


Muito obrigado 
pelo convite!

GWS convidada pelo

em 26.10.2018

GevisGevisGevisGevis ERP uma ferramenta para ERP uma ferramenta para ERP uma ferramenta para ERP uma ferramenta para 
desenvolver potenciais ocultosdesenvolver potenciais ocultosdesenvolver potenciais ocultosdesenvolver potenciais ocultos



Agenda

 Palestra da GWS

 gevis ERP- para cooperativas agropecuárias 

 A utilização da gevis na prática 

GWS convidada pelo Sistema OCB

95% das cooperativas agropecuárias alemãs utilizam o sistem de ERP gevisn. 



Und jetzt?

Was Sie nicht tun dürfen:



GWS no sistema integrado

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.

DGRV

Centrais de proessamento de 
dados das cooperativa de 
crédito

Bundesverband
der Volks- und

Raiffeisenbanken

O prestador de serviços de 
TI das cooperativas
> 95% fatia de mercado

Deutscher
Raiffeisen-

verband

Zentralverband
der gewerblichen
Verbundgruppen

Microsoft Business Solutions 
NAVISION (GWS)
SAP



• Integração dos associados e modelo de negócios

• Solução setorial uniforme para as cooperativas

• Solução em forma de sistema vertical integrado

• Base tecnológica de ERP para o futuro

Juntos ficamos fortes!

Componentes do sucesso



Estrutura societária / Minoria de bloqueio dos clientes

FIDUCIA & 
GAD IT AG
Central de 
computação das 
cooperativas de 
crédito

Cooperativas centrais

GWS
Förder- eG

Uma quota por cliente

Estrutura organizacional

Integração das instâncias

Instâncias de 
deliberação

Instâncias de 
informação

Reunião do 
Reunião do 
Conselho 
Consultivo
Cooperativas & 
Atacado e Varejo 
Einzelhandel
Conferências de TI

Encontros de 
Usuários

Setores da 
GWS

Sócios

Sócios da GWS

Diretoria & Conselho 
Fiscal da GWS Förder-
eG

Conselhos Consultivos 
de Setores da
der GWS

Grupos de Trabalho da 
GWS

Reunião da 
Diretoria & do 
Conselho Fiscal

Assembleia dos 
Acionistas

Participação dos clientes nas decisõesParticipação dos clientes nas decisõesParticipação dos clientes nas decisõesParticipação dos clientes nas decisões



Solução setorial

Fornecedor de produtos

GWSGWSGWSGWS
- Fornecedor de ERP (gevis) p/comércio
- Especialista setorial para cooperativas.
- Fornecedor integral de TI
- Soluções p/sistemas integrados (ECR) 
- Gestão de processos



Mercados alvo e setores  |  Estratégia & planejamento

Comércio de peças 
automotivas

Atacado de gêneros 
alimentíciosl & alimentos 
frescos

Atacado e varejo

Comércio de materiais de 
construção

Instalações sanitárias, 
aquecimento, ar 
condicionado

Central de compensação de 
dívidas

Comércio de tecnologia

Comércio de aço

Esportes & Eventos

Comércio agrícola

Comércio de energia- & 
óleo combustível

Cooperações para compras 
& grupos integrados

Soluções setoriais gevis ERP



 Compra

 Acerto de contas com produtores

 Caixa/Varejo

 Venda

 Acordo de compra e venda

 Gestão de risco contratual

 Postos de gasolina on-line

 Conexão de balanças

 Comércio de óleo combustível

 Comércio de materiais de construção

 Produção de rações compostas

 Logística de frotas de veículos

 Finanças/Controladoria/Contabilidade de custos/Planejamento 
financeiro

 Gestão de recursos humanos

 Gestão de dados mestres 
(Registro padrão de produtos/Catálogos de produtos)

 Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) 

 Fluxo de trabalho de arquivos

 Gestão do registro e das transações de associados

 Contabilidade integrada do imobilizado

 Sistema vertical integrado (ECR)Sistema vertical integrado (ECR)Sistema vertical integrado (ECR)Sistema vertical integrado (ECR)

