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global da empresa. O ViniGest e o ERP PRIMAVERA possibilitam-nos a gestão integrada dos 
pontos de vendas 'Old Blandy Wine Lodges' no Funchal e no Aeroporto da Madeira, bem como 
integrar todos os processos essenciais para a empresa", afirma Alírio Rebolo. Durante o 
processo de implementação foi ainda possível construir um 'datawarehouse' que permite à 
Madeira Wine Company recolher informação útil à gestão, de forma simples e eficaz. "O sistema 
permite-nos além de gerir diariamente uma média de 250 vendas em dez pontos de vendas 
com integração diária na contabilidade, garantir o cumprimento de obrigações legais junto das 
Alfândegas e da entidade reguladora do vinho da Madeira.”

Uma das lacunas que o ViniGest e o ERP PRIMAVERA vieram colmatar prendia-se com 
rastreabilidade dos processos de produção. Actualmente, a solução gere toda a informação 
operacional da actividade da Madeira Wine Company, e comunica automaticamente para o ERP 
PRIMAVERA todas as operações/transacções efectuadas ao nível da produção de cada vinho. 
Como refere Alírio Rebolo, "o ViniGest revelou-se uma solução bem integrada com o ERP 
PRIMAVERA. Esta integração permite tratar todo o processo de produção, desde a vindima até à 
expedição, passando pelo engarrafamento, com a garantia de assegurar a rastreabilidade do 
produto e o inventário permanente, garantindo a gestão efectiva do processo de produção.”

Nas palavras do Responsável pelos Sistemas de Informação, a implementação da solução 
ViniGest para PRIMAVERA atingiu “todos os pressupostos que nortearam a procura de uma 
solução integrada de gestão, nomeadamente quanto à reestruturação e reorganização da 
empresa, com a consequente optimização dos recursos humanos afectos às diversas áreas 
operacionais”. Para Alírio Rebolo, a solução é de tal forma adaptável à realidade da empresa 
que “mesmo não tendo sido desenvolvida a pensar na Madeira Wine Company, o produto 
implementado ajustou-se completamente ao nosso processo e respondeu na totalidade às 
nossas necessidades”.
Tendo como objectivo o crescimento contínuo e sustentado, e após a consolidação de todos os 
módulos do ViniGest para ERP PRIMAVERA e, principalmente, após o cumprimento de um ciclo 
de exploração, a Madeira Wine Company está já a preparar o passo seguinte: implementar 
uma estrutura de Business Intelligence (BI) sobre o novo sistema com o objectivo de transformar 
dados dispersos de sistemas transaccionais em Informação de Gestão com formatos de fácil 
leitura, de forma a sustentar os processos de tomada de decisão.

O ViniGest e a integração com o ERP PRIMAVERA

“A integração do ViniGest com o ERP PRIMAVERA assegura 
a rastreabilidade do produto, garantido a gestão efectiva 
de todo processo de produção.”
Alírio Rebolo, Responsável pelos Sistemas de Informação da Madeira Wine Company

As Expectativas

Sobre a Madeira Wine Company 
Titular das conceituadas e premiadas marcas 
Blandy's, Cossart Gordon, Leacock's, Miles e 
Atlantis, a Madeira Wine Company é a 
empresa líder em produção e exportação de 
vinho da Madeira premium. A cadeia de valor 
da empresa é assegurada por um quadro de 
65 colaboradores permanentes, que 
garantem a produção e comercialização 
anual na ordem de 850 mil litros de vinhos de 
alta qualidade e com reconhecimento no 
mercado internacional. Nos últimos anos, a 
qualidade e a excelência dos vinhos têm sido 
reconhecidas com os mais prestigiados 
prémios internacionais da especialidade.

www.unicodigo.comwww.primaverabss.com

A Madeira Wine Company, titular das 
conceituadas marcas Blandy's, Cossart 
Gordon, Leacock's, Miles e Atlantis posiciona-
se como um produtor nacional com um forte 
perfil de exportador. Tendo como target de 
eleição mercados maduros e exigentes como 
os EUA, o Reino Unido, França, Bélgica e 
Suíça, a empresa apresenta um volume de 
negócios que atinge os 6 milhões de euros 
anuais, sendo que 78% representam o 
conjunto dos seus mercados de exportação.

As Necessidades
Com o negócio em constante crescimento, 
dinamizado principalmente pela boa 
aceitação dos seus vinhos no mercado 
internacional, a Madeira Wine Company 
sabia que para responder atempadamente à 
procura e aumentar o seu volume de 
negócios teria que reorganizar a empresa de 
forma a optimizar os recursos humanos e, ao 
mesmo tempo, reestruturar os sistemas de 
informação numa arquitectura única.

