Supricel economiza R$ 1 milhão por ano com ajuda
do GeneXus
Com a solução da Artech, empresa desenvolve sistema
próprio e independente
O Grupo Supricel – que atua nos segmentos de logística, construção
civil, combustíveis e restaurantes – está há 27 anos no mercado e
atende atualmente todo o território nacional brasileiro. A divisão
de Logística do Grupo Supricel é uma das líderes de mercado no
transporte rodoviário de cargas e nas demais divisões a empresa é
também considerada uma das maiores.
Com a meta de aumentar a sua participação nos setores que atua, o Grupo
Supricel há dois anos notou que grande parte do seu capital investido
em tecnologia não atingia os planos da companhia. “Queríamos um
novo processo tecnológico. Precisávamos melhorar nossa comunicação
com a diretoria, tínhamos que centralizar a coordenação. Tínhamos
que ter um sistema competitivo, que fosse capaz de transformar a
inteligência dos gestores em ferramenta. Buscávamos também maior
controle, para que assim, pudéssemos medir nossa eficiência”, explica
Willian Luis Domingues, gerente corporativo de Tecnologia e Sistemas
da Supricel.
Foi assim que a empresa resolveu adotar a tecnologia GeneXus. Com
a versão X Evolution1, a Supricel desenvolveu um sistema de missão
crítica com 40 módulos, hoje com cerca de 400 usuários. Inicialmente
o foco foi a Supricel Logística, desenvolvendo o Painel Logístico da
Frota. Mais adiante o sistema expandiu e pôde proporcionar o acesso
a informações de uma maneira rápida, fácil e econômica. Todos os
dados dos Sistemas ERP e TMS estão concentrados numa única base,
suportando grande parte da operação.
“Escolhemos o GeneXus pela capacidade de desenvolvimento,
manutenção, portabilidade e facilidade de integração com nossos
sistemas legados. Conseguimos aumentar a velocidades nos
atendimentos e melhoramos de forma contínua os processos. Além
disso, conseguimos preservar o conhecimento estratégico quanto aos
resultados financeiros. O GeneXus nos ajuda muito. Focamos na versão
Evolution 1 e acompanhamos a evolução da ferramenta”, conta Willian.
Com o investimento na tecnologia GeneXus, aliando a soluções de
outros fornecedores de TI, a empresa conseguiu reduzir custos e assim
chegou à marca de R$ 1 milhão em economia em um ano. A Supricel
diminuiu potencialmente a consultoria do ERP, mudou todo o foco de
telecomunicações, criou uma fábrica de softwares para atender sua
demanda.
Atualmente, o Grupo Supricel possui apenas sistemas Web, aumentou
o investimento em BI e montou um novo padrão de desenvolvimento.
“Fomos para o mundo virtual. Vimos que GeneXus é a ferramenta ideal
para o desenvolvimento. Agora temos uma base totalmente confiável,
de fácil utilização. Alcançamos nossa meta de economizar R$ 1 milhão
graças ao GeneXus e ao apoio da Artech”, finaliza Willian.
Sobre a Supricel
O Grupo Supricel é formado pelas áreas de Logística, Construção civil,
Combustíveis e Restaurantes. Há 27 anos no mercado, a empresa
paulista está presente em todo o Brasil. Com cerca de 50 filiais e
1.200 colaboradores, o grupo tem como meta atender aos valores e
necessidades de seus clientes. A Surpicel conta com parceiros como
Postos Ipiranga, Shell, Texaco, Pirelli, Grupo Pirasa, Petrobrás, Suvinil
dentre outros.
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