidades
A empresa trabalhava com a parte de controladoria toda
terceirizada em escritório contábil e as demais áreas utilizando
planilhas Excel criadas de acordo com a necessidade de cada
departamento. As dificuldades começaram a surgir com o aumento
da demanda no dia a dia e a falta de integração entre as áreas para
a obtenção de resultados em tempo real.
Além dos vários controles paralelos em planilhas, a empresa
vivenciava o trânsito de documentos confidenciais sem registro dos
responsáveis, a necessidade da nota fiscal eletrônica, o staff e
diretoria em caso de ausência da empresa sem acesso às
informações em tempo real para tomadas de decisão, problemas de
inadimplências e a ausência de relatórios gerenciais.
Na pesquisa de mercado realizada pela Powerpack, o ERP Radar
Empresarial da WK concorreu com outras duas empresas e foi
escolhido pela praticidade e facilidade de uso. Outro fator
importante para a escolha foi o controle de usuários com definições
de permissões de acesso e o relatório de logs, devido a preocupação
da empresa com o trânsito das informações, principalmente em
relação aos documentos confidenciais e de importação.
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 Integração direta com o aplicativo Excel;
 Eliminação do uso de aplicativos intermediários;
 Diminuição do retrabalho;
 Maior controle financeiro com previsões de pagamentos,

recebimentos, orçado e realizado;
 Redução de custos relacionados aos serviços contábeis







terceirizados;
Rapidez nos processos de faturamento integrados à NF‐e;
Redução de inadimplência;
Redução de pagamentos de horas extras em 95%;
Melhoria dos tempos de resposta em 100%;
Redução do extravio de documentos em 100% e;
Integração do SPED Contábil, Fiscal e NF‐e através do ERP
Radar Empresarial de forma automática em 100%.

Após a implantação do ERP Radar Empresarial, dentro de um
período de 3 meses, a empresa já contabilizava os lucros,
programava suas novas metas, e toda a gestão da empresa estava
envolvida nos processos, visando o aumento de sua produtividade e
o atingimento de objetivos futuros.
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