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Empregados
120
Receita
R$ 250Mi
SAP® Solutions
SAP Business One

Há quase 70 anos no mercado, a Moageira Irati, localizada em Irati (PR), trabalha na originação de grãos e
fabricação de farinhas, com excelência na tipificação de produtos, obedecendo as mais rígidas exigências do
segmento industrial. Está na primeira linha das empresas do setor brasileiro, apostando sempre em qualidade.
Para isso, realiza um trabalho de controle das farinhas produzidas à partir do controle do plantio do trigo,
segregação, recepção no moinho e definição de mesclas de moagem. Possui produtos para atender ao
consumidor final e empresas (farinha de trigo para panificação, preparo pronto para pães especiais e para pão
francês).
Antes: Desafios e Oportunidades
• Utilização de software antigo (1997) que não suportava as demandas e o crescimento da empresa.
• Empresa em crescimento exponencial.
• Necessidade de um sistema mais robusto.
• Necessidade de customização dos processos administrativos e financeiros.

Porque a SAP e a EASYONE
• A marca SAP já era reconhecida pelo cliente, através de parceiros e empresas do segmento a S.A. Moageira
ratificou sua percepção sobre o serviço e hoje já são mais de 4 anos de colaboração e suporte com o SAP
Business One.
• A implantação levou por volta de 9 meses para ser concluída. Foram diversos desafios como, integração dos
processos e mudança de conceito e cultura da empresa. A Easyone deu todo o suporte necessário com
soluções para cada barreira e hoje é possível colher os frutos desse esforço.
Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Domínio da empresa no quesito gestão.
• Controles financeiros e administrativos bem consolidados.
• Disciplina para com os processos.
• Redução de custos.
• Aumento da performance de toda a equipe.

“O SAP Business One é extremamente confiável. Nos fez crescer dentro do ambiente de
trabalho por conhecer melhor nossa empresa e suas expectativas."
Marcos Pires, Gerente Administrativos, S.A. Moageira

15%

de taxa de crescimento esperado
para 2020.

