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O Grupo Plafesa mudou para o sistema de 
gestão PRIMAVERA por se tratar de uma 
solução multi-idioma capaz de responder 
às realidades culturais e às exigências 
legais e fiscais do mercado ibérico.
O crescimento internacional do negócio 
da Plafesa, nomeadamente no mercado 
português, levou esta organização de 
referência no setor siderúrgico da 
Península Ibérica a procurar um sistema de 
gestão que respondesse às necessidades 
globais do grupo. Depois de um processo 
de cinco meses de avaliação de várias 
soluções, entre as quais o SAP/R3, o grupo 
optou pela solução PRIMAVERA 
Manufacturing.

As necessidades

A escolha do fornecedor

Vantagens e Expetativas

Em linha com a sua estratégia de crescimento, o Grupo Plafesa procurava um sistema de 
gestão global que suportasse os processos operacionais e técnicos, permitindo controlar o 
ciclo produtivo e que, simultaneamente, fosse capaz de garantir a integração e a 
automatização dos processos administrativos, comerciais, logísticos e financeiros. Por força 
da sua crescente aposta no mercado português, tornou-se também imprescindível um 
sistema multi-idioma, capaz de dar resposta às realidades culturais e às exigências legais 
e fiscais do mercado Ibérico.

A solução PRIMAVERA Manufacturing apresentou-se como a que melhor se adaptava às 
necessidades do Grupo, não só ao nível funcional como na resposta a todos os requisitos 
legais e fiscais vigentes nos seus principais mercados de atuação.

Com a implementação do ERP PRIMAVERA nas três linhas de corte da Península Ibérica, 
realizada pela PRIMAVERA Consulting, a empresa conseguiu centralizar toda a informação 
gerada pelas diferentes áreas numa plataforma única, facilitando o processo de reporting e 
de tomada de decisão. A integração de todos os processos resultou num circuito comercial 
mais ágil, nomeadamente através da simplificação da faturação e da automatização do 
registo dos lançamentos contabilísticos. 
Com uma capacidade produtiva de 200 toneladas diárias, o Grupo passou também a deter 
o controlo absoluto dos envios e da produção (a partir das ordens de fabrico e das 
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operações), o que se refletiu numa melhoria da rastreabilidade dos produtos e num 
aumento do nível do serviço prestado aos clientes. A organização passou a realizar 
análises comparativas entre os custos estimados e reais, sendo possível ajustar a produção 
com base nesses dados e assim obter uma significativa redução dos custos. 
A possibilidade disponibilizada pelo sistema de efetuar o planeamento das ordens de 
fabrico tendo em conta as linhas das encomendas e as matérias-primas disponíveis nas 
diferentes empresas do grupo permitiu ainda otimizar os seus recursos de forma global. 

"O esforço realizado e o empenho demonstrado pela equipa da PRIMAVERA Consulting, a 
fácil adaptabilidade do sistema e a sua adaptação às realidades dos mercados espanhol e 
português foram fatores determinantes para o sucesso do projeto", conclui o Diretor de 
Sistemas do Grupo Plafesa, Enrique Hidalgo. 

Sobre o Grupo Plafesa
Com mais de 30 anos de experiência no 
mercado, a Plafesa é uma multinacional 
de referência no setor siderúrgico. 
O Grupo conta com três modernas fábricas 
de processamento de produtos planos 
situadas em Madrid, Valência e Aveiro, 
todas elas dotadas de tecnologia de última 
geração em linhas de corte 
longitudinal e transversal. Com uma 
capacidade produtiva diária de 200 
toneladas, fornece empresas de setores 
como indústria (indústria automóvel, 
aparelhos de elevação, linha branca, 
suportes publicitários), Construção, 
entre outros.

Empresa

Setor

Objetivos do projeto

Soluções

Grupo Plafesa

Indústria

— Automatização e integração 
dos processos operacionais, 
logísticos, administrativos e 
financeiros

— Controlo total do ciclo 
produtivo, redução dos custos e 
aumento dos níveis de 
produtividade

— Resposta às realidades 
culturais, fiscais e legais dos 
mercados espanhol e português

— Rápida adaptabilidade a 
futuras necessidades e 
exigências do mercado

PRIMAVERA Manufacturing

www.primaverabss.com

“Somos capazes de responder aos desafios que se 
avizinham, tanto pelas funcionalidades do sistema e 
seu alinhamento com os nossos processos de 
negócio, como pelas caraterísticas tecnológicas, 
arquitetura aberta e escalabilidade, que nos permitem 
dar resposta às necessidades futuras da empresa”.
Enrique Hidalgo, Diretor de Sistemas do Grupo Plafesa
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Sobre a PRIMAVERA BSS
A PRIMAVERA – Business Software Solutions, S.A. é uma empresa especializada no 
desenvolvimento de soluções de gestão e plataformas para integração de processos 
empresariais. Com uma equipa experiente e altamente qualificada de 240 colaboradores, 
a PRIMAVERA BSS está presente em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e Quénia. A PRIMAVERA BSS posiciona-se como um parceiro e 
fornecedor de excelência de soluções tecnológicas que visam ajudar os atuais 40 mil 
clientes a gerir os seus negócios e distingue-se pela inovação contínua das suas 
soluções, através de uma política de investimento em Investigação e Desenvolvimento e 
da participação da sua massa crítica em programas de I&D de centros de investigação e 
universidades. A PRIMAVERA BSS é uma empresa Certificada ISO 9001, desde 2002.

Outras referências
Setor Construção 


