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ZILOR
SAP REAL ESTATE MANAGEMENT ACELERA E OTIMIZA
PROCESSOS DE GESTÃO DE CONTRATOS AGRÍCOLAS NA
ZILOR
A Zilor é uma empresa brasileira com presença internacional que atua nos segmentos
de produção de açúcar, etanol e energia elétrica limpa e renovável, produzida a partir
da palha e do bagaço da cana-de-açúcar.Em 2003, alinhada ao seu princípio de
inovação, a empresa criou a unidade de negócios Biorigin, com foco na produção
de ingredientes naturais destinados à alimentação humana e nutrição animal. A Zilor
é usuária das soluções SAP desde Implantou o SAP Real Estate Management para
aprimorar o nível de serviço e a performance das entregas de cana-de-açúcar das
propriedades agrícolas.

VISÃO GERAL

“Adaptamos o SAP Real Estate, que
tem foco na gestão imobiliária, para a
realidade agrícola e inovamos nosso
projeto de administração de contratos”
João Antonio Sandre, Coordenador de Sistemas
Zilor

Companhia
• Nome: Zilor
• Localização: Lençois Paulista, SP
• Indústria: Bens de consumo
• Produtos e Serviços: segmento sucroalcooleiro
(açúcar, etanol, energia elétrica renovável e
biotecnologia)
• Faturamento: R$ 834 millhões (2008/2009)
• Funcionários: 4.146
• Web site: www.zilor.com.br
• Parceiro de Implementação: SAP
Consulting

Porque SAP
• Forte suporte de melhores práticas no
segmento agrícola
• Portfólio de produtos integrados, permitindo
integração com as demais soluções SAP já
em operação na empresa
• Escalabilidade
• Maior aderência às necessidades específicas
da Zilor

Destaque da Implementação
• Processo de implementação completado em
6 meses
Objetivos
• Primeiro case de Real Estate no setor
• Implementar um sistema para otimizar o
agrícola no Brasil
controle e o ciclo de vida dos contratos.
• Necessidade de pouca customização, apesar
• Obter maior rapidez e confiabilidade na
de a empresa atuar em um segmento repleto
gestão dos contratos
de peculiaridades
• Obter melhor controle de qualidade das
• Escalabilidade com as demais soluções SAP,
entregas de cana-de-açúcar
inclusive Business Objects
• Agilizar processos de negociação de contratos Beneficios
agrícolas
• Informações necessárias para a gestão dos
• Agilizar processos de negociação de
parceiros, antes obtidas em cerca de duas
arrendamentos de terra
horas, agora disponíveis em apenas 5 cliques
• Aumentar a previsibilidade de novos
• Centralização das informações de contratos,
arrendamentos e expansões de terra
antes dispersas em várias fontes, em um
Principais Desafios
único repositório confiável
• Padronizar processos e contratos de planta • Acompanhamento detalhado do desempenho
e administrativos
de parceiros
• Sistematizar e padronizar o processo de
gestão de contratos
• Estruturar as regras complexas dos contratos
agrícolas
• Criar uma base de histórico dos ciclos de contrato
• Modelar as análises para ações preventivas
nos contratos
• Fidelizar o relacionamento com os fornecedores
Soluções e Serviços SAP
• SAP Real Estate Management para Gestão
de Contratos
• Serviços de consultoria e suporte à implementação

SAP Customer Success Profile
Bens de Consumo
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