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"A gestao e analise das vendas face as
necessidades especificas de cada cliente e agora
mais rapida e mais simples, o que nos permitiu
melhorar significativamente a qualidade de
servi�o prestado aos nossos clientes"

-

r;iio, o volume de faturar;iio por cliente, entre outras analises
importantes para uma gestiio proativa do neg6cio", explicou
Filipa Constantino.

Soluc:oes
implementadas
- ERP PRIMAVERA Professional
- PRIMAVERA Business Analytics
- PRIMAVERA Office Extensions

A soluc:ao

A opc;ao recaiu sobre a soluc;ao da PRIMAVERA, face

0 crescimento exponencial da Frutas Classe, tanto no mercado
nacional como em diversos paises europeus e asiaticos, tornou
evidente a necessidade de acesso a informac;ao analitica sobre a
performance da empresa em tempo real, de modo a garantir um
maior controlo logistico e financeiro do neg6cio.
Com a implementac;ao da soluc;ao de reporting da PRIMAVERA,
Business Analytics, a gestao de fornecedores ficou mais eficiente,
o controlo de stocks otimizado e a performance comercial avan
c;ou para um novo patamar.

experiencia de utilizac;ao destas soluc;oes na empresa. Ha
varios anos que a gestao do neg6cio da Frutas Classe era supor
tado pelo ERP PRIMAVERA e a implementac;ao de um sistema
analitico totalmente integrado com o ERP e com uma arquite
tura e filosofia de funcionamento similar apresentava-se como
uma grande mais-valia. Isso mesmo realc;a a diretora financei
ra da Frutas Classe.

Principais desafios

Durante mais de 10 anos, o controlo operacional e a gestao
financeira dos morangais da Frutas Classe era sustentado, em
grande parte, na visao de neg6cio da administrac;ao. Numa
altura em que a empresa se encontrava a alargar as areas de
produc;ao e a gama de oferta, atraves de parcerias com outros
produtores, o controlo dos processos logisticos, particular
mente das compras e do inventario requeria outro rigor.
As ferramentas de gestao do ciclo produtivo, desde a produc;ao
ate a comercializac;ao, geravam grandes fluxos de dados, mas
estes estavam desestruturados, sendo dificeis de interpretar.
Com o crescimento exponencial do neg6cio, a empresa carecia
de automatismos que assegurassem uma estruturac;ao s61ida
da informac;ao e permitissem uma analise e um controlo rigo
roso da performance global.

"Atualmente conseguimos, com
facilidade, acompanhar a evolu�ao
do custo de um produto num
determinado cliente, validar o
volume faturado por regiao e canal
de distribui�ao em tempo real (...)"

-

a longa

A informac;ao gerada pelos diversos sistemas usados na Frutas
Classe nao estava estruturada, logo nao contribuia para a
tomada de decisao. Era por isso imperativo simplificar e rees
truturar todos os processos de forma a disponibilizar rapida
mente informac;ao estruturada, que permitisse acompanhar a
evoluc;ao do neg6cio e otimizar a tomada de decisao.
0 acesso a informac;ao analitica tornava-se, assim, cada vez
mais imprescindivel. De acordo com a diretora financeira das
Frutas Classe, Filipa Constantino, "Precisavamos de obter res
postas rapidas efidedignas a questoes tiio simp les como o custo
de prodw;iio, a margem de lucro efetiva, os custos de distribui-

"Estar familiarizada com o software da PRIMAVERA e conhe
cer as garantias que a solur;iio oferece impulsionaram a nossa
escolha. Para n6s era fundamental podermos desenvolver alguns
especificos que adequassem a solur;iio ao nosso modelo de neg6cio e as solur;oes da PRIMAVERA apresentam essafiexibilidade
e extensibilidade", sublinhou Filipa Constantino.

Resultado e expetativas

Com a implementac;ao do Business Analytics, a tomada de
decisao passou a estar fundamentada em dados fidedignos,
rigorosos e sempre atualizados. A capacidade da soluc;ao em

integrar numa {mica base de dados informac;ao dispersa por
diversas fontes de informac;ao e sistemas distintos permitiu
Frutas Classe tirar partido da informac;ao armazenada.

a

Os dashboards com indicadores e analises da performance co
mercial permitem agora avaliar os resultados e respetiva evo
luc;ao em diversos periodos, identificar rapidamente os desvios
face aos objetivos trac;ados, assim como antecipar progn6sticos
de desempenho em periodos futuros.
"A. gestiio e analise das vendasface as necessidades especificas de
cada cliente e agora mais rapida e mais simp les, o que nos permi
tiu melhorar significativamente a qualidade de servir;o prestado
aos nossos clientes. Com a imp lementar;iio do BA reorganizamos
os processos internos, o que simplificou a gestiio comercial da
emp resa", exemplifica a responsavel.
0 acesso imediato a informac;ao analitica que permite conhe
cer o neg6cio em detalhe e acompanhar em tempo real a res
petiva evoluc;ao revelou-se essencial para uma gestao mais
eficiente e preditiva do neg6cio. ''Atualmente conseguimos,
com facilidade, acompanhar a evolufii.O do custo de um
produto num determinado cliente, validar o volumefatu
i
rado por regiio e canal de distribuifiiO em tempo real,
alem de acedermos rapidamente a muitos outros dados
que ate a data niio eram poss{veis de se obter", acrescenta
Filipa Constantino.
0 Business Analytics permitiu ainda gerir de forma mais
eficiente a performance dos fornecedores e os stocks da em
presa. Agora, a Frutas Classe consegue avaliar se as entregas
decorrem nos prazos acordados; se as quantidades sao entre
gues na totalidade; consultar o volume de compra por cada
fornecedor; verificar os valores e quantidades existentes em
stock, alem de outros indicadores e analises pertinentes para
a gestao e controlo do neg6cio.
A Frutas Classe

Fundada em 2001 e com mais de 30 anos de experiencia, a
Frutas Classe dedica-se a produc;ao, comercializac;ao e distri
buic;ao de frutas e legumes, tendo-se especializado na produc;ao
de morangos. Sediada na regiao Oeste e de origem familiar, a
organizac;ao recebeu, este ano e pela terceira vez consecutiva, a
distinc;ao de PME Excelencia. Os seus produtos sao comerciali
zados nos mercados nacional, europeu e asiatico.

