
CASE STUDY

Do Douro para os quatro cantos do mundo.
 Com o apoio das soluções PRIMAVERA.

Mais de 400 anos de história. Cerca de 250 hectares em 
pleno coração do Douro. Dezenas de prémios e distinções. 

A Quinta do Crasto é um exemplo de longevidade e 
sucesso, um percurso para o qual têm contribuído as 

soluções de gestão PRIMAVERA.



_Eliminar processos administrativos morosos 
_Melhorar a gestão da informação logística
_Agilizar os processos internos de aprovação
_Suportar a gestão interna dos processos contabilísticos 
_Otimizar a informação de suporte à atividade comercial
_Obter uma visão global e integrada da atividade 

Principais objetivos

_Implementação do sistema integrado de gestão
 PRIMAVERA Professional

Solução

_Aumentos globais de eficiência nos procedimentos administrativos
_Celeridade nos processos de inventariação e aprovação
_Gestão integrada das operações, desde a vinha até à comercialização 
_Acesso a estatísticas e análises de suporte à decisão estratégica
_Facilidade de monitorização da performance comercial
_Profunda capacidade de exploração e análise de dados 
_Rapidez nos processos administrativos de gestão dos colaboradores
_Otimização da capacidade de decisão 
_Visão global e integrada da atividade

Benefícios

“O ERP PRIMAVERA veio 
ajudar-nos a tomar as decisões 
certas, na hora certa. Tem 
contribuído muito para a 
expansão do negócio através 
de ferramentas que nos 
garantem integração de todos 
os processos - desde a vinha até 
à comercialização -, mobilidade 
e produtividade.”

Justino Soares, 
Administrador da 
Quinta do Crasto
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Vinho português no
top 3 da Wine Spectator

Quinta do Crasto

Setor de Atividade

Produção de vinhos 
do Douro, Porto e azeite 

_Quinta do Crasto
_Quinta da Cabreira
_Vinha Maria Teresa
_Vinha da Ponte
_Olivais 

_Vinho de mesa branco
_Vinho de mesa tinto
_Vinho do Porto
_Azeite
_Enoturismo

Parsisplan
Sistemas de Informação
PCP - PRIMAVERA Certified Partner

_Brasil 
_Estados Unidos  
_Angola
_Reino Unido 
_Suíça
_Moçambique
_Bélgica
_Alemanha
_Canadá
_Macau

Terroir

Produtos e serviços

Implementação

Principais mercados externos



“Com os mesmos recursos fazemos muito mais. Poupamos muito dinheiro em tarefas como 
fecho de inventário, por exemplo. Os automatismos do ERP PRIMAVERA trouxeram ganhos de 
produtividade na ordem dos 20%.”

Integração das operações logísticas 
aumentou a rentabilidade

Justino Soares, Administrador da Quinta do Crasto

Gestão interna da contabilidade 
otimizou os resultados globais

Durante muitos anos a contabilidade da Quinta do 
Crasto era efetuada externamente. O cumprimento das 
obrigações legais e fiscais estava assegurado, porém os 
dados do negócio não estavam a ser canalizados para 
orientar a tomada de decisões e delinear estratégias de 
gestão. 

Com a implementação do ERP PRIMAVERA pela 
Parsisplan, PRIMAVERA Certified Partner, toda a gestão 
contabilística passou a ser efetuada internamente. 
A resposta à fiscalidade, que aparentemente seria 
complexa, tornou-se simples, graças aos automatismos 
da solução. E todos os dados com relevância contabilística 
passaram a ser tratados de forma integrada, global 
e coesa, proporcionando um acompanhamento dos 
resultados da atividade em tempo real.  A informação 
passou a ser analisada ao minuto e a tomada de decisões 
suportada em dados sólidos. 

Garrafas. Rolhas. Rótulos. Caixas. São componentes do 
produto fáceis de imaginar. Porém, se pensarmos em 
dezenas de artigos diferentes, para mais de 50 mercados, 
nos quatro cantos do mundo, a juntar à gestão completa 
da cadeia de valor, a complexidade logística torna-se 
evidente. 

