
Premier

Quando os últimos são os Primeiros





Fundada em 1997

Especializada no desenvolvimento de soluções informáticas de apoio à Gestão e 
consultoria em Tecnologias de Informação.



C3im tem como principais objectivos:

• Disponibilizar nos mercados onde actua um conjunto de soluções e ferramentas de 
Desempenho Empresarial de Excelência, resultantes da fusão entre a Gestão e a 
Tecnologia.

• Aumentar os níveis de rentabilidade das empresas por via do aumento da 
eficiência dos processos de gestão e dos processos operacionais.

• Aumentar os níveis de desempenho individual dos Gestores, dos Departamentos e 
das Áreas de negócio (Áreas Estratégicas, Funcionais e Operacionais) adequando os 
diferentes perfis das empresas e das suas respectivas necessidades muito próprias, 
as diferentes ofertas tecnológicas disponíveis.



Áreas core:

• Desenvolvimento e Implementação de Soluções de Gestão e de Apoio à Decisão
• Consultoria de Gestão e de Performance Empresarial
• Consultoria de IT
• Desenvolvimento de Projectos Especiais
• Desenvolvimento à medida
• Implementação e Manutenção de Infra-Estruturas Tecnológicas



Quidgest Premium Partner:

• Em 2011, a C3im foi reconhecida pela Quidgest como tendo as competências e as 
boas práticas para representar as soluções desta no mercado nacional.

Este reconhecimento permitiu à C3im a distinção de:

Premium Partner

Através desta parceria estratégica e de negócio, a C3im potenciou ainda mais o seu 
leque de produtos e serviços.



A Quidgest tem uma longa tradição de Investigação na área da Engenharia do Software. O 
objectivo global da I&D da Quidgest é o da construção da fábrica de software do futuro.

O esforço de I&D realizado ao longo dos últimos anos permite:

• desenvolver sistemas específicos, urgentes e integrados,
• sem erros,
• num décimo do tempo da concorrência



O Genio: o motor da fábrica de software do futuro

O segredo do sucesso da Quidgest, partilhado com todos os seus Clientes, está na geração 
automática de software através do Genio.

O Genio é a plataforma de desenvolvimento integrado, responsável pelo processo de 
produção de software da empresa.



Das principais características do Genio salientamos as seguintes:

• Desenvolvimento de soluções complexas com a participação activa do cliente;
• Diminuição drástica nos prazos de entrega;
• Reprodução das melhorias em todas as soluções já desenvolvidas;
• Geração rápida de protótipos funcionais;
• Flexibilização da criação de sistemas, adaptando-os facilmente a cada cliente;
• Redução dos custos de manutenção.



Um ERP é um sistema de informação que integram todos os dados e processos de uma 
organização numa única solução informática.

A integração pode ser vista sob a perspectiva funcional (sistemas de: finanças, 
contabilidade, recursos humanos, produção, marketing, vendas, compras, etc) e sob a 
perspectiva sistêmica (sistema de processamento de transações, sistemas de informações 
de gestão, sistemas de apoio a decisão, etc).

Factores que caracterizam um ERP - Enterprise Resource Planning



Algumas das vantagens da implementação de um ERP numa empresa são:

• Eliminar o uso de interfaces manuais
• Reduzir custos
• Otimizar o fluxo da informação e a qualidade da mesma dentro da organização 

(eficiência)
• Otimizar o processo de tomada de decisão
• Eliminar a redundância de atividades
• Reduzir os limites de tempo de resposta ao mercado
• Reduzir as incertezas do Lead time
• Incorporação de melhores práticas (codificadas no ERP) aos processos internos da 

empresa
• Reduzir o tempo dos processos gerenciais



A implementação de um ERP na empresa maximiza:

• A Dinamização funcional da empresa;
• A Consolidação empresarial;
• A Orientação Estratégica;
• A Informação integrada, constante e actualizada;
• A Análise crítica do negócio;
• A Avaliação de Resultados;
• O Auxílio no processo de tomada de decisão;
• A Evolução empresarial.



Quando um empresário decide investir numa solução de gestão deverá identificar porque 
razão o está a fazer, sendo que, é essencial que pelo menos os seguintes pressupostos 
sejam avaliados:

• A actual solução informática de gestão dá à empresa o que realmente ela necessita?
• É adequada à minha área de actividade?
• As regras de negócio estão presentes no software?
• Que mudanças foram ou serão produzidas aquando da implementação? 
• Estas foram positivas?
• E os custos diminuiram? 
• Aumentei a produtividade de determinadas áreas da empresa?
• Os colaboradores tornaram-se mais eficientes e rentáveis?
• A empresa fez mais com menos ou o mesmo mas melhor?
• A Qualidade do Serviço prestado aos clientes melhorou? Quanto? E em que aspectos?
• A empresa facturou mais?



Por qualquer destes motivos, ou outros não apresentados, o empresário tem de saber 
que a mudança é inevitável. Mas a mudança, neste caso, é boa! Estamos a falar de uma 
mudança ao nível organizacional que irá permitir alterar processos funcionais e 
operacionais por forma a obter uma maior performance.

É importante que os motivos não sejam os errados, exemplo:

• Porque a empresa tem a capacidade para o fazer
• Porque a concorrência tem e, portanto, tem de ter também
• Porque os colaboradores querem
• Porque a solução foi apresentada como facto consumado



Engagement – “O exemplo vem do cima!”

O comprometimento das chefias de topo é essencial para que a solução tenha o 
sucesso esperado. 

