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Fundada em 1965, como a primeira fabricante italiana de isoladores elétricos em materiais inorgânicos, a
Isoelectric está presente no Brasil desde 2001 e foi incorporada pelo Gruppo Bonomi em 2012. A empresa
instalou-se em Quatro Barras, no bairro Borda do Campo, onde permaneceu por 14 anos até ser transferida para
a região central da cidade e hoje ocupa seu próprio parque fabril, com uma ampla e moderna estrutura de 5.880
metros quadrados que condiz com a posição que a companhia ocupa, uma das principais fabricantes de
isoladores poliméricos da América do Sul. Atualmente, o grupo é composto por seis empresas alinhadas com
produtos para o mesmo segmento. Com matriz na cidade de Montichiari (BS), Itália, o Gruppo Bonomi tem outras
três unidades na Itália e as demais no Brasil, Turquia e República Popular da China.
Antes: Desafios e Oportunidades
• Devido a incorporação pela multinacional Gruppo Bonomi, houve mudanças nos padrões de processos.
• Mudança nos procedimentos de controle e certificações internacionais.
• Necessidade de integração interdepartamental.
• ERP utilizado na época não oferecia os recursos necessários para acompanhar o novo rumo da Isoelectric.
Porque a SAP e a EASYONE
• Após uma ampla pesquisa, com diversos concorrentes, o sistema SAP Business One foi reconhecido como a
melhor ferramenta de interligação entre os departamentos equilibrada com complexidade e possibilidades de
crescimento; entregava o que o cliente necessitava, informações detalhadas e em tempo real.
• A Easyone esteve presente, de forma pró-ativa e eficiente, nos 6 meses de implantação. Estar ao lado do
cliente, apresentar soluções e melhorias na utilização da ferramenta, são características da Easyone
destacadas pelo cliente.
Depois: Benefícios obtidos com o SAP Business One
• Maior controle dos processos.
• Transparência total nos dados.
• Informações e números, confiáveis, em tempo real.
• Integração com a matriz.

"O SAP Business One possibilitou total integração dos departamentos da Isoelectric,
gerando mais transparência e controle holístico de todos os processos."
Patrícia Robert, Grupo Bonomi.

+50 países
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