Caso de Sucesso
no Segmento
de Gravadoras

Sobre a Som Livre

Benefícios

Fundada em 1969, a gravadora Som Livre tinha como
principal objetivo oferecer ao público as trilhas sonoras das
novelas e minisséries da Rede Globo.

O primeiro benefício observado foi a qualidade dos
produtos oferecidos pela MXM. “Como eu já conhecia a
qualidade e gostava da solução, foi mais fácil optarmos
pelo sistema da MXM” - Comenta Abreu.

Ao mesmo tempo, incentiva a música popular brasileira,
abrindo portas para novos talentos e revitalizando o
repertório de músicos tradicionais e consagrados.
Nos últimos anos a Som Livre desenvolveu novas áreas de
negócio, como licenciamento internacional, shows e edição
musical. Ela se consolidou como importante fornecedora
de conteúdo para televisão e outras mídias.
A parceria com a MXM Sistemas iniciou-se em 2015
por intermédio de Ricardo Abreu, atualmente Diretor
de Planejamento e Gestão da Som Livre, que já havia
trabalhado com o sistema de gestão empresarial da MXM
em outra empresa.

Solução Utilizada
MXM - WebManager
Plataforma WEB de Gestão Empresarial ERP

Confira abaixo o vídeo-depoimento de Ricardo Abreu para
a MXM Sistemas:

Contudo, não foi só a qualidade do produto que pesou na
decisão. O conjunto da obra é importante e o atendimento
humano da MXM foi um grande destaque”, comenta
Ricardo.

Desafios
Dentre as tentativas com outros sistemas de gestão
empresarial ERP do mercado, a Som Livre se deparou com
diversos softwares limitados e pouco intuitivos, que não se
adequavam à realidade fiscal e tributária brasileira.
De acordo com Ricardo de Abreu, “A Som Livre trabalhou
com muitos sistemas engessados, que não entendiam as
regras tributárias e não conseguiam trabalhar com a nossa
realidade”. E finaliza: “Estamos prontos para novos desafios
e fazemos hoje coisas que nunca conseguiríamos em nosso
sistema ERP antigo”.

Sobre a MXM Sistemas S.A.
A MXM Sistemas é uma empresa nacional, desenvolvedora
de soluções de Tecnologia da Informação com foco em
gestão empresarial.
Atua no mercado corporativo desde 1990, atendendo
às necessidades de empresas que demandam gestão de
alta qualidade, ganhos de produtividade, e que utilizam a
tecnologia como vantagem competitiva.
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