ESTUDO DE CASO:
Processo de implementação e
personalização de ERP.
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Olá!

Seja bem vindo ao Estudo de Caso da TRIYO com a Parafusos
Rudge Ramos.
Esta empresa estava enfrentando dificuldades no seu dia a dia
com a questão tributária. A complexidade envolvida nos
processos fazia com que houvesse muito retrabalho para
questões que deveriam ser simplificadas. Uma solução
possível era a compra de um ERP de uma gigante de
tecnologia,

mas

muitos

problemas

ocorreram

na

implementação e na personalização do sistema.

3

O software escolhido foi o TOTVS Protheus. A compra foi
realizada de acordo com um orçamento baseado nas
demandas existentes e a proposta era organizar o dia a dia das
operações que tangiam os processos tributários. As
complexidades do setor de produção, frente de loja e
backoffice também deveriam ser contempladas.
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Ao longo do projeto, as lacunas geradas por uma implementação ineficiente foram aumentando e os custos de
remediação já estavam superando o valor da implantação do sistema. Se uma atitude para reparar os pontos
críticos da falha na implementação não fosse tomada logo, os prejuízos financeiros cresceriam ainda mais, uma
vez que a produção já estava sendo prejudicada. Isso, somado ao desgaste enfrentado, fez com que buscassem
parceiros que os ajudassem na identificação e melhoria dos processos. Foi então que a TRIYO entrou, ofertando a
melhor solução através de uma equipe altamente qualificada e com preços competitivos.
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Acompanhe neste Estudo de Caso, como a TRIYO agiu
para solucionar os pontos críticos no sistema e otimizar
toda a produção e a área comercial da empresa que teve
um salto de produtividade após as ações.
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Neste conteúdo, vamos abordar os seguintes pontos:
Processo de implementação e personalização de ERP.

O problema com o ERP
adquirido de outra
empresa e a falha na
implementação;

Os prejuízos causados
pela implementação
inadequada;

Quais foram as
soluções apresentadas
pela TRIYO para as
resoluções;

Os benefícios
alcançados após a
implementação do
projeto.
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Ao final desta leitura, esperamos que você conheça, um pouco
mais na prática, as soluções que a TRIYO - a melhor consultoria
TOTVS do mercado - oferece para a sua empresa através de
resultados.

Vamos lá?
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A EMPRESA.

A Parafusos Rudge Ramos é uma empresa com mais de
25 anos de mercado, especializada em: ferramentas de
corte, aperto e medição, abrasivos, ferramentas
elétricas e pneumáticas, equipamentos industriais.
Atualmente, mantém um estoque permanente com
mais de 70 mil itens, e tornou-se referência no segmento
pela qualidade dos produtos e atendimento. A sede fica
em São Bernardo do Campo, São Paulo.
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O PROBLEMA.

Um dos grandes problemas que aflige médias e grandes empresas é a falta de entendimento das reais
necessidades do cliente quanto ao seu negócio. Isso foi justamente o que aconteceu com a Parafusos Rudge
Ramos nas dificuldades de implantação do ERP TOTVS.

Foi justamente essa falta de entendimento dos processos por parte da contratada que gerou um alto número
de lacunas de personalização, incorrendo em mudança de escopo, prazo e custos da implementação do
software de gestão empresarial. Com isso, já havia risco de influência iminente na produção.
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O PROBLEMA.

Além disso, a falta de integração entre todas as
áreas da empresa impactava diretamente na
comunicação, gerando falhas e fazendo com que o
compartilhamento de dados fosse ineficiente. Os
resultados desses problemas foram:
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Excesso de processos
desnecessários.

Procedimentos
onerosos e nada
econômicos

Gastos extras devido a
uma gestão não
otimizada

Dificuldades na
integração fiscal

Aumento de despesas
desnecessárias

Acesso prejudicado às
informações

Dificuldade de visão
estratégica

Falta de controle
efetivo da produção e
demais áreas

12

AS CONSEQUÊNCIAS.

