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Histórico

A Passalacqua tem presença marcante no segmento das indústrias de espumas e

colchões, dedicando-se a pesquisas e investindo na evolução tecnológica dos seus

produtos para melhor atender seus clientes com excelência e qualidade.

Utiliza o sistema BRX desde 2003 e como parceira, ajudou a construir uma solução

especializada para o segmento de espumas e colchões.

Em 2012 teve 75% do seu parque industrial consumido por um incêndio e, com

espírito empreendedor, reconstruiu a empresa numa plataforma ainda mais

moderna e competitiva.

Mais recentemente passou a utilizar o sistema em nuvem e integrou também a

sua rede de lojas dentro do mesmo sistema. Gestão completa.
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Resultados obtidos com a solução BRX

▪ Velocidade no processo de negócio, reduzindo de 8 para 1 hora o
fechamento da ordem de produção para o “start” da fábrica e de 8 para 3
horas o trabalho de liberação de 10 cargas.

▪ Aumento de 60% na quantidade de cargas separadas nos boxes de
expedição.

▪ Contribuição significativa no processo de certificação IMMETRO, encurtando
o tempo de 6 para 3 meses a dedicação da consultoria/auditoria. A
rastreabilidade é controlada no sistema nativamente.

▪ Segurança e integridade nas informações fiscais e contábeis, atendendo por
completo as exigências de compliance.

▪ Melhoria no relacionamento e gestão de representantes, eliminando
reclamações sobre informações financeiras:

▪ Fechamento de comissões passou a ser feita em 1 dia, ante 2
anteriormente.

▪ Acompanhamento de todas as etapas do processo, da venda até a
liquidação dos títulos em tempo real pelos próprios representantes.

▪ Automação de processos chave com etiqueta única de código de barras.
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Resultados obtidos com a solução BRX

▪ Agilidade e precisão na gestão financeira com a sistematização do fluxo de
caixa (informações em tempo real).

▪ Melhoria do poder de negociação com transportadoras, em função do
controle exercido sobre fretes;

▪ Eliminação de falhas de entrega, reclamações de clientes e motoristas
quanto a acurácia das informações;

▪ Ganhos de produtividade e qualidade nos processos:

▪ Eliminação de 1 dia de trabalho de 50 funcionários/mês no processo de
inventário dos estoques.

▪ Aumento de 50% na dedicação ao processo de cobrança, reduzindo de
3% para 0,35% a inadimplência e diminuição de 80% na quantidade de
títulos enviados ao Jurídico;

▪ Colaborador responsável pelo “A Receber” passou a fazer também o “A
Pagar”, dedicando ainda 10% do tempo a outras tarefas.

▪ Análise de crédito e liberação de pedidos otimização (redução de 3 horas
para 40 minutos).

▪ Redução de 3 para 1 funcionário na digitação de pedidos.
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Conclusão

Relacionamento de longa duração com benefícios mútuos, pautado sempre

pela confiança e estreita colaboração entre as empresas.

Um caso de sucesso e uma grande referência!

https://www.passalacqua.ind.br/

https://www.brxsoftware.com.br/

https://www.passalacqua.ind.br/
https://www.passalacqua.ind.br/

