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Cenário Inicial
Sem estrutura necessária para criar um departamento que gerenciasse o setor de RH em 
sua própria sede, a OP Confecções - empresa que fabrica e distribui cerca de 12 mil ternos 
masculinos ao mês para magazines e lojas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná 
e Mato Grosso - terceirizava a folha de pagamento de 200 funcionários por meio de um 
escritório de contabilidade.

Solução: Módulo Folha de Pagamento

Principais Benefícios
Implantado em 5 dias, e altamente configurável, o módulo permite  cadastramento de 
eventos de acordo com a necessidade da empresa, incluindo cálculo de impostos como IRRF, 
INSS, FGTS, CAGED, SEFIP, RAIS, DIRF, Contribuição Sindical, Gestão do Ponto Eletrônico e 
Banco de Horas,  férias, 13º, emissão de relatórios para uso gerencial, cálculos de pagamento 
e recolhimento de impostos e guias. O sistema também gerencia benefícios e apresenta 
histórico de todas as alterações de cargos e salários.

Cenário Atual
O módulo Folha 5D, da Dzyon S/A, acabou de vez com a terceirização da folha de pagamento 
e realizou um antigo sonho da empresa: ter o próprio Departamento de Recursos Humanos 
dentro da sua sede.

Depoimentos
“Com o Folha 5D passamos a gerar os pagamentos e benefícios dos funcionários, viabilizando 
nosso projeto de centralização do RH aqui mesmo na fábrica”. 

“O sistema da Dzyon é simples e altamente configurável. Agora, fechamos a folha de 
pagamento de 200 funcionários em apenas dois dias”.

”O atendimento da Dzyon é 100% eficaz e dá todo o suporte necessário”.

Roberto Marques Junior, Chefe do Departamento Pessoal da OP Confecções. 

Segmento: Indústria Têxtil

Atuação: Fabrica e comercializa peças unissex e ternos 
     masculinos no atacado e varejo

Fundação: 2003

Local: São Paulo

Quer saber mais sobre os SUCCESS CASES da Dzyon? 
Visite a seção de cases em www.dzyon.com/clientes e con�ra 
porque o Dzyon ERP é sucesso absoluto entre as empresas.

Siga-nos!

         www.twitter.com/Dzyon                  

         www.facebook.com/DzyonSoftware 
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A OP Confecções, fabricante de vestuário unissex e 
ternos masculinos com mais de dez anos de experi-
ência no mercado têxtil, adquiriu o módulo Folha 5D, 
da Dzyon S/A, para acabar de vez com a terceiriza-
ção da folha de pagamento e realizar um antigo 
sonho: ter o próprio Departamento de Recursos 
Humanos dentro da sede da empresa em Registro, 
no interior de São Paulo. 

“Gastávamos muito tempo deslocando uma pessoa 
para levar e buscar a documentação até um escritó-
rio de contabilidade terceirizado. Era contraprodu-
cente”, conta Roberto Marques Junior, Chefe do 
Departamento Pessoal da OP. Segundo ele, ter o 
próprio RH era uma grande meta da empresa, mas 
a solução só veio através da Dzyon. 
“Com o Folha 5D passamos a gerar os pagamentos 
e benefícios dos funcionários, viabilizando nosso 
projeto de centralização do RH aqui mesmo na 
fábrica”, diz o executivo. 

Além dos ganhos em produtividade, o software 
trouxe agilidade ao trabalho. “O sistema da Dzyon 
é simples e altamente configurável. Agora, fechamos 
a folha de pagamento de 200 funcionários em 
apenas dois dias”, revela o gerente. 

Palavra de ordem: RAPIDEZ

O processo de implantação do sistema ocorreu em 
cinco dias, de acordo com a exclusiva metodologia 
de implementação 5D do módulo de Folha de Paga-
mento, e o treinamento foi realizado através de 
conferência via Skype. “Não sentimos falta do treina-
mento presencial. O atendimento da Dzyon é 100% 
eficaz e dá todo o suporte necessário”, diz Roberto 
Marques. 

A metodologia 5D (implantação em 5 dias) é um 
grande diferencial, criado justamente para reduzir os 
custos sem perder a qualidade do serviço. Mais do 
que nunca, tempo é dinheiro. Por isso, a Dzyon 
sentiu a necessidade de proporcionar ao cliente um 
resultado rápido, eficiente e imediato - com grande 
conhecimento embutido e pré-configurado, baseado 
nas melhoras práticas do mercado.

Fundada em 2003 no interior paulista, a OP Confec-
ções fabrica e distribui vestuário unissex e mais de 
12 mil ternos ao mês para magazines e redes de 
lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Paraná e Mato Grosso. A venda dos produtos no 
varejo acontece através de sua loja Anagabri, no 
bairro do Brás, tradicional reduto comercial de peças 
de vestuário na cidade de São Paulo. 

OP Confecções monta departamento de RH
com Dzyon Gestão de Pessoas

Fabricante paulista de ternos acaba de vez com a terceirização
graças ao módulo Folha 5D para gerenciamento de pagamentos

e benefícios de 200 funcionários 

Com o módulo de Folha de Pagamento implantado em 5 dias, a 
OP Confecções realiza a meta de ter um RH interno e centralizado, 
ganhando muita agilidade e satisfação. Saiba mais! www.dzyon.com


