
PROGRAMA DE

INDICAÇÃO



INDICE

Regras básicas.............................................................................................................. 3
Como funciona?........................................................................................................... 4
Como é feita a validação da indicação?........................................................................ 5
GRV Software............................................................................................................... 6
Segmentos atendidos................................................................................................... 7
Soluções – GRV CPS...................................................................................................... 8
Soluções – Produção enxuta......................................................................................... 9
Acessando o Sistema....................................................................................................10
Cadastro na plataforma de indicação......................................................................11- 13
Cadastrando uma indicação..........................................................................................14
Minhas indicações........................................................................................................15
Regulamento do programa de indicação.......................................................................16



O programa de indicação da GRV Software tem como objetivo criar um mecanismo para que você possa indicar potenciais clientes 
e ganhar uma bonificação caso seja aprovado. 

Regras Básicas:

1. Não é preciso de treinamento, investimento ou qualquer compromisso como metas, cotas, etc.;

2. Somente pessoas físicas podem participar (parceiros, consultores, contadores e funcionários, independente de região);

3. A bonificação corresponde ao valor de 1 (uma) mensalidade de todo o pacote inicialmente contratado.

4. A indicação possui validade de 90 dias corridos, contados a partir da data de indicação. Este prazo é para início do processo de
apresentação dos produtos, não necessariamente a compra;

5. Cada participante poderá fazer, no máximo, 15 indicações ativas por parceiro;

6. Toda indicação deverá ser validada pela GRV Software, conforme critérios descritos nos próximos slides;

7. Todo progresso do processo de compra será notificado por e-mail.

PROGRAMA DE INDICAÇÃO

INDIQUE E GANHE!
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COMO FUNCIONA?

O processo de indicação é bastante simples:

1 – Cadastre-se no site da da GRV Software na área do Programa de Indicação 
(Menu – conteúdo- programa de indicação);

2 – Acesse a plataforma conforme apresentado nos próximos slides;

3 – Cadastre uma empresa que acredite ser um potencial cliente para a GRV Software;

4 – A nossa equipe validará o contato e agendará uma visita para apresentação;

5 – Caso a empresa venha a fechar negócio com a GRV Software, 30 dias após o primeiro pagamento entraremos 
em contato para efetuarmos o depósito do bônus.
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COMO É FEITA A VALIDAÇÃO DA INDICAÇÃO?

Ao recebermos uma indicação através da plataforma da GRV Software, nossos consultores validarão a 
indicação. 

OBS.: Empresas indicadas pelo parceiro e que permanecerem inativas ou refugadas por um 
período de 6 meses poderão receber novas indicações de novos parceiros.

Serão DESCONSIDERADAS as indicações nas seguintes situações:

• Quando a empresa já é cliente de um dos produtos da GRV Software;

• Quando a empresa já está em processo de negociação com nossa equipe comercial;

• Quando os dados estão incompletos ou são inverídicos.
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Para quais empresas é indicado?
Empresas fabricantes de moldes, estampos, usinagem de peças sob encomenda, fabricação de máquinas 
personalizadas, fornecedores de dispositivos e peças pra Embraer, Petrobras, etc. Ou seja, empresas que tenham 
sua produção baseada em projetos.

Com mais de 530 clientes em todo o Brasil e know how de 15 anos, a GRV oferece soluções específicas para
empresas que fabricam sob encomenda. Uma solução que garante a gestão completa, com ferramentas exclusivas
para controlar e organizar a empresa, do orçamento à entrega do projeto.

GRV SOFTWARE 
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SEGMENTOS ATENDIDOS
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SOLUÇÕES – GRV CPS

GESTÃO DE PONTA A PONTA!

O GRV CPS é um software (ERP) de gestão completo para controlar e organizar o funcionamento interno facilmente,
do orçamento à entrega do projeto.

GRV CPS: Orçamento, controle e planejamento da produção, financeiro, compras, estoque, qualidade, faturamento e BI.

Custos detalhados, produção controlada, prazos realistas  e muita agilidade para tomar decisões! 
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LINHA – PRODUÇÃO ENXUTA

Os produtos da linha PRODUÇÃO ENXUTA, são capazes de aumentar a produtividade no menor tempo e custo possível,
baseadas em conceitos de Lean Manufacturing, OEE (Overall Equipment Effectiveness) e IoT (Internet of Things).

GRV ALERT: Aplicativo de celular que alerta e exibe fatos relevantes da fábrica.

CPS MOBILE: Aplicativo de celular que permite o acompanhamento das áreas mais importantes da empresa, como: faturamento, orçamento, financeiro, cadastro e produção.

GRV VISION: Gestão à vista: Fatos relevantes, indicadores de produtividade, estado e sequência de máquinas diretamente na tela do seu televisor/computador/tablet e na visão de todos!

GRV FOLLOW UP: Aplicativo de celular para uso interno e/ou de seus clientes que permite acompanhar o andamento da produção.

GRV DDO: Agilidade na distribuição de tarefas, identificação de gargalos, controle e programação de serviço de terceiros, rastreabilidade, integração com compras e faturamento e muito mais! Principais funções: 
Carga máquina, ritmo da fábrica,

GRV SENSOR: Equipamento que coleta dados diretamente das máquinas, monitorando e oferecendo dados precisos em tempo real.

GRV CONNECT: Aplicativo para tablet/computador que permite o acompanhamento e a execução da produção com duas visões principais:
Visão Operador: O operador recebe ordens de produção, desenhos e as instruções de trabalho na sequência a ser executada.
Visão Supervisor: O supervisor tem acesso a execução de processos, podendo alterar prioridades e a sequência de operações em cada máquina em tempo real.
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ACESSANDO O SISTEMA
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Para acessar o sistema, basta entrar no site da GRV Software e no menu>Conteúdo>Programa de indicação.



ACESSANDO O SISTEMA
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Na página do programa de indicação, clique no link  para acessar o material explicativo “Programa-de-
Indicação-regulamento”.



Clique aqui para efetuar o 
cadastro de parceiro

CADASTRO NA PLATAFORMA DE INDICAÇÃO

Acesse a plataforma de indicação da GRV software através do link: grvindica.grv.com.br:8081

Para se cadastrar na plataforma, 
basta clicar em “inscrever-se”.

grvindica.grv.com.br:8081
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Preencha os campos com os seus dados cadastrais, leia o regulamento do Programa de indicação e clique 
em “ok”, caso concorde com os termos.

CADASTRO NA PLATAFORMA DE INDICAÇÃO
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Dentro da plataforma do programa de indicação, você terá acesso a 3 itens no menu: Meus dados, minhas 
indicações e regulamento.
Na área “Meus dados” é possível editar, gravar, cancelar e trocar a senha de acesso. 

CADASTRO NA PLATAFORMA DE INDICAÇÃO
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Acessando o sistema

No campo “Minhas indicações” clique em “inserir” para cadastrar uma indicação.
A janela abaixo automaticamente abrirá para que os dados sejam preenchidos.

CADASTRANDO UMA INDICAÇÃO
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Gerenciando Indicações

Na área de indicações é possível acompanhar o status de todas as indicações enviadas para a 
GRV Software.

MINHAS INDICAÇÕES

LEGENDA
ATIVO: Indicação em andamento.
INATIVO: Indicação inválida ou recusada.
AGUARDANDO GRV: Aguardando a validação da GRV Software.
GANHAMOS: Negócio fechado com a empresa indicada.
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Gerenciando Indicações

Na área de regulamento você pode ler todo o regulamento do programa de indicação.

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INDICAÇÃO
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