MELHORE SUA
PERFORMANCE
Os números podem dizer muito sobre seu fornecedor de ERP

Especialização

Inovação

Referência em
sistemas ERP nos
segmentos em que
atua, possui um time
de especialistas
focados nos melhores
resultados para a sua
empresa.

Desde 1989 a Focco
oferece as melhores
práticas de gestão ao
mercado.

Felicidade

Parceria

Mais de 200
funcionários
reconhecem a Focco
como uma das 100
melhores empresas
para se trabalhar em
TI &Telecom no
Brasil, há 7 anos
consecutivos.

Conectada com
tecnologia e pessoas, a
Focco se preocupa em
cuidar bem dos seus
clientes.

ESSA COMBINAÇÃO PRODUZ INDICADORES DE
PERFORMANCE QUE UM FORNECEDOR DE
SISTEMAS ERP DEVE OFERECER PARA SUA
EMPRESA:

SATISFAÇÃO

95%
RETENÇÃO

98%

A Focco entrega aos seus clientes Parceria e
Resultados. Uma das formas de tangibilizar esta
promessa de valor é através da consolidação de
um canal formal para avaliar a qualidade dos
seus produtos e serviços. A última pesquisa,
realizada no 1º semestre/2016, mantém a média
acima de 90% de satisfação dos clientes,
com 55% de retorno dos clientes ativos.

P a r a c o n q u i s t a r u m n í v e l e x t r a o rd i n á r i o d e
desempenho é fundamental trabalhar bem três
fatores na gestão: Pessoas, Ferramentas e
Processos. A Focco reúne todas as condições
para tornar isso realidade na sua empresa e por
este motivo possui um alto índice de retenção
dos clientes.

A Focco desenvolveu uma metodologia própria
para implementação. Os Gerentes de Projeto
orientam os clientes quanto a importância de
cumprir os prazos acordados para o sucesso
dos projetos. Este contexto permitiu que 92%
dos projetos vendidos em 2016 estejam em
produção. Os principais motivos de postergação
são oriundos de atrasos nos cadastros - 77% e
alterações de processos - 23%.

PROJETOS EM
PRODUÇÃO

92%

OBTER O MELHOR DESEMPENHO
GANHAR COMPETITIVIDADE
MELHORAR OS RESULTADOS

CONTE COM A
FOCCO PARA

Conheça 6 passos para

MELHORAR SEU DESEMPENHO
TENHA UMA VISÃO GERAL E ORGANIZADA
DO NEGÓCIO, TRATANDO PROBLEMAS
GERAIS E ESPECÍFICOS DA EMPRESA
E GERANDO BENEFÍCIOS SIGNIFICATIVOS

Passo 1
Desenvolver
produtos
Reduza de 30% a 50%
o tempo de lançamento
de novos produtos.
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INÍCIO

Passo 2
Atender o mercado
Reduza de 20% a 40%
o ciclo que vai da venda
à entrega de produtos.
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Passo 3
Produzir Itens

Reduza em até 40%
os custos de
estoque.

Passo 5
Administrar
Recursos Financeiros
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Passo 4
Suprir a empresa
Reduza de 15% a 20%
os custos de materiais.

Reduza de 25% a 35%
as despesas
administrativas e de vendas.
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AVANCE!
Passo 6
Administrar
Recursos Humanos
Aumente em até 50% a
produtividade do RH.

NÓS PODEMOS AJUDAR
SUA EMPRESA SER
MAIS LUCRATIVA.
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