Calçados Ferracini: controle total da gestão nas
mãos e nos pés
Sinônimo de modernidade e em sintonia com a moda da Europa,
a Ferracini é uma das principais marcas de calçados masculinos
do Brasil e do exterior, está no mercado há 26 anos e já dá seus
passos para fora do país, exportando para mais de 40 países da
Europa e Estados Unidos.
Para garantir uma gestão de sucesso com foco na fabricação dos
calçados, a Ferracini conta com mais de 700 colaboradores para
produzirem cerca de 8 mil pares de calçados por dia e também com
a solução de ERP da CHB Sistemas, desenvolvido com tecnologia
GeneXus.
Para conseguir integrar todos os seus módulos e ter o controle total
de seus dados, a Ferracini contratou há 15 anos a CHB Sistemas –
empresa de informática desenvolvedora de ERPs voltados para os
setores industriais de calçado.
A ferramenta escolhida foi o ERP formado por 25 módulos que
vai do Financeiro passando pela área de Recursos Humanos até a
Produção.
“Depois que adotamos as soluções desenvolvidas pela CHB
Sistemas, passamos a ter controle total de todos os dados da
Ferracini. Além disso, por ter todos os módulos agregados, não
temos a necessidade de adquirir aplicativos de outros fornecedores”,
contou o gerente de TI da Ferracini, Marcelo Lopes.
Antes de utilizar a solução da CHB, a Ferracini utilizava a versão
Cobol. A solução adotada atualmente é utilizada por mais de 160
pessoas no Brasil em diversas plataformas (Windows XP, Vista,
servidores de banco de dados PostgreSQL e Plataforma WEB para
sua equipe vendas).
O sistema de automação de representantes pela internet foi
implantado recentemente, no qual o pedido pode embarcar no
mesmo dia em que foi solicitado.
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