„Pudemos registrar em 
todo processo contábil um 
potencial considerável de 
economia, pois até agora 
incompatibilidades de 
mídias causavam trabalho 
desnecessário. Com o 
processo arquivo-arquivo 
esses problemas são 
definitivamente uma 
página virada.“

Klemens Hölscher,
Coordenador de 
sistema

AGRAVIS Raiffeisen 
AG

Destaques técnicos

Comércio de produtos agrícolas



Serviços

Soluções de comunicação

CRM

Gestão de 
documentos & 
fluxos de trabalho

Office 365

BI, IoT, ML, HoloLens

Soluções móveis

Consultoria em processsos de 
negócios

ClientesClientesClientesClientes

Entender os processos 
de negócios dos 
clientes

Consultoria para 
estratégia de tecnologia

Desenvolver e integrar 
soluções próprias

Fornecer um portfólio 
abrangente de soluções

Fornecer serviços, 
assistência técnica & 
suporte

ERPERPERPERP

Quais os temas em que precisamos e podemos fornecer soluções integrais para nossos clientes?



ECR (Efficient Consumer Response)

Operação Operação Operação Operação 
ComercialComercialComercialComercial Funções de distribuiçãoFunções de distribuiçãoFunções de distribuiçãoFunções de distribuição

LogísticaLogísticaLogísticaLogística AtencimentoAtencimentoAtencimentoAtencimento de de de de 
pedidospedidospedidospedidos

Canal de Canal de Canal de Canal de 
VendasVendasVendasVendas

Funções Funções Funções Funções 
ComerciaisComerciaisComerciaisComerciais

SupplySupplySupplySupply Chain Chain Chain Chain 
ManagementManagementManagementManagement

IntegraçãoIntegraçãoIntegraçãoIntegração
EfficientEfficientEfficientEfficient
CostumerCostumerCostumerCostumer
ResponseResponseResponseResponse

ElectronicElectronicElectronicElectronic
Data Data Data Data 
InterchangeInterchangeInterchangeInterchange

CategoryCategoryCategoryCategory
ManagementManagementManagementManagement

EEEEDIFACTDIFACTDIFACTDIFACT

InterfaceInterfaceInterfaceInterface
Campo de Campo de Campo de Campo de 
negócios negócios negócios negócios 
estratégicosestratégicosestratégicosestratégicos

SortimentoSortimentoSortimentoSortimento

Centro de Centro de Centro de Centro de 
DistribuiçãoDistribuiçãoDistribuiçãoDistribuição

Armazém Armazém Armazém Armazém 

central

DatenDatenDatenDaten CrossCrossCrossCross
DokingDokingDokingDoking



Lista padrão
de artigos

Atualização de artigos: Atualização de artigos: Atualização de artigos: Atualização de artigos: 
- Nº do artgo
- Código EAN
- Preços
- Textos das GGVS
- …

Lista operacional
de artigos

CCCCentral entral entral entral dededede
cooperativascooperativascooperativascooperativas
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Entrada do pedido
na prateleira por MDE

Impressão de etiqueta em
prateleira em mudança de preço

Venda no caixa

Levantamento
de inventário

Código EAN

Fornecedores

(EDIFACT)

Category
Management

(Configuração do sortimento)

Cliente

eBusiness/
eCommerce

Comércio 
eletrônicol

AssociadosAssociadosAssociadosAssociados

Nº art.Nº art.Nº art.Nº art.
Código EANCódigo EANCódigo EANCódigo EAN

Lista padrão
de artigos

N] art.N] art.N] art.N] art.
Código EANCódigo EANCódigo EANCódigo EAN

Nº art.Nº art.Nº art.Nº art.----
Código EANCódigo EANCódigo EANCódigo EAN
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O comércio O comércio O comércio O comércio multinível  multinível  multinível  multinível  no sistema integradono sistema integradono sistema integradono sistema integrado
observou as cadeias de lojas.observou as cadeias de lojas.observou as cadeias de lojas.observou as cadeias de lojas.

