
©
20

18
 S

A
P

 S
E

 o
r 

an
 S

A
P

 a
ff

ili
at

e 
co

m
p

an
y.

 A
ll 

ri
g

ht
s 

re
se

rv
ed

. 
ǀ P

U
B

LI
C

Agilidade e precisão nos resultados

Tecnoesse Indústria e 
Comércio Ltda.
Via Secundária s/n, quadra 
03, Lote 27/38, Distrito 
Agroindustrial Jataí - GO 
CEP:75800-970
www.tecnoesse.com.br

Setor
Indústria manufatureira

Produtos / Serviços
Produção e comercialização 
de aviários e seus 
implementos.

Empregados diretos
60

Receita anual
R$ 55Mi

SAP® Solutions
SAP Business One

No Brasil desde 1998, a Tecnoesse tem sido uma das empresas mais conhecidas e estimadas do Brasil para o 
fornecimento de projetos completos “turn key” (chave na mão) para aves de corte. A companhia é uma empresa 
“irmã” da Sperotto, empresa do mesmo segmento situada na Itália. Juntas, são mais de 60 anos de experiência 
projetando, produzindo e testando produtos de alta qualidade e tecnologia para mercado da avicultura. No Brasil, 
com um parque fabril de mais de 11.000 metros quadrados, a Tecnoesse  já contribuiu com a construção de mais  
de 600 aviários no Brasil e se propõe  a oferecer cada vez mais produtos e serviços  eficientes desde o projeto 
até a instalação final de sistemas avícolas.

Antes: Desafios e Oportunidades
• Os sistemas utilizados não atendiam todas as necessidades da empresa. 
• Software engessado e não voltado para indústria metal mecânica. 
• Processos contábeis ineficientes, sem bloqueios necessários para gerar informações precisas.
• A ineficiência do sistema em alguns processos forçava muitos colaboradores a executar trabalhos em sua 

máquina local, dessa modo, perdendo a integralidade Intersetorial da empresa.

Porque a SAP e a EASYONE
• A marca SAP já era reconhecida pelo cliente. A credibilidade, posicionamento e liderança no segmento

passaram a percepção de que ter um ERP SAP seria algo distante, obtidas somente por grandes
corporações. Até conhecer o SAP Business One, voltado à pequenas e médias empresas.

• A Easyone está ao lado do cliente de forma impecável, próxima e ágil. A empresa apresenta soluções diante
de cada dificuldade e apresenta constantemente formas de se melhorar os processos internos e tirar cada vez
mais proveito da ferramenta.

Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Cadastros com maior riqueza de informação.
• Flexibilidade na geração e gerenciamento de documentos.
• Gerenciamento contábil feito de forma automatizada e em tempo real.
• Maior integração entre os setores. 
• Balanços fiscais efetivos.
• Redução de retrabalho refletindo em aumento de produtividade.

“O SAP Business One nos facilita a aplicar boas práticas operacionais em que 
contribuem em melhorias do fluxo de trabalho e rendimento produtivo."

Daniel Vargas, Engenheiro Mecânico de Projetos, Tecnoesse.

10%
de taxa de crescimento esperado 
para 2020.

Tecnologia Italiana, coração brasileiro


