Caso de Sucesso
TAG Investimentos

“

O ERP Radar Empresarial, conseguiu atender perfeitamente a
demanda no nosso negócio. É um sistema dinâmico, simples
para utilização e que comtempla boas funcionalidades.
Considero como destaque a implantação, que ocorreu no
período bem curto 3 meses e o suporte técnico, que é feito
através dum portal, e dá as tratativas de acordo com a
urgência relatada.

”

Luiz Assunção | Gerente Financeiro

Empresa

Decisão & Escolha

A TAG Investimentos é um grupo com representação nacional
contendo cinco empresas interligadas, com sua sede na cidade de
São Paulo.

Até a tomada de decisão da empresa foram necessários três meses
de negociação e apresentação das soluções que o Radar poderia
levar para os colaboradores, mostrando como o sistema é essencial
para a empresa.

Hoje o grupo já possui 38 colaboradores que atuam com atividades
administrativas e de fundos por contrato ou comissão no segmento
de gestão de ativo financeiro e imobiliário, desde a análise até a
definição e a estruturação de veículos de investimentos.

Hoje o Radar Empresarial é utilizado por cinco pessoas da área de
Contabilidade, Controladoria, Financeiro e Recursos Humanos.

Diﬁculdades e Necessidades

Resultados & Benefícios

O grupo tinha a dificuldade de armazenar os dados de maneira
segura e confiável para não correr risco de perder informações, o
que ocasionava retrabalho.

“O ERP Radar Empresarial, conseguiu atender perfeitamente a
demanda no nosso negócio. É um sistema dinâmico, simples para
utilização e que comtempla boas funcionalidades. Considero como
destaque a implantação, que ocorreu no período bem curto 3 meses
e o suporte técnico, que é feito através dum portal, e dá as tratativas
de acordo com a urgência relatada, destacou o gerente financeiro,
Luiz Assunção.

Antes todos os dados eram armazenados em planilhas o que
acabava tornando todo o processo confuso e com pouco controle
diante das informações.
Além disso, outra dificuldade encontrada era a dependência da mão
de obra humana para organizar as informações e mantê-las de uma
forma padronizada.

Com o software da WK Sistemas, foi possível integrar diversas
rotinas ao sistema, possibilitando mais organização na correria do
dia a dia e também maior controle e confiabilidade das informações.
Além disso, a solução essencial para a empresa levou agilidade para
a visualização e análise de relatórios gerenciais e uma interface com
a contabilidade.
Inclusive, o sistema também contribuiu para a facilidade e eficiência
no processo de faturamento, na segurança das informações e
atualizações em tempo real dos relatórios.
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