Sistema vertical integrado ECR (Efficient Consumer Response) da GWS na prática 



CooperativaCooperativaCooperativaCooperativa

Cooperativa como interlocutor

Antigo parceiro de Antigo parceiro de Antigo parceiro de Antigo parceiro de 
negócios dos negócios dos negócios dos negócios dos 
agrocultoresagrocultoresagrocultoresagrocultores
Atendimento, 
capacidade de 

inovação, 
assistência técnica, 
proximidade com o 

cliente 

AgricultorAgricultorAgricultorAgricultor

Centralde Centralde Centralde Centralde 
cooperativascooperativascooperativascooperativas

Escritórios de Escritórios de Escritórios de Escritórios de 
contabiloidadecontabiloidadecontabiloidadecontabiloidade

Fábricas de rações Fábricas de rações Fábricas de rações Fábricas de rações 
compostascompostascompostascompostas
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A cooperativa como interlocutor central dos agricultores



Cooperativa como um dentre muitos interlocutores dos agricultores

CooperativaCooperativaCooperativaCooperativa AgricultorAgricultorAgricultorAgricultor

Central de Central de Central de Central de 
cooperativascooperativascooperativascooperativas

Venda direta dos Venda direta dos Venda direta dos Venda direta dos 
fornecedoresfornecedoresfornecedoresfornecedores

SmartSmartSmartSmart----FarmingFarmingFarmingFarming
& Apps& Apps& Apps& Apps

Tecnologia de Tecnologia de Tecnologia de Tecnologia de 
sensores e satélitessensores e satélitessensores e satélitessensores e satélites

PrecisionPrecisionPrecisionPrecision----
FarmingFarmingFarmingFarming

ComércioComércioComércioComércio
onononon----linelinelineline

B2BB2BB2BB2B
B2CB2CB2CB2C

BigDataBigDataBigDataBigData
& Cloud& Cloud& Cloud& Cloud

InternetInternetInternetInternet
ofofofof ThingsThingsThingsThings

Tendências da Tendências da Tendências da Tendências da 
agriculturaagriculturaagriculturaagricultura

Excesso de opções de TI Excesso de opções de TI Excesso de opções de TI Excesso de opções de TI 
para os agricultorespara os agricultorespara os agricultorespara os agricultores

Escritórios de Escritórios de Escritórios de Escritórios de 
contabilidadecontabilidadecontabilidadecontabilidade

Fábricas de Fábricas de Fábricas de Fábricas de 
rações compostasrações compostasrações compostasrações compostas

IndústriaIndústriaIndústriaIndústria



Possibilidades

O que você não deve fazer:

Nada.

Mas isso sempre foi assim…Mas isso sempre foi assim…Mas isso sempre foi assim…Mas isso sempre foi assim…



1995+ 2007+ 2015+ 2020+

Ondas de digitalização

 Música

 Fotografia

 Videolocação

 TV

 Notícias

 Viagem

 Recrutamento

 Comércio

 Saúde

 Finanças

 Mobilidade

 Formação

Todos os portos 
seguros existentes 
até agora serão 
influenciados pela 
digitalização …

12 anos12 anos12 anos12 anos 8 anos8 anos8 anos8 anos 5 anos5 anos5 anos5 anos

Os ciclos vão fficando cada vez mais curtos e Os ciclos vão fficando cada vez mais curtos e Os ciclos vão fficando cada vez mais curtos e Os ciclos vão fficando cada vez mais curtos e 
abrangentes!abrangentes!abrangentes!abrangentes!



Quem move a transformação digital?

