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Empregados
56
Receita
R$ 5,7Mi
SAP® Solutions
SAP Business One

A empresa atua no segmento de pecuária e agricultura, criação de gado de corte e plantação de soja e milho
respectivamente. Com a matriz na cidade de Curitiba, Paraná, a companhia conta com filiais em diversas cidades
do Mato Grosso do Sul.
Antes: Desafios e Oportunidades
• Matriz e filiais trabalham de forma independente, sem integração.
• Processos financeiros e administrativos manuais.
• Números absolutos e contábeis inconsistentes.
Porque a SAP e a EASYONE
• A marca SAP foi indicada pelo parceiro e além disso já era reconhecida por sua excelência e suporte
impecáveis. Exatamente o que a empresa buscava naquele momento. Hoje já são mais de 7 anos atuando
com o sistema.
• A implantação levou por volta de 8 meses e o trabalho da Easyone foi fundamental para o entendimento das
dificuldades da empresas, e as barreiras que precisavam ser enfrentadas. O maior desafio do processo foi dar
suporte as filiais, todas fazendas, e como as informações poderiam ser sincronizadas e unificadas, sem que
houvesse qualquer problema técnico que prejudicaria a integração. Todos os colaboradores, envolvidos com o
sistema, fizeram um treinamento na matriz em Curitiba, o que agregou muito no sucesso do projeto.
Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Integração entre todas as unidades da empresa.
• Processos financeiros e contábeis bem definidos.
• Maior conexão entre os departamentos financeiros de cada unidades.
• Relatórios gerenciais mais claros.
• Rapidez na tomada de decisão.

“O SAP Business One nos trouxe a solução para o que era desafiador, a integração
entre todas as unidades da empresa ."
Roberto Castilho

20%

de taxa de crescimento esperado
para 2020.