A Escolha

“Introduzimos melhorias significativas na qualidade da 
informação de gestão com a obtenção de dados em 
tempo real, garantindo uma maior eficácia e capacidade 
de resposta.”
António Barreto, Administrador da Madeira Wine Company

Vantagens

“O sistema permite-nos além de gerir os pontos de vendas 
com integração diária na contabilidade, garantir o 
cumprimento de obrigações legais.”
Alírio Rebolo, Responsável pelos Sistemas de Informação da Madeira Wine Company

A aposta da Madeira Wine Company recaiu no ViniGest (solução de gestão para o sector do 
vinho desenhada pela UniCódigo, PREMIUM Partner PRIMAVERA) e no ERP PRIMAVERA para gerir 
automaticamente, e de forma integrada, toda a informação operacional, comercial e financeira 
que é gerada diariamente. De acordo com Alírio Rebolo, Responsável pelos Sistemas de 
Informação da Madeira Wine Company, "a solução ViniGest veio dar resposta a todas as nossas 
necessidades. A empresa vivia com uma vasta panóplia de ‘legacy-systems’ alojados em várias 
plataformas de hardware e diferentes sistemas operativos. Havia, portanto, uma necessidade 
efectiva de obter uma infra-estrutura de TI devidamente integrada que possibilitasse a redução 
de custos de posse e desenvolvimento.”

Com o ViniGest integrado no ERP PRIMAVERA, a Madeira Wine Company tem acesso, em tempo 
real, a informação integrada de produção e gestão de negócio. "A solução revelou-se 
extremamente vantajosa na obtenção de informação para a Gestão assentando ao mesmo 
tempo numa arquitectura única e evolutiva. Permitiu introduzir melhorias significativas na 
qualidade de informação de gestão, com a obtenção de dados em tempo real, cujo tratamento 
é assim mais célere, garantindo uma maior eficácia de gestão e uma melhor capacidade de 
resposta da empresa nas suas diversas vertentes", acrescenta António Barreto, Administrador 
da Madeira Wine Company.

A gestão comercial era um factor crucial para os objectivos da Madeira Wine Company, que 
queria garantir a actualização diária das vendas nos diversos pontos de vendas. Algo que, com 
o ViniGest para PRIMAVERA, deixou de ser um entrave uma vez que a solução inclui o 
processamento automático e cruzado de vendas, compras, encomendas, stocks e contas 
correntes. "Passar a operar online, numa única plataforma, permitiu-nos resolver o problema 
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Desafio do Negócio
Garantir a gestão efectiva de todo o processo 
de produção, reduzindo custos e optimizando 
os recursos humanos. Obter informação para 
a gestão assente numa estrutura única e 
evolutiva.

Solução
Implementação do ERP PRIMAVERA, software 
de gestão de negócios, integrado com o 
ViniGest, software de gestão orientado para 
as especificidades dos produtores e 
cooperativas de vinho.

Vantagens
– Integração automática e em tempo real da 

informação de produção com a informação 
de gestão negócio

– Disponibilidade em tempo real de 
informação operacional, comercial e 
financeira para apoio à decisão

– Conhecimento detalhado dos custos por 
tipo de produto para planeamento e 
controlo

– Conhecimento detalhado do negócio do 
grupo por empresa

– Elevada extensibilidade do ERP e 
capacidade de integração com outros 
sistemas de gestão e apoio à decisão

– Relação custo/benefício elevada e 
facilidade de utilização

ViniGest para PRIMAVERA

Gestão Comercial

Gestão das Adegas e dos Produtos

Gestão da Produção

Gestão da Rastreabilidade/Qualidade

Controlo de Custos da Produção

Enquadramento Institucional e Obrigações Legais do Sector

Inclui o processamento automático e cruzado das Vendas, Compras, Encomendas, Stocks e 
Contas Correntes. Ambiente multi-armazém e multi-moeda e permite organizar toda a logística 
das empresas.

Permite a gestão estruturada por armazéns de recipientes e controlo do estado e lote da 
transformação dos produtos nas fases de uva, mosto, vinho a granel, produto em estágio e 
produto acabado. 
Gere também a hierarquização de famílias e sub-famílias de tipos de produtos por marcas e 
anos de colheita.

Este módulo configurado à medida de cada operador regista os processos de transformação do 
produto, e associa aos registos de controlo de qualidade. 
Inclui a gestão de entrada da uva, a vinificação, os tratamentos enológicos, certificação, 
desclassificação de produtos e ordens de serviço e engarrafamento com informação sobre 
comercialização, estágio, matérias subsidiárias, stocks e planeamento automático de compras 
de matérias-primas.

É o módulo responsável pelo controlo global da história do produto, desde os processos de 
transformação e controlo de qualidade à transacção comercial.

Reflecte todas as actividades vinícolas no custo do produto, com afectação em tempo real em 
todo o sistema de gestão. 
Faz o controlo e a análise de custos por actividade, da qualidade, mão-de-obra e amortização 
de investimentos.