Cume da digitalizaçãoMotores tecnológicos da digitalização
Microsoft, Apple, Google, Amazon …

Sociedade com afinidade tecnológica,
que percebe e usa as vantagens

Empresas flexíveis que aceitam
o desafio

Empresas não flexíveis com 
risco elevado

B2B, B2C, Mobile, Big-Data, IOT, Cloud
„digitalização completa dos processos“,…

Sob „transformação digital“ se entende„transformação digital“ se entende„transformação digital“ se entende„transformação digital“ se entende:

• a digitalização de todos os processos imagináveis 

das empresas

• Desenvolvimento de modelos de negócios 

completamente digitais

• Digitalização da interface com os clientes

Fonte: dexperty



Mudança fundamental de paradigmas no comércio

O cliente está só a um clique de distância da compra e onde ele compra não é mais primordial para ele!

De onde vem a pressão para a transformação digital?

Quelle: SuisseEMEX: Digitalisierung am POS
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Comércio fixoComércio fixoComércio fixoComércio fixo

Escolha de 
fornecedor

Escolha do Escolha do Escolha do Escolha do 
produtoprodutoprodutoproduto

Compra do 
produto

Escolha do Escolha do Escolha do Escolha do 
produtoprodutoprodutoproduto

Comércio eletrônico

Escolha do 
fornecedor

Compra do 
produto



Dito com minhas palavras:

Modelos de negócios disruptivos mudam o  mundo

„Nada ficará como está, pois até os modelos de 
negócios devem ser revisados.“

 Amazon etc. entram em todas as áreas de B2C com 
uma boa competência de consultoria

 Amazon começou em 2017 também no âmbito de 
B2B 

 Cewe também é um ganhador

Transformação digital

 KODAK: inventa a câmera digital, mas não 
implementa o modelo de negócios -> insolvência

 Schickedanz; Neckermann ignorou a digitalização 
(B2C) -> insolvência

 NOKIA: em 2006 ainda 50% do mercado de 
celulares



Obsolescência de software e suas razões

Produto 
novo

Qualidade 
ainda 

aquém
do ótimo

Fase de Fase de Fase de Fase de 
introduçãointroduçãointroduçãointrodução

Tempo de vida ativa
Bom suporte

CrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimento AmadurecimentoAmadurecimentoAmadurecimentoAmadurecimento

Cliente fica 
sozinho com 
seu produto

Detentores 
do 
conheciment
o ficam mais 
raros

Produto vai 
ficando 
velho

Sintomas 
Face lifting
do 
fabricante
Ausência de 
inovação 
autêntica

SaturaçãoSaturaçãoSaturaçãoSaturação

Fase final do 
produto

Sintomas 
Custos de 
licença mais 
altos 
Ausência de 
novidades

DegeneraçãoDegeneraçãoDegeneraçãoDegeneração

TTTTeeeemmmmppppoooo

RiscoRiscoRiscoRisco

Os riscos aumentam com o avançar da idade…Os riscos aumentam com o avançar da idade…Os riscos aumentam com o avançar da idade…Os riscos aumentam com o avançar da idade…

lastlastlastlast----time time time time 
totototo changechangechangechange

Ciclo de vida do software



Segurança no futuro com base em Microsoft Dynamics ERP

Roadmap claro
Desenvolvimento contínuo e 
integração de tecnologias inovadoras 
(Azure)

120.000 
empresas
… do mundo todo confiam em Microsoft Dynamics ERP

10 bilhões de $
de investimentos em P&D garantem
viabilidade futura de nossas soluções

GWS
Parceiro forte com alta 
especialidade setorial

5,5 Mio. Anwender
… arbeiten täglich mit den ERP-Lösungen von 
Microsoft Dynamics

Porte médio
Política clara para clientes,
Proposta otimizada para mercados-alvo

Premiada
Ganhadora do Prêmio Victor de 2013
na categoria „Melhor Sistema de ERP“

>25 anos de sucesso
Desde 1990 no mercado alemão

Uma parceria sólida da GWS + gevis & Microsoft com DynamicsUma parceria sólida da GWS + gevis & Microsoft com DynamicsUma parceria sólida da GWS + gevis & Microsoft com DynamicsUma parceria sólida da GWS + gevis & Microsoft com Dynamics

