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Progen: SAP Business All-in-One
traz precisão total nas informações
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Visão Geral Executiva

Nome da Empresa
Progen

Empresa

Indústria
Engineering

Visão
Por que SAP

Produtos e Serviços
Consultoria e Estudos, Engenharia de Projeto,
Suprimentos, entre outros

Implementação

Website
www.progen.com.br

Solução

SAP® Solutions
SAP Business All-in-One

Benefícios
Planos Futuros

Prestes a completar 25 anos de mercado e apresentando um elevado crescimento
contínuo nos últimos cinco anos, inclusive tendo alcançado em 2011 um faturamento
dez vezes maior se comparado a 2005, a Progen passava por um momento de forte
consolidação. Em vista disso, a companhia sentiu a necessidade de um maior
controle interno, com profissionalização da gestão empresarial. Foi então que o SAP
Business All-in-One foi peça fundamental para levar integridade de informações e
sustentar o crescimento da Progen.
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Empresa

Progen – Engenharia para um mundo
em transformação

Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

Fundada em 1987, a Progen é fruto da união de um
pequeno grupo de engenheiros da cidade de Cajati,
interior de São Paulo. Com mais de 2,6 mil profissionais, matriz na cidade de São Paulo e filiais em
Belo Horizonte, Vitória, Salvador e São Luiz, além de
uma filial internacional em Neuquén, na Argentina,
a companhia tornou-se uma empresa multissetorial
e capaz de desenvolver as mais diversas soluções
como: Consultoria e Estudos, Engenharia de Projeto,
Suprimentos, entre outros.

6ª

Posição na
categoria Projetos
e Consultoria
da Revista O
Empreiteiro

Na publicação anual da Revista O Empreiteiro, 500
Grandes da Construção/Ranking da Engenharia
Brasileira, a PROGEN conquistou a 6ª posição na
categoria Projetos e Consultoria em 2011 e a 3a
posição quando considerado o faturamento devido
exclusivamente a serviços de engenharia .
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Empresa
Visão
Por que SAP

Profissionalização da
gestão empresarial

Alcançando em 2011 um faturamento dez vezes
maior em relação a 2005 e passando por uma fase
de transição, em que consolidou o crescimento
contínuo da empresa, a Progen sentiu a necessidade de um maior controle interno, com profissionalização da gestão empresarial.
Foi então que a companhia buscou no mercado
uma solução que suportasse o BackOffice, aumentando o nível de essência operacional, o controle
efetivo dos processos de suprimentos e a visão
financeira.

Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

Criado um processo de necessidades internas, a
Progen foi ao mercado analisar os principais ERPs
e atestar a aderência da solução ao modelo de negócios da companhia. Foi então que encontrou no
SAP Business All-in-One a solução ideal para levar
integridade de informações e auxiliar o momento
de consolidação da empresa.

1000%

Crescimento do faturamento da Progen
em 2011 comparado a 2005
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Por que SAP?

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução

Passado um processo de avaliação das principais
marcas presentes no mercado, a SAP atendeu todas
as expectativas e requisitos, com aderência total às
necessidades de processos internos da companhia.
Além disso, a confiabilidade que o nome SAP possui
no mercado foi ideal para garantir a estabilidade da
solução na transição de dados.

Benefícios
Planos Futuros

“Encontramos na SAP a solução que melhor atendia nossa
estrutura de negócios e ainda suportava nosso processo de
internacionalização iniciado com a abertura de nossa filial na
Argentina.”
Rodrigo Moralez, Diretor de Projetos Estruturados e Estratégia
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Transpondo barreiras culturais

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios

Para o processo de implementação do SAP Business
All-in-One, a Progen contou com a parceria da Essence Consultoria. Estruturado todo o projeto, foram
integrados os módulos de toda a área de negócios,
controladoria, gestão de clientes, financeiro e suprimentos.

Após a implementação, a grande dificuldade
apresentada foi na questão cultural dos mais de 2,6
mil profissionais da companhia. E para sanar esse
problema, foram criados planos de comunicação
interna, apresentando os benefícios da solução, as
vantagens, os próximos passos da empresa, tudo de
forma a tranquilizar e familiarizar os colaboradores.

Já a fase de projeto foi conduzida com cuidado, realizando testes que simulavam o cenário completo, e
todo o processo seguiu de forma simples.

Planos Futuros
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Empresa

SAP Business All-in-One – Gestão
completa para médias empresas

Visão
Por que SAP
Implementação

As soluções SAP Business All-in-One são ideais para
atender às necessidades de médias empresas que
procuram soluções empresariais integradas e abrangentes que capacitem toda a empresa. Ao contrário
de outros produtos de software empresariais do
mercado, o SAP Business All-in-One oferece uma

única solução configurável para ajudá-lo na administração global, desde finanças, recursos humanos,
compras, estoque, manufatura, logística, desenvolvimento de produto e serviços corporativos até o
atendimento ao cliente, vendas e marketing.

Solução
Benefícios
Planos Futuros

“O SAP All-in-One nos trouxe velocidade nos
processos internos e precisão nas informações.
Hoje temos uma plataforma de gestão robusta e
que suporta os crescimentos orgânico e não
orgânico da companhia.”
Rodrigo Moralez, Diretor de Projetos Estruturados e Estratégia da Progen
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Visibilidade e precisão

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

100%

Finalizada a implementação do SAP Business Allin-One, a Progen atingiu o maior nível de controle
dos processos, tendo visibilidade dos mais de 2,6
mil profissionais da companhia, controle efetivo dos
suprimentos, além de gerenciamento das operações.

Precisão nas
informações

Hoje, as informações chegam de forma on-line e
com precisão absoluta, propiciando um crescimento
contínuo e orgânico para a companhia.
Outro benefício é a facilidade da portabilidade de
informações, que beneficia diretamente processos de
fusão e internacionalização da empresa.
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Controle de Projetos

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação

Implementado o SAP Business All-in-One, a Progen
mantém o objetivo de obter cada vez mais controle
dos processos e projetos. E, para alcançar esse
controle total, a companhia tem no escopo de atualizações a expansão do módulo de Project System
da SAP.

Solução

Planos Futuros
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Benefícios

