Caso de Sucesso

APICOMEL/ANNAMEL
Produtos da Atividade Apícola

“

Trabalhamos muitos anos com controles através
de planilhas, mas agora com o ERP Radar
Empresarial, nos sentimos seguros e percebemos
claramente os resultados positivos, gerenciais e
financeiros, provenientes da integração total das
informações.
Miguel Luiz Tier
Sócio‐Gerente

64bits

”

Empresa

Resultados & Benefícios

A APICOMEL, fundada em 1998, em Jaguari/RS, possui apiário
próprio e comercializa produtos alternativos para a saúde,
baseados em extratos da atividade apícola.

A Apicomel buscou a solução ERP Radar Empresarial de forma a
integrar todas as informações fiscais, contábeis e gerenciais,
controlar toda a área administrativa e atender as exigências fiscais
da NF‐e e SPED.

Diﬁculdades & Necessidades
Dificuldades:
 Muitos fornecedores incluindo pequenos agricultores e
produtores apícolas;
 Lugares de produção e coleta em municípios diferentes;
 Controle de contas a pagar, muitas vezes de pequenos valores,
despesas de deslocamentos e locais de estocagem de mel
produzido/adquirido em planilhas na Administração da
empresa em Jaguari/RS;
 Dificuldade de identificação da produção própria, seus custos
e a aquisição de terceiros, a fim de dimensionar resultados
próprios e de terceiros e;
 Atrasos no envio de relatórios para tomadas de decisão.
Necessidades:
 Gerar informações gerenciais a cada registro, através de um
único movimento efetuado por um setor administrativo
enxuto;
 Obter informações relacionadas ao recolhimento de taxas e
impostos, bem como os resultados financeiros/contábeis de
cada operação e, até mesmo, de uma safra e;
 Diferenciar operações de compra/venda e locais de estocagem
e dispor de informações financeiras para alocação correta
destas operações com possibilidade de gerar relatórios
gerenciais, e consolidados, de forma instantânea.

Dentre os resultados positivos, tem‐se:
 Produção, Comercial, Compras e Administrativo integrados;
 Controle exato dos custos de produção;
 Extração/compra de mel de acordo com os saldos existentes
nos locais de estocagem;
 Alocação de recursos para extração/compra de mel conforme
análise de estoque;
 Informações corretas de clientes, produtos e operações
refletindo em segurança e validação de documentos fiscais;
 Relatório de fluxo de caixa mais seguro possibilitando a
aplicação de recursos, via taxa cambial (uma vez que a
Apicomel é uma empresa exportadora), somente quando
estritamente necessários;
 Balancetes contábeis a qualquer momento para tomadas de
decisão referentes a comercialização e investimento de
recursos financeiros;
 Atendimento de todas as exigências legais no prazo e com total
segurança;
 Negociações com fornecedores baseadas nos históricos dos
relacionamentos comerciais;
 Informações de saldo on‐line possibilitando novos
fechamentos de contratos de entrega de mel e;
 Retorno de 80% do valor investido após 3 meses de
implantação do ERP Radar Empresarial.
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