Flexibilidade de GeneXus conquistou Brumar
Alimentos
“Podemos decidir livremente sobre nosso ambiente
computacional”, afirma Márcio Gregório sobre a
principal vantagem
Com a ferramenta GeneXus da Artech, a That One Consulting e a
Migrate Company conceberam e desenvolveram uma nova solução
para o sistema de gerenciamento interno da Brumar Alimentos empresa que realiza o comércio de produtos Premium há 40 anos.
Antes, a empresa mantinha seus programas em Clipper e Visual Basic
e precisava de uma evolução em seu sistema interno que já não
satisfazia o porte da companhia.
A solução chamada SGI foi desenvolvida com a versão GeneXus
Evolution 1, e implantada em agosto de 2009, passando a cobrir todas
as operações comerciais e administrativas da empresa, como pedidos,
faturamento, nota fiscal eletrônica, comissões e contas a receber. O
aperfeiçoamento do sistema continua e a Brumar pretende cobrir cada
vez mais e melhor todas as áreas de negócios da empresa com a
solução criada com GeneXus.
A ferramenta da Artech ofereceu todos os benefícios que a Brumar
procurava: independência de plataforma operacional, de linguagens
de programação e aplicações que são criadas facilmente na arquitetura
web.
“Podemos decidir livremente sobre nosso ambiente computacional.
Até recentemente operamos com um servidor interno da Apple e
quando migramos para o Windows em um data-center não tivemos
problemas. O sistema pode ser acessado de qualquer lugar, através
de um browser internet qualquer. Construímos uma interface para
aprovação de pedidos que é acessada via iPhone e iPad. E se quisermos
mudar ou incluir qualquer outro dispositivo, smatphone ou tablet, a
disponibilidade do sistema será a mesma”, conta o proprietário da
Brumar, Márcio Bruno Gregório.
Com a flexibilidade, a solução desenvolvida em GeneXus trouxe
segurança ao gerenciamento da empresa. “Nos sentimos muito mais
seguros, sabendo que não estamos presos a nenhum tipo de plataforma
ou ambiente operacional. Entendemos que temos um conjunto de
soluções que nos asseguram longevidade e dinamismo nos negócios”,
afirma Márcio.
A solução SGI é utilizada por cerca de 15 pessoas na Brumar, todas no
Brasil, mas o dono da companhia viaja para o exterior frequentemente
e diz acessar os sistemas de onde quer que esteja, sem dificuldades.
Sobre a Brumar Alimentos
Há 40 anos no mercado, a Brumar Comercial e Importadora de
Alimentos Ltda. é uma empresa familiar sólida com ampla rede de
clientes. São cerca de 15.000 em todo o Brasil atendidos por 650
representantes. Produtos Premium como o bacalhau norueguês Gadus
Morhua — apreciado por suas qualidades nutritivas — e o delicioso azeite
português Saloio são algumas das maravilhas da alta gastronomia que
compõem a extensa lista de alimentos importados por essa tradicional
empresa, a qual, inicialmente, começou seu negócio com especiarias,
ervas e condimentos. Caracterizadas por interferir beneficamente no
sabor final da comida, as especiarias, além de permitir a conservação
dos alimentos, podem modificar completamente um prato.
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