Devido a todos esses problemas gerados, os
usuários já estavam descrentes quanto a real
efetividade do projeto. A frustração da parte
administrativa também era grande, tendo em vista
o investimento realizado no sistema em relação ao
retorno que estava trazendo.
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AS SOLUÇÕES.

Considerando o cenário presente antes do início do projeto de reformulação, a TRIYO agiu para,
primeiramente, entender as particularidades do negócio da Parafusos Rudge Ramos, para então estudar as
devidas customizações e parametrizações a serem realizadas, buscando uma melhor aderência aos
processos e que o sistema trabalhasse adequadamente. Desse modo dá-se o MIT - Metodologia de
Implementação TRIYO, baseada nas nove áreas de conhecimento do PMBOK. As principais características
dessa metodologia, são:
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Flexibilidade ao perfil do cliente
e ao tipo de projeto.

Registro formal dos principais
pontos do projeto.

Subjetividade reduzida em benefício da
objetividade, permitindo a percepção e
o acompanhamento da evolução do
progresso do projeto.

Criação do “Comitê do Projeto” e designação
de seus envolvidos.

Maior eficiência e transparência
nos controles.

Definição clara das
responsabilidades.
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Seguindo essa metodologia exclusiva criada pela TRIYO, 4 etapas
foram definidas no projeto da Parafusos Rudge Ramos:

1. Identificação das reais necessidades;
2. Desenvolvimento de personalizações do sistema;
3. Treinamento da equipe para a homologação de todo o ERP;
4. Implementação das mudanças.
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Na

execução

do

projeto,

as

atividades

de

desenvolvimento, parametrização do software eram
diárias. Reuniões semanais junto ao comitê foram
estipuladas

para

implementação

e

pontuar
os

a

impactos

evolução
das

da

decisões

estratégicas.
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OS RESULTADOS ALCANÇADOS.

Ao final da implementação, pode-se notar um salto
gigantesco na otimização dos serviços que
dependiam do ERP. A integração de serviços e áreas
gerou uma tremenda economia de processos,
tempo e, consequentemente, um excelente retorno
financeiro do projeto. Dentre as grandes entregas
de sucesso, podemos destacar:
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Integração total das áreas de serviço;
Enxugamento de processos;
Otimização de tempo;
Desburocratização de atividades simples;
Total compartilhamento de informações;
Sem redundância de dados;
Melhora na qualidade da informação;
Melhor embasamento para tomadas de decisão estratégica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Este é um projeto do qual a TRIYO e a Parafusos
Rudge Ramos se orgulham. As necessidades da
contratante foram completamente supridas através
do trabalho minucioso e de qualidade da TRIYO. O
suporte completo e o olhar atencioso foram
fundamentais para o sucesso do projeto que
superou as expectativas do cliente:
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"Nossa parceria com a Triyo começou em um momento crucial para a Parafusos Rudge Ramos. Decidimos
trocar nosso sistema gerencial, que antes era um sistema próprio, feito para atender nossas necessidades
internas, mas com muitas dificuldades de acompanhar as atualizações fiscais. Acabamos optamos pelo
Protheus da Totvs e a TRIYO foi essencial nesse momento. Eles foram completos, da implantação do sistema
e customizações até ao apoio técnico especializado nos diversos setores da empresa. Por isso afirmo, sem
sombra de dúvidas, que o apoio recebido foi - e está sendo - muito importante para o sucesso do projeto."

Fernando Corrêa - Gerente de TI da Parafusos Rudge Ramos
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A TRIYO, com seu time de Consultores Sêniors e de Analistas de Infraestrutura, aliados à fábrica de softwares
e à Metodologia de Implementação exclusiva, oferece as soluções específicas e otimizadas para cada cliente.

Clique aqui e fale agora mesmo com um de nossos consultores para solucionar quaisquer problemas
com softwares de gestão empresarial da sua empresa. Estamos prontos para ajudar você também!

UM GRANDE ABRAÇO,
EQUIPE TRIYO.

