CASE

Na Grendene, produto
personalizado para atender
a demanda
O QUE

O PROJETO

TOTVS – Datasul V11, Fluig

Foi um projeto de quatro anos e 60 mil horas de
desenvolvimento e parametrizações para adaptar os
módulos do produto padrão TOTVS às necessidades da
Grendene e também para que o antigo sistema de gestão
baseado em plataforma mainframe fosse desativado e
migrado completamente para o novo software EMS 204.
Para garantir o bom funcionamento do sistema TOTVS
e outros complementares, a área de Tecnologia da
Informação da Grendene conta com uma equipe de 160
colaboradores, uma infraestrutura de processamento
bastante robusta, datacenters redundantes nas
principais unidades, links de comunicação também
redundantes com todas as fábricas, e tudo com conceito
de alta disponibilidade e virtualização.
O departamento de TI da empresa também possui um
escritório de projetos e processos com o objetivo de
garantir a entrega das demandas de novos sistemas.

QUEM
A Grendene é uma das mais avançadas fabricantes de
calçados injetados do mundo. A companhia conta hoje
com mais de 20 mil funcionários, doze fábricas de
calçados, além de uma de PVC para consumo próprio, e
uma matrizaria. Possui também duas lojas conceito –
uma em São Paulo e outra em Nova York – de Melissa,
seu maior produto de vanguarda, e mais de 100 lojas
Clube Melissa em todo o Brasil. Inovar está no DNA da
Grendene.

ONDE
Farroupilha, Rio Grande do Sul.

SEGMENTO
Manufatura / Bens de Consumo.

“Na TOTVS, encontramos um sistema adaptável para
garantir ganhos de produtividade e controles
eficientes.”
Ernani Paulo Toso, Gerente da Grendene

DESAFIOS

MARCA GRENDENE

A realização de um projeto de update de versão, foi a
solução encontrada pela Grendene para acompanhar as
evoluções do mercado e, mantendo o fornecedor
TOTVS, com a certeza do baixíssimo risco ao negócio da
companhia. Além disso, o sistema já atende muito bem
às demandas de informatização de todos os processos
da Grendene, e a infraestrutura será praticamente a
mesma, mudando minimamente a interface utilizada
pelos 2.500 usuários da empresa

Acesse: www.totvs.com/manufatura
www.grendene.com.br

www.totvs.com: 0800 70 98 100