Microsoft



A Microsoft garante „a juventude perene“ para suas plataformas 
de ERP

 A Microsoft é um dos mais fortes motores de tecnologia na TI
 Para novas tecnologias surgem novos componentes báiscos que estão 

integrados
 Todo o mundo conhece os produtos da Microsoft e está familiarizado com eles 

(superfície uniforme)
 A Microsoft é líder de mercado em quase todos os níveis (BS, DB, Office)
 As „engrenagens“ estão interligadas, e a transição é fluida
 As possibilidades de integração são gigantescas e oferecem vantagens enormes

gevis ERP | NAV gevis ERP | AX

M
icro

so
ft

Hardware

Windows Server             Windows Client 

NAV / AX / CRM

G
W

S

 gevis | ERP se baseia na estrutura fundamental da Microsoft
 Pela troca de versões do NAV você recebe os mais recentes 

componentes básicos nos diversos níveis
 A GWS assume a implementação técnica de processsos
 Componentes básicos já existentes nos possibilitam uma implementação rápida. 
 Uma obsolescência do softare de ERP está praticamente fora de cogitação

O parceiro de TI certo

Uma parceria sólida



O modelo de negócios O modelo de negócios O modelo de negócios O modelo de negócios 
certo para uma parceria certo para uma parceria certo para uma parceria certo para uma parceria 
de longo prazode longo prazode longo prazode longo prazo

Experiência de muitos Experiência de muitos Experiência de muitos Experiência de muitos 
anos em todo o negócio anos em todo o negócio anos em todo o negócio anos em todo o negócio 
com ERPcom ERPcom ERPcom ERP

Conhecimentos Conhecimentos Conhecimentos Conhecimentos 
intensivos de seu setorintensivos de seu setorintensivos de seu setorintensivos de seu setor

Boas empresas parceiras Boas empresas parceiras Boas empresas parceiras Boas empresas parceiras 
com competência com competência com competência com competência 
especializadaespecializadaespecializadaespecializada

Boas referências no setorBoas referências no setorBoas referências no setorBoas referências no setor O tamanho certo para O tamanho certo para O tamanho certo para O tamanho certo para 
poder dar conta dos poder dar conta dos poder dar conta dos poder dar conta dos 
desafiosdesafiosdesafiosdesafios

Ter a oportunidade de Ter a oportunidade de Ter a oportunidade de Ter a oportunidade de 
colocar seu sistema de colocar seu sistema de colocar seu sistema de colocar seu sistema de 
ERP na „Nuvem“ ERP na „Nuvem“ ERP na „Nuvem“ ERP na „Nuvem“ 

Estabilidade econômica Estabilidade econômica Estabilidade econômica Estabilidade econômica Pular para dentro do Pular para dentro do Pular para dentro do Pular para dentro do 
„trem“ dos motores da „trem“ dos motores da „trem“ dos motores da „trem“ dos motores da 
tecnologia na área de tecnologia na área de tecnologia na área de tecnologia na área de 
ERP e acompanháERP e acompanháERP e acompanháERP e acompanhá----los los los los 

O que o parceiro de TI certo deve oferecer?

Sistemas proprietários de ERP não têm futuro!



Film 
„gevis im Einsatz bei der Staader Saatzucht“



1º passo 2º passo 3º passo 4º passo

Decisão básica 
por uma solução 
uniformeuniformeuniformeuniforme de ERP 
& plataforma de 

comércio

Decisão básica 
pela Plataforma Plataforma Plataforma Plataforma 

de ERP de ERP de ERP de ERP = 
Microsoft 
Dynamics

Decisão básica 
pelo parceiro de parceiro de parceiro de parceiro de 
soluções setoriaissoluções setoriaissoluções setoriaissoluções setoriais

Escolha de 
parceiro locallocallocallocal

para a implemen-
tação

Nossas recomendações:



Muito obrigado!

Helmut Benefader