Com o ERP PRIMAVERA essa complexidade tornou-se 
simples. A Quinta do Crasto gere de forma integrada 
todos os processos de compra a fornecedor e respetivos 
documentos internos associados, desde proformas ou 
encomendas a fornecedor, numa média que ultrapassa os 
300 documentos por mês. A gestão comercial de várias 
dezenas de mercados, com preços distintos, condições 
comerciais diversas e um canal extenso de revendedores 
está integrada na mesma plataforma, garantindo rigor 
associado a uma gestão eficiente do negócio. 
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“É muito fácil extrair informação 
do sistema, o que nos permite ser 
ágeis na análise de resultados de 
cada produto e de cada mercado. As 
soluções PRIMAVERA simplificaram e 
otimizaram a tomada de decisões e o 
alinhamento de estratégias comerciais, 
considerando todos os fatores 
envolvidos, desde a produção até à 
comercialização.”

Justino Soares, 
Administrador da Quinta do Crasto

Melhorias de performance e de produtividade

Rapidez de acesso à informação comercial Maior produtividade em operações críticas Facilidade de acesso a indicadores de gestão

Na atividade comercial, a velocidade de acesso à 
informação faz toda a diferença. E na Quinta do Crasto 
valoriza-se essa celeridade. Ainda o mês está no início 
e a equipa comercial já está a analisar os desvios face 
ao previsto, de forma a tomar decisões atempadas. 

No PRIMAVERA Office Extensions, integrado no ERP, 
passou a ser fácil acompanhar a evolução das vendas 
em tempo real. Justino Soares, Administrador da 
Quinta do Crasto, diz que a solução aporta um valor 
enorme para a atividade comercial: “Conseguimos 
rapidamente e em tempo real analisar o preço médio 
por produto, por mercado, por cliente, por família de 
artigos, a variação em termos homólogos, além de 
outras estatísticas que vão desde uma visão global, até 
um nível pormenorizado de detalhe, o que tem sido 
uma mais-valia incrível para a gestão comercial 
e estratégica da nossa atividade”.

Gerir milhões de garrafas não é tarefa fácil, 
principalmente quando se trata da inventariação. 
Contabilizar quantidades em stock, ocupava 
inúmeras horas de trabalho de vários colaboradores. 
Com o inventário automático, assegurado pelo ERP 
PRIMAVERA, gerou-se um dinamismo até então 
desconhecido: rapidez e consistência da informação. 
“Poupamos muito dinheiro em tarefas como o fecho 
de inventário, é uma diferença muito grande, com 
os mesmos recursos, fazemos muito mais”, relata o 
responsável.  

A celeridade estendeu-se também aos processos de 
aprovação. A integração do ERP com o portal interno 
permite aos responsáveis aprovar documentos em 
qualquer lugar, acabando com o avolumar de processos 
pendentes, sempre que algum dos responsáveis estava 
ausente do escritório. 

Com 65% da produção a ser comercializada no mercado 
externo, era vital acompanhar o desempenho da atividade 
em cada um dos países e tomar decisões ao minuto.
A solução de reporting PRIMAVERA Office Extensions 
proporciona essa rapidez de acesso a indicadores de 
gestão, permitindo conhecer os resultados em tempo real 
e até ao mais ínfimo pormenor. 

“Conseguimos ter uma perspetiva dos resultados pelos 
diferentes mercados, pelos diferentes departamentos, 
pelos diferentes produtos e famílias; é fácil obter uma 
visão global do negócio, que depois desfragmentamos 
até ao nível de detalhe que pretendermos, o que contribui 
para a solidificar todo o processo de gestão”, conclui 
Justino Soares, Administrador da Quinta do Crasto.



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 280 colaboradores, a PRIMAVERA BSS está 
presente em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São 
Tomé e Príncipe e Emirados Árabes Unidos. 

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. 

A PRIMAVERA BSS 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.

www.facebook.com/primaverabss
www.youtube.com/primaverabss
www.linkedin.com/company/primaverabss

