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caso MRV

“Decidimos implantar um produto
alinhado à nossa estratégia de
crescimento, que garantisse a otimização
dos processos, a facilidade na obtenção de
informações para gestão e a agilidade para
tomada de decisão nas pontas”
Reinaldo Sima, diretor de TI da MRV Engenharia

A MRV Engenharia cresceu
de forma acelerada nos últimos
anos e, para crescer de
forma sustentável, contou
com soluções SAP

:: Considerada a maior construtora do
país no segmento de imóveis populares, a MRV Engenharia, fundada em
1979, em Belo Horizonte (MG), é a única
presente em 87 cidades de 14 estados,
além do Distrito Federal. Em 2009, foi
uma das sete empresas que participaram da elaboração do programa habitacional do governo federal, presença
importante para os bons resultados.
Conforme ranking da consultoria Economática, divulgado em novembro de
2010, é a segunda construtora mais lucrativa da América Latina.
Nos últimos anos, a MRV tem vivido
momentos de grande expansão desde sua abertura de capital em 2007 –
quando deu início à comercialização
de ações na Bolsa de Valores de São
Paulo –, acompanhando o forte crescimento do segmento de construção.
Para aproveitar todas essas oportunidades, a empresa procurou implantar
ferramentas de TI que dessem suporte
a esse crescimento e, por isso, optou
por soluções SAP. “Decidimos implantar um produto alinhado à nossa

estratégia de crescimento, que garantisse a otimização dos processos, a
facilidade na obtenção de informações
para gestão e a agilidade para tomada
de decisão nas pontas”, comenta o diretor de TI, Reinaldo Sima.
Em pleno processo de crescimento,
a empresa, com apoio da consultoria
Softtek, deu início à implantação do
ERP da SAP, software integrado de
planejamento de recursos corporativos. “A opção pelo software da SAP
ocorreu em 2007 e, em março do ano
seguinte, o projeto teve início com a revisão, integração e otimização de processos”, explica o gerente da área de
TI, Fabrizio de Araújo Batista. Além do
TI da MRV, o projeto também envolveu
a maioria das áreas de negócio da empresa, que se beneficiariam muito com
as novas práticas e funcionalidades
disponibilizadas pelo sistema. O trabalho foi dividido e determinado conforme padrões e metodologia da própria
SAP. “Primeiro, houve a preparação do
projeto, depois, o desenho da solução,
a realização, a preparação final, e por
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fim, o go live, quando o ERP da SAP
passou a gerir e processar de forma
estruturada as atividades de diversas
áreas da empresa”, conta Batista.
Pouco mais de um ano depois, em julho de 2009, a solução estava completamente implantada. Atualmente, cerca
de mil profissionais utilizam a nova ferramenta e o resultado está sendo muito
positivo. “As pessoas perceberam que
processos antes complexos se tornaram mais simplificados, principalmente na otimização do modelo logístico,
que integrou e agilizou as informações
das obras em todo Brasil”, conta Batista. Hoje, a MRV faz o acompanhamento
diário da utilização do sistema, o que
tem demonstrado uma adesão muito
significativa à solução implementada.
“O acesso às ferramentas é constante
e abrangente, o que demonstra o grau
de aceitação. Todos estão conectados
ao SAP”, complementa.
Benefícios em larga escala
Entre os benefícios dessa implantação, Sima destaca, em primeiro lugar,
o suporte ao crescimento. “A escolha
foi assertiva e as expectativas estão
sendo alcançadas. O software ERP
da SAP tem suportado com sucesso o
crescimento da MRV. Processos como
vendas, suprimentos, engenharia,
produção, contabilidade e custos são
executados por meio da ferramenta,
gerando confiabilidade e qualidade
para as informações e produtividade
para o negócio”, explica Sima. Além
disso, o diretor de TI destaca que o
software da SAP habilitou a empresa a
introduzir outras práticas e ferramentas. “Com a estabilidade do ERP, foi
possível implantar novas tendências
tecnológicas, como BI, BPM e GED”.
Outro ponto importante conquista-

do graças ao projeto foi a disponibilidade de informações gerenciais para
tomada de decisão. Atualmente, a
MRV está implementando o sistema
BO da SAP, pelo qual os executivos
da MRV - presidência, diretores e
gerentes - poderão acompanhar os
resultados operacionais de forma
confiável e atualizada. “A integração
dos aplicativos e tecnologias, que extraem e analisam dados corporativos
de maneira simples, no formato correto e no tempo certo, permitirá aos
executivos tomarem decisões melhores e mais rapidamente. Por meio
do portal de Informações Gerenciais,
eles poderão checar se os resultados
seguem conforme o planejado e se
são necessárias ações corretivas ou
preventivas”, diz Sima.
O presidente da MRV, Rubens Menin,
reconhece os benefícios. Na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2010, enfatizou a importância
dos recentes investimentos em tecnologia realizados pela MRV ao afirmar
que “o projeto permitiu a consolidação de toda a estrutura de informação
da Companhia, com vistas a suportar
o aumento expressivo do volume de
negócios da MRV, a manutenção da
qualidade e a confiabilidade. Isso nos
permite afirmar que possuímos a melhor plataforma de TI da indústria da
construção. Por conta disso, temos
obtido expressivos ganhos de escala
com o crescimento da operação”.
Crescimento acentuado
A empresa, com 255 canteiros em operação no país e 24 mil funcionários*,
tem seu crescimento comprovado em
números de lançamentos e unidades
vendidas entre 2007, ano da abertura
de capital, e 2010 (veja ao lado).
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Empreendimentos
lançados
2007: 11.137 unidades
2008: 23.474 unidades
2009: 25.522 unidades
2010 (1º de janeiro a 30 de setembro):
28.632 unidades
Houve um salto de 157% nos lançamentos de 2007 a 2010.

Unidades vendidas
2007: 6.602 unidades
2008: 14.500 unidades
2009: 27.951 unidades
2010 (1º de janeiro a 30 de setembro):
24.965 unidades
De 2007 a 2010, o aumento foi de 278%
nas unidades vendidas.

*dados de setembro de 2010