O ERP tem de ser visto como uma vantagem competitiva por todos os colaboradores 
da empresa e não como uma imposição.

Cabe ao gestor dar o exemplo, através de boas práticas, criando o envolvimento 
transversal e vertical que tem de ser assumido por toda a empresa e que é 
imprescindível para uma implementação de sucesso.



Metodologias de Implementação
O processo de implementação de um ERP obriga a que a Empresa que o está a 
implementar tenha o know-how para fazer uma boa análise, a determinação para 
definir um planeamento detalhado e a capacidade para avaliar todo o processo.

Uma metodologia com boas práticas é sinónimo de uma boa implementação.

Fases da implementação do ERP

Análise
Levantamento de 

Necessidades e
Definição de Requisitos

Planeamento 
& Controlo

Costumização & 
Implementação

Formação



O Premier  é um ERP que permite o controlo total da gestão da empresa

Assegura a fiabilidade total da informação, garantindo o rigoroso cumprimento das 
regras de negócio definidas.

Possibilita uma gestão empresarial em tempo real, de forma automatizada e segura.

O Premier ERP proporciona uma visão golbal e integrada do negócio, disponibilizando 
toda a informação de apoio à tomada de decisão.

É uma solução completa, que abrange as várias áreas de negócio sendo eficazmente 
flexível na adaptação às necessidades e características únicas  de cada empresa. 



• Visão Global do negócio

• Apoio à Decisão

• Análise e Avaliação da Performance 
da empresa, do negócio e dos 
Centros de Responsabilidade

• Planeamento e Controlo

• Execução operacional

Estratégica e 
Gestão Global

Funcional

Operacional

Gestão:



Gestão 
Comercial

Contabilidade
Recursos 
Humanos

Activos
Estrutura

Base

Vendas e Vendas e 
Facturação

CRMCRM

Automação da 
Força de 
Vendas

Gestão de Gestão de 
Clientes

Gestão de 
Incidentes

Automação do 
Marketing

Gestão de 
Interacções

Gestão de Emails, 
Inquéritos

Gestão do 
Planeamento

Gestão da 
Assistência 

Técnica

Gestão de 
Call-Centers



Gestão 
Comercial

Contabilidade
Recursos 
Humanos

Activos
Estrutura

Base

Contabilidade e 
Gestão Financeira

Contabilidade 
Analítica

Contabilidade 
Integrada

Análise de 
rentabilidade

Tesouraria Prestação de contas

Reconcialiação 
bancária

Home Banking

Gestão 
orçamental

Preparação de orçamentos 
e previsão orçamental

Controlo de Gestão Financeira



Gestão 
Comercial

Contabilidade
Recursos 
Humanos

Activos
Estrutura

Base

Gestão de Recursos 
Humanos

Processamento de 
vencimentos

Ajudas de custo e despesas 
de deslocação

Avaliação de desempenho

Recrutamento e selecção

Gestão de competênciaGestão da mudança

Portal do Colaborador

Higiene, saúde 
segurança e no trabalho

Gestão de beneficiários 
e comparticipações 

sociais



Gestão 
Comercial

Contabilidade
Recursos 
Humanos

Activos
Estrutura

Base

Gestão de AquisiçõesPortal de Propostas de Aquisição

Gestão de StocksGestão Operacional de Bens Móveis
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Plameamento & ControloEstratégia e Gestão Global Operacional
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à decisão

Sistema de apoio 
à decisão

Business Process 
Management

Business Process 
Management

Controlo de gestão

Business Intelligence

Gestão de Projectos

Intellectual Capital 
Benchmarking 
System (ICBS)

Gestão Documental

Gestão de Assiduidade

Gestão da Formação

Gestão de Eventos

Apoio à Recepção de 
Visitantes

Apoio à Recepção de 
Visitantes

Gestão da Qualidade

Gestão de Assistência 
Técnica

Gestão de Assistência 
Técnica

Gestão de Expediente

Gestão de Projetos de 
Construção e Instalação
Gestão de Projetos de 

Construção e Instalação

Gestão de Obra, 

Conservação

Gestão de Obra, 
Manutenção e 
Conservação

Gestão de Empreitadas



Premier ERP Outros ERP Concorrentes

Solução única, intuitiva e exclusiva de cada empresa, ou seja, 
todo o ERP é um espelho da organização.

Oferece 100% de costumização ao cliente,  o que o torna no  
único ERP que se adapta na integra às especificações únicas de 
cada empresa.

Capacidade de desenvolvimento específico em tempo recorde e 
sem limitações. Desta forma, há uma diminuição substancial dos 
custos associados ao desenvolvimento e às perdas de tempo.

Dada a necessidade de grande abrangência de sectores 
de actividade, na maior parte dos ERP são visíveis 
funcionalidades que não fazem qualquer sentido para a 
maioria das empresas. 

Na generalidade, os ERP são paramétricos, ou seja, 
possuem uma capacidade limitada de costumização. Isto 
significa que, na maior parte das implementações 
realizadas, foi a empresa que, de alguma forma, teve de 
se adaptar ao sistema, e não o inverso. 

Alguns ERP possuem uma ferramenta de alterações 
internas da própria solução, no entanto, esta não permite 
desenvolvimentos “Out of the box” sem que o custo 
destas operações torne o projecto inviável.



Raio X da Empresa: Empresa Portuguesa
Produção e Distribuição deVinhos para o mercado interno e externo
2.000 Clientes em Portugal
92 Colaboradores
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Obrigada pela vossa presença!Obrigada pela vossa presença!


