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A Geoambiente, em seus mais de 14 anos de atividade, fornece soluções em gerenciamento de áreas
contaminadas com foco em Diagnóstico e Remediação Ambiental, através do desenvolvimento e busca de
técnicas inovadoras, do aprimoramento contínuo com as melhores práticas de gestão, capacitação dos
colaboradores, compromisso de prevenir poluição, compromisso de prevenir acidentes e doenças do trabalho. A
empresa possui uma central de operações localizada no município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana
de Curitiba, e bases operacionais em diversos estados do país.

Antes: Desafios e Oportunidades
• O cliente já utilizava do sistema SAP Business One, porém era subutilizado por seus colaboradores.
• Havia divergência na compreensão da utilização do sistema.
• Em razão do cenário não havia segurança ou confiabilidade nos relatórios extraídos.
• Cogitou-se não utilizar nenhum tipo de ERP na empresa.
Porque a SAP e a EASYONE
• A marca SAP dá credibilidade e certeza de um suporte diante de alguma necessidade, entretanto, com o
cenário divergente levantou-se a possibilidade de troca do sistema.
• A parceria com a Easyone nesse momento foi crucial, pois através de um plano estratégico foi possível aparar
as arestas. Foi feita a reimplantação, do zero, do SAP Business One no ambiente clound. Todos os protocolos
de treinamento de usuários foram revistos, assim como, ajustes nos processos internos da companhia. A
reimplantação se iniciou em dezembro de 2019, e hoje, meados de junho de 2020, está na fase final.
Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Maior agilidade para fazer a projeção de fluxo de caixa.
• Mais rapidez na realização dos lançamentos de recebidos.
• Maior rapidez no lançamento de contas a pagar.
• Aumento do número de novos contratos fechados.
• Possibilidade de rodar o software na nuvem e operar de forma remota.

“Hoje, com o SAP Business One, conseguimos centralizar informações, o que
possibilita ter uma visão estratégica de onde estamos e o quanto podemos avançar."
Ozeias Machado, Controller, Geoambiente.
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