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Pimenta de Ávila: SAP Business
One suporta crescimento da
empresa
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Visão Geral Executiva

Nome da Empresa
Pimenta de Ávila Consultoria Ltda.

Empresa

Indústria
Geotecnia, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

Visão
Por que SAP

Produtos e Serviços
Estudos, projetos de barragens e maciços de terra

Implementação

Website
www.pimentadeavila.com.br

Solução

SAP® Solutions
SAP Business One

Benefícios
Planos Futuros

Especializada na prestação de serviços de engenharia e consultoria em geotecnia,
recursos hídricos e meio ambiente, a Pimenta de Ávila buscava no mercado um
sistema integrado de gestão que fosse capaz de suportar o crescimento contínuo da
empresa nos últimos anos e que ainda, com uma rápida implementação, fosse capaz
de melhorar o controles internos e maximizar os resultados. Foi então que a Pimenta
de Ávila encontrou no SAP Business One a robustez e confiabilidade que necessitava
em um sistema para permitir a expansão dos negócios.
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Pimenta de Ávila

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

A Pimenta de Ávila certificou o seu sistema de
gestão da qualidade em 2007, com o intuito de
promover a normatização de seus produtos e
serviços. A certificação na norma NBR ISO 9001
proporcionou à empresa, a melhoria dos seus
processos internos, uma maior capacitação dos
seus colaboradores, o monitoramento do ambiente
de trabalho e a verificação da satisfação dos seus
clientes, num processo contínuo de melhoria.
Os métodos de trabalho da Pimenta estão
organizados de forma a atender aos requisitos
mais exigentes de qualidade e excelência técnica. O
manual da qualidade, desenvolvido pela empresa,
foi elaborado a partir de padrões internacionais de
qualidade e aborda os processos de elaboração
de projetos, seu controle de qualidade e as rotinas
operacionais e administrativas para a gestão de
contratos de prestação de serviços.

A Pimenta de Ávila baseia-se
na estrutura de qualidade
da norma NBR ISO 9001.
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Empresa
Visão
Por que SAP

Suportando o
crescimento

Implementação

75%

Solução

foi o crescimento
da Pimenta de
Ávila nos últimos
três anos

Benefícios

O crescimento acumulado de 75% em seu
faturamento nos últimos três anos fez com que
a Pimenta de Ávila buscasse um aprimoramento
de suas ferramentas de gestão interna dos
processos. Para a nova dimensão da empresa,
um sistema robusto, capaz de gerar informações
confiáveis, a tempo real e de forma integrada se fez
essencial para a melhoria do controle do negócio e
continuidade de atendimento à crescente demanda
do mercado.
Numa minuciosa análise do mercado, a busca por
um software de gestão empresarial levou a Pimenta
de Ávila até a SAP. Identificando os procedimentos
internos e as áreas dentro da companhia que
precisavam ser integradas, a empresa encontrou
no SAP Business One a solução ideal para alcançar
um segundo patamar.

Planos Futuros
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Por que SAP?

Empresa
Visão
Por que SAP

em um sistema para atender às necessidades da
companhia. Além disso, a visibilidade de mercado
apresentada ao contar com uma solução SAP também
foi fator essencial para a empresa.

Após grande estudo de mercado, analisando softwares
de gestão empresarial, a Pimenta de Ávila encontrou
no nome SAP a confiança e robustez procuradas

Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

“Durante o processo de busca pela ferramento da gestão,
estávamos reticentes quanto à segurança e à robustez dos
softwares. Precisamos de um sistema estável e em constante
processo de aperfeiçoamento. O nome SAP nos trouxe essa
segurança necessária nas informações. Vimos como de grande
valia a parceria com a empresa fornecedora de software de
gestão dos nossos principais clientes de grande porte.”
Gustavo Schaper, Gerente Operacional da Pimenta de Ávila
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Mapeando os processos

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios

Para o processo de implementação do SAP Business
One, a Pimenta de Ávila contou com a parceria da
Zethos, consultoria especializada que conta com
o selo gold partner SAP e conquistou o Prêmio
Excellence SAP Awards 2011.

dos processos comerciais, passando por registro
de movimentações financeiras e de controle dos
projetos, chegando à geração de informações
integradas que possibilitam melhor gestão do
negócio.

Inicialmente, foram mapeados todos os processos
da companhia, passando assim para a estruturação
do sistema. Baseado nas melhores práticas de
gestão, o sistema começou a ser moldado, criando
fluxos que englobam desde as principais etapas

Integrando toda a linguagem da empresa ao
SAP Business One, foi iniciado o processo de
padronização das operações, deixando tudo em
um sistema único, ajustado e moldado de forma
amigável para os usuários.

Planos Futuros
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Empresa

SAP Business One – Ideal para o baixo
volume de informações

Visão
Por que SAP
Implementação
Solução

finanças, vendas, gestão de relacionamento com o
cliente, operações, entre outros.

O SAP Business One é a única aplicação de gestão
empresarial integrada voltada especialmente para
empresas com baixa quantidade de informações e
pequenas empresas. Atuando de forma diferenciada,
elimina a necessidade de instalações separadas
e de integrações complexas de vários módulos,
unificando em uma única plataforma as funções
empresariais básicas de toda a empresa, inclusive

Com o SAP Business One, é possível ainda melhorar
a eficácia para obter resultados financeiros mais
sólidos, tomar decisões mais ágeis e assertivas,
além de proporcionar à Diretoria maior foco no
crescimento da companhia.

Benefícios
Planos Futuros

“O SAP Business One é uma solução que nos trouxe
a segurança e robustez necessárias para suportar
nosso crescimento. É uma plataforma completa que
integra nossos processos e potencializa nossa
visibilidade e, consequentemente, a tomada de
decisões.”
Gustavo Schaper, Gerente Operacional da Pimenta de Ávila
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Baixo nível de risco nos perfis

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

Finalizada a implementação do SAP Business One,
integrando as áreas financeira, fiscal, suprimentos,
comercial e engenharia, a Pimenta de Ávila
obteve como resultado principal a visibilidade e
previsibilidade de processos internos, garantindo
assim maior veracidade às informações aumentando
a velocidade na disponibilização da informação para
tomadas de decisão.

100%

Essa possibilidade de analisar todo o ciclo permitiu
à empresa passar para um segundo patamar,
suportando um crescimento de 75% nos últimos
três anos. A estruturação das informações, bem
como sua confiabilidade e rastreabilidade permite à
empresa estar habilitada para suportar processos de
auditorias que necessitem de disponibilização ágil de
informações financeiras e contábeis.

de visibilidade
de processo de
negócios

Por último, outro ganho muito estimado pela Pimenta
de Ávila foi o aprendizado de trabalho em conjunto,
seguindo por etapas de padronização, no qual
integrou todas as áreas e processos da empresa,
promovendo um conhecimento maior entre as
diversas áreas envolvidas nos processos.
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Empresa

Gestão de Documentos
integrada

Visão
Por que SAP
Implementação
Solução

Estruturados todos os processos internos
e suportado o crescimento da companhia,
a Pimenta de Ávila mantém os valores de
criatividade e inovação e parte em busca de novas
funcionalidades, inclusive analisando softwares
específicos de gestão de documentos, totalmente
integrados à solução de gestão empresarial.

Planos Futuros
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Benefícios