É responsável pela geração automática das contas correntes do IVV a partir da transformação e 
comercialização diária dos produtos. Substitui os livros de registo oficiais através da geração de 
extractos mensais, diários e detalhados aprovados pelo IVV correntes. 

ViniGest responde às Necessidades do 
Sector
O software de gestão ViniGest foi desenhado 
para responder às necessidades específicas 
de Produtores e Cooperativas do sector 
vinícola. O ViniGest integra toda a informação 
do negócio, desde os processos de 
transformação do produto e de qualidade à 
transacção comercial. O ViniGest adapta e 
personaliza a Gestão Comercial PRIMAVERA 
ao mercado vinícola, integrando a realidade 
comercial e de produção a nível documental 
e de stocks e automatizando o 
enquadramento institucional e obrigações 
legais dos sectores.
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Sobre a Madeira Wine Company
Titular das conceituadas e premiadas marcas Blandy's, Cossart Gordon, Leacock's, Miles e 
Atlantis, a Madeira Wine Company é a empresa líder em produção e exportação de vinho da 
Madeira premium.
As origens da empresa remontam a 1913 com a fundação da Madeira Wine Association, uma 
associação comercial cujos objectivos primordiais passavam pela promoção do vinho da 
Madeira nos mercados internacionais e pela melhoria da eficiência e da qualidade na 
produção. Passados três anos, o sucesso daquela associação proporcionou a fusão das quatro 
empresas que a constituíam.
Em 1925, as famílias Blandy e Leacock juntaram-se à empresa, seguidas, alguns anos mais 
tarde, pelas famílias Miles e Cossart Gordon. Estava assim criado o maior produtor e exportador 
do vinho da Madeira.
Em finais dos anos 70, os associados da Madeira Wine Company, como passou a ser conhecida, 
viram a família Blandy, que desde o início da sua história na ilha esteve ligada a este importante 
sector da economia regional, adquirir uma posição de controlo na sociedade.
Mais tarde, no final da década de 80, com o objectivo de catapultar comercialmente a empresa 
e os seus vinhos, a Madeira Wine Company une-se em partenariado à família Symington, 
reconhecidos produtores de vinho do Porto. Deste entendimento resultaram mais-valias cruciais 
a nível da produção vinícola e de conhecimento comercial do mercado que contribuíram para o 
desenvolvimento da empresa.
Desde então, muito do tempo e esforço têm sido investidos no melhoramento dos métodos de 
produção e no reforço da rede de distribuição das marcas criadas.
A Madeira Wine Company apresenta actualmente um volume de negócios que atinge os 6 
milhões de euros anuais, dos quais 78% representam o volume de exportações 
composto por mercados de eleição, maduros e exigentes, como são os casos dos EUA, Reino 
Unido, Bélgica, França e Suíça.
Nos últimos anos, a qualidade e a excelência dos vinhos têm sido reconhecidas com os mais 
prestigiados prémios internacionais da especialidade, como o "Portuguese Wine Producer of the 
Year" em 2009 e 2010 pelo International Wine & Spirit Competition (IWSC), o World Trophy do 
IWSC para o Blandy's 1985 Vintage Malmsey, e ainda três galardões consecutivos de 'Winemaker 
of the Year for Fortified Wine', atribuídos pelo International Wine Challenge, ao enólogo Francisco 
Albuquerque.
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milhões de euros anuais, dos quais 78% representam o volume de exportações 
composto por mercados de eleição, maduros e exigentes, como são os casos dos EUA, Reino 
Unido, Bélgica, França e Suíça.
Nos últimos anos, a qualidade e a excelência dos vinhos têm sido reconhecidas com os mais 
prestigiados prémios internacionais da especialidade, como o "Portuguese Wine Producer of the 
Year" em 2009 e 2010 pelo International Wine & Spirit Competition (IWSC), o World Trophy do 
IWSC para o Blandy's 1985 Vintage Malmsey, e ainda três galardões consecutivos de 'Winemaker 
of the Year for Fortified Wine', atribuídos pelo International Wine Challenge, ao enólogo Francisco 
Albuquerque.

www.madeirawinecompany.com
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www.primaverabss.com

Braga

Edifício Olympus II
Rua Cidade do Porto, 79
4709-003 Braga
Portugal

Lisboa

Edifício Miraflores Premium
Alameda Fernão Lopes, 16 - 13º
1495-136 Algés
Portugal

T. +351 214 123 710
F. +351 214 123 719

T. +351 253 309 900
F. +351 253 309 909

PRIMAVERA BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

info@unicodigo.comT. +351 218 407 033
F. +351 218 407 034

UNICÓDIGO ENGENHARIA E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

Av. Eng. Arantes e Oliveira, 1 - 3ºA
1900-221 Lisboa
Portugal
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