Desafios

Cliente
•
•
•
•
UNIARP
Localidade
Rodovia Estadual PE-41,
Km 10,7
Três Ladeiras - Igarassu
(PE)
CEP: 53600-001

•
Site
www.usinasaojose.com.br

Soluções

Segmento
Agroindústria

•
•

Número de profissionais
5,5 mil (safra)
2,5 mil (entressafra)

•
•

A Usina São José é a primeira em produtividade no
Estado de Pernambuco. Criada em 1917, mantém uma
área com cultivo de cana de açúcar de 16.200 hectares.
Produz açúcar Demerara, VHP, Cristal e Refinado,
álcool hidratado e anidro, melaço e energia elétrica
a partir do bagaço da cana. Na última safra, produziu
2.455 milhões de sacos de açúcar e 28 milhões de
litros de álcool – a usina tem capacidade para moer
350 toneladas de cana por hora – que fornece para
mais de 400 clientes.

Gerenciar a cadeia produtiva
Garantir informações sobre a produção e
acompanhar as atividades de campo
Integrar os dados dos departamentos
Agilizar a tomada de decisão e torná-la mais
precisa
Arquivar informações com segurança

•

Agilidade no fechamento diário das atividades
Disponibilidade dos indicadores de custos de
produção
Controle de produtividade e de freqüência dos
trabalhadores
Controle de pragas, condições climáticas, da
irrigação, do uso de defensivos agrícolas e do
processo de adubação da terra, entre outros
Emissão de boletins gerenciais
Produtos & Serviços da TOTVS

•
•
•
•

Gestão Agrícola
Gestão Agroindustrial
Ativo Fixo
Back Office

Depoimentos
“Com a implantação da solução TOTVS, ganhamos agilidade na coleta das informações de campo e integração
total de informações dentro da nossa empresa. A solução específica para a agroindústria aumentou o grau de
confiabilidade dos dados apurados pelos apontadores, que passaram a ser inseridos no sistema e consolidados
em uma base de dados única para acesso em tempo real. Já as soluções de Back Office, garantem eficiência e
produtividade dentro da área administrativa. Hoje, somos referência no usa da tecnologia na região”.
Paulo Cesar Melo, gestor de tecnologia informações e suprimentos
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