Desafios

Cliente
•

Curto prazo para implantação do ERP (seis meses)
na fábrica
Soluções

SUMITOMO

•

Localidade
Rodovia do Açúcar
(SP-075) Km 26
Itu - SP - CEP 13312-500
Site
www.shi.co.jp/english/

Segmento
Manufatura
Número de
profissionais
22.000 (em todo o
mundo)
100 (no Brasil)

A Sumitomo Heavy Industries foi fundada no século
XVIII. A companhia atualmente emprega 22 mil
trabalhadores no mundo e tem bases de negócios em
25 países. Com capital aberto nas bolsas de Tóquio e
Nova Iorque, a companhia faturou US$ 6,8 bilhões em
2010. Ao todo, a Sumitomo opera por meio de seis
grandes divisões de negócios (Precision Machinery,
Construction Machinery, Industrial Machinery, Ships
e Environmental Facilities & Plants). Em 2010, decidiu
construir sua primeira fábrica no Brasil, na cidade de
Itu, para produzir redutores de velocidade de grande
porte para a indústria.

•
•
•

Integração das informações da fábrica, desde a
entrada dos pedidos de compra de matéria-prima
até a contabilidade e entrega do produto
Controle das informações
Auxílio na tomada de decisões
Agilidade na geração de relatórios
Produtos & Serviços da TOTVS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema Protheus
Módulo PCP (Planejamento e Controle de
Produção)
Módulos de Controladoria (Contabilidade
Fiscal e Gerencial, Ativo Fixo, Fiscal, Financeiro
e SPEDs)
Módulos de RH (Folha de Pagamento, Ponto
Eletrônico)
Módulo de Compras
Módulos de Comércio Exterior (Importação,
Exportação e Draw Back)
Módulos de Qualidade
Módulo de Faturamento
Módulo de Estoque e Custos

Depoimentos
“Já tínhamos um módulo próprio de Manufatura desenvolvido internamente no Japão, mas nos faltava o Back Office. Quando fomos
procurar no mercado um ERP que complementasse a nossa solução, percebemos que seria mais fácil, em termos de custos, rapidez e
inteligência, contratar a TOTVS, já que o sistema atendia às nossas necessidades. A solução completa foi implantada em apenas seis
meses, um tempo recorde para uma fábrica complexa como a nossa. Os consultores japoneses que acompanharam a implantação ficaram
bastante surpresos com o trabalho da TOTVS, além de satisfeitos com a qualidade do software. Então, pode surgir a possibilidade de
adotar esta solução também em outras unidades da Sumitomo Heavy Industries, talvez até no Exterior.”

André Bonacina, Controller da Sumitomo Indústrias Pesadas do Brasil Ltda. e Project Manager na implantação da
TOTVS.
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