ERP Pirâmide traz melhoria de 20% na produtividade da Divina Distribuidora
Inserida em um mercado que cresceu 102% nos últimos sete anos - o segmento de vitaminas e
minerais -, a Divina Distribuidora, com sede em Pernambuco e representantes de vendas que
atuam em todo Brasil, distribui com exclusividade no País os mais de 50 itens da marca-norteamericana Sundown Naturals – líder mundial no mercado de vitaminas. Ela vem crescendo 10%
ao ano, com um faturamento mensal de R$ 3 milhões. Para melhorar sua gestão e alavancar
ainda mais seu crescimento, a empresa implantou o ERP Pirâmide, software da Procenge que
automatiza e integra os processos de diversas áreas da organização, facilitando o fluxo de
informações entre elas. O resultado é uma melhoria de 20% na produtividade.
Segundo Virginia Alves, gerente de Controladoria da Divina, a empresa sentiu a necessidade de
integrar toda a parte administrativa – financeiro, contábil, faturamento, estoque, emissão de
nota fiscal - com a gestão dos processos de entrega dos produtos. “A gente precisava de um
sistema integrado, com implantação e treinamentos fáceis”, conta. “Hoje todos nossos
funcionários dominam 100% o uso da ferramenta”.
Com a implantação do Pirâmide, a Divina pode aperfeiçoar sua gestão. O novo modelo
promoveu o controle sobre todos os eventos da distribuição dos itens, desde a solicitação de
importação até a distribuição. “Antes, a gente precisava lançar os dados no sistema, o que levava
mais tempo. Agora precisamos apenas analisá-los”, diz Virgínia. De acordo com a gestora, o
sistema trouxe uma economia nos custos de 20%. Também automatizou a inserção de dados
sobre os custos de produção e várias amarrações legais, como o débito de impostos e emissão
de notas fiscais. “E queremos implantar o módulo de Orçamento, para melhorarmos ainda mais
nossa gestão”, comenta.
ERP PIRÂMIDE – O Pirâmide é uma solução ERP (Enterprise Resource Planning) que se aplica a
empresas de todos os setores da economia. Muito mais que um sistema, o ERP Pirâmide
incorpora processos ágeis e eficazes, já consolidados no mercado, e proporciona um controle
efetivo das operações administrativas, financeiras e operacionais, permitindo que a empresa
profissionalize sua gestão, gere ainda mais resultados e cresça sustentavelmente.
PROCENGE - A Procenge é uma empresa nacional de tecnologia da informação especializada em
soluções de gestão integradas, abrangendo desenvolvimento, implantação, consultoria e
treinamento. Seus principais softwares são o ERP Pirâmide, para gestão administrativa,
financeira e operacional, que atende organizações de todos os portes e segmentos em todo o
Brasil e conta com mais de 16 mil usuários; o MobiServices, uma plataforma de criação ágil de
aplicativos para dispositivos móveis, utilizada para força de vendas, apontamentos, entre outras
aplicações que necessitem de mobilidade e comunicação em tempo real; e o InnFluit,
plataforma BPMS que integra e automatiza processos no mais alto grau de especificidade e
aderência, possibilitando criar sistemas web personalizados conforme demanda de cada
empresa. A Procenge também oferece soluções de BI (Inteligência de Negócios) e desenvolve
sistemas de gestão para verticais como Saneamento, Gás, Manufatura, Serviços e Governo. A
companhia possui uma equipe de mais de 200 colaboradores e está sediada no Recife (Porto
Digital), com filial em São Paulo, além de contar com uma ampla rede de canais de venda. Saiba
mais sobre nossas soluções em www.procenge.com.